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Анна Мария Хоста 
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Предговор  
С радост и благодарност представяме том IV от поредицата "Книга за истинския живот". 

Отново го преведохме от испански на немски език с внимание и деликатност. Както винаги, 

препоръчваме да се четат само малки части с вътрешна колекция и да се размишлява върху 

прочетеното във всеки случай, за да може да се разкрие напълно духовното значение на 

Христовите думи. 

Ако някой читател за първи път се сблъсква с Божествените проповеди на Мексико чрез този 

том IV, бихме искали да му кажем: За да се изучава учението на Христос в томовете на "Книгата на 

истинския живот", не е абсолютно необходимо да се четат томовете по ред, т.е. да се започне с том 

I, защото не само всеки отделен том, но и всяко учение съдържа самостоятелно и разбираемо 

доктринално обръщение на Христос. 

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

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

Преображението на планината Тавор. Той разкри пред събралите се, че започва "Третата епоха", 

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

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

Него инструмент - Дамяна Овиедо. Нека оставим Самия Христос да ни говори за тези 

необикновени събития: 

U 236, 50: "Знаете ли за онзи облак, на който учениците Ми Ме видяха да се издигам, когато им 

се показах за последен път? ─ Тогава правилно беше написано, че ще дойда отново на облака, и Аз 

го изпълних. На 1 септември 1866 г. Моят Дух дойде на символичен облак, за да ви подготви да 

приемете новите учения. По-късно, през 1884 г., започнах да ви давам Моите учения. Аз дойдох не 

като човек, а духовно, ограничен в лъч светлина, за да въздействам върху човешкия ум. Това е 

средството, избрано от Моята воля, за да ви говоря в този момент, и Аз ще ви призная за вярата, 

която имате в това Слово, защото не Мойсей ще ви преведе през пустинята в Обетованата земя, 

нито Христос като човек, Който ще ви накара да чуете Неговото Слово за живот като път към 

спасение и свобода. Сега до ушите ви достига човешкият глас на тези същества и е необходимо да 

се одухотворите, за да откриете божествения смисъл, в който Аз присъствам; затова ви казвам, че 

вашата вяра в това Слово е призната от Мен, защото е дадена чрез несъвършени същества." 

По Божия воля прокламациите в Мексико продължават до края на 1950 г. През последните 

години от периода на прокламациите ученията на Божествения Учител са записани; по-късно 

преписите са събрани, а през 1956 г. започва издаването на първия том от големия им брой. 

Избраните поучения включват общо 12 тома, написани на испанския език, на който са били 

издадени. Досега 4 тома от тях са преведени на немски език и публикувани; в момента държите в 

ръцете си последния том. 

Преводачите 
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Въведение  
Встъпителните думи към този том IV от поредицата "Истински живот" са написани през март 

1995 г. Според предсказанията, направени от Христос по време на учението Му в Мексико между 

1866 и 1950 г., през тази година ще продължат природните бедствия и посещенията по целия свят, 

които ще достигнат своята кулминация през следващите години. 

Още в началото на 1995 г. серията от природни бедствия от предходните години продължава, 

като още през първите седмици в Япония, в районите на градовете Кобе и Осака, се случва силно 

земетресение, което унищожава земния живот на повече от 5000 души и причинява големи щети. ─ 

В Северозападна Европа потоците напуснаха стесняващите се речни корита, заливайки полета, села 

и градове, причинявайки няколко смъртни случая и значителни материални щети. ─ По света 

бушуват многобройни локални и понякога малко известни войни, които засягат още по-жестоко 

цивилното население. Неизлечимите болести отнемат живота на много хора, особено в 

развиващите се страни. ─ В богатите индустриални държави все повече се разпространява 

безработицата, за която все още не е намерен лек. И като цяло сред хората цари голямо 

безпокойство. 

Тези условия и събития никога досега не са съществували в такова голямо разнообразие и 

жестокост и не е изненадващо, че все повече хора се питат: Какво се е случило на нашата земя? 

Защото събитията вече не са нормални. 

Още преди около 50 години Христос пророчески отговори на горния въпрос в Своите 

откровения в Мексико и от настоящия том IV ще бъде цитирано едно изявление на Христос в този 

смисъл: 

U 100, 5-7: "Човечество, търся твоето помирение. Вие не живеете в Моя закон. Хармонията 

между теб и твоя Бог и всички създадени неща е разрушена. Вие не се обичате като братя и сестри, 

а това е тайната на щастието, която Исус ви разкри. Но ако сте изгубили хармонията помежду си, 

мислите ли, че можете да я запазите с природните царства на творението? (6) Ръката на човека е 

нанесла присъда върху себе си. В мозъка му бушува буря, в сърцето му - буря, а всичко това се 

проявява и в природата. Нейните стихии се отприщват, сезоните стават немилостиви, язвите се 

появяват и умножават, и това е така, защото греховете ви се увеличават и причиняват болести и 

защото глупавата и самонадеяна наука не признава реда, установен от Създателя. (7) Ако ви го бях 

казал, нямаше да повярвате. Ето защо е необходимо да можете да хванете с ръцете си резултата от 

работата си, за да се разочаровате от нея. Точно сега сте стигнали до онзи момент от живота си, 

когато изпитвате резултата от всичко, което сте посели." 

Земята преминава през период на Божествена справедливост, в който човечеството трябва да 

пожъне своите зли семена. Чрез това то преживява своето пречистване, защото трябва да се 

промени и да намери пътя си обратно към Бога. Повърхността на Земята ще претърпи промени, 

много хора ще загубят живота си, но планетата няма да загине. 

След мощната пречистваща буря отново ще се появи дъгата на мира. Ето още едно изявление на 

Христос от том IV: 

U 87, 9: "Хора, останете постоянни в Моето учение и наистина ви казвам, че три поколения след 

вашето, духът на вашите потомци ще е постигнал голямо одухотворяване. Потърсете истинско 

извисяване и след това цялото човечество ще го направи, защото вашият свят не е обречен да бъде 

вечно долина на сълзите, земя на греха, ад на блудството и войната. Денят Господен вече е с вас, 

Моят меч на правдата ще порази корупцията. Какво ще се случи, когато унищожа злото семе, 

порока и гордостта? и вместо това да дадете подслон на семето на мира, съгласието, обновлението 

и истинската вяра в Мен? Светът ще трябва да се промени; човекът ще се промени, когато 

духовната му отдаденост на Бога и животът му станат по-добри." 

Преводачите  
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Инструкция 83  
1 Това е времето, когато, както ви обявиха пророците, всяко око ще Ме види; сега добавям: 

това е времето, когато всяко ухо ще Ме чуе и всеки мозък ще разбере Моите изявления. 

2 Сега духът е способен да тълкува много учения и да прониква в много тайни; той вече не е 

бебето от първите времена, от което трябваше да пазя в тайна много учения, за да не се обърка, и 

на което трябваше да разкривам всички тайни, които му бяха разкрити чрез символични образи, за 

да може да тръгне по духовния път. 

3 Всяка епоха е светлина, нов урок, и ако съм удължил настоящия етап на развитие, то е, за да 

дам възможност на огромните множества духовни същества да извървят земния път, за да разберат 

Моите учения и да следват указанията Ми; така те ще напреднат с една стъпка по пътя на 

истинския живот. 

4 Моето ново Слово ще ви помогне да разберете голяма част от миналото си и това разбиране 

ще бъде лампата, която ще освети духовния ви път. Ето защо много пъти съм ви казвал: 

"Повдигнете лицата си и осъзнайте времето, в което живеете"; само така можете да оползотворите 

периода на живот, който съм ви поверил на земята. 

5 Духовните блага, способности и възможности са останали непробудени у много хора, а у 

други са се развили само слабо, но сега Моята Божествена светлина е дошла и е раздвижила 

духовете в техния сън, за да ги издигне до по-висш живот, чрез който те могат да Ме разберат по 

по-съвършен начин. 

Разгледайте Моите учения и Ми кажете дали това учение може да бъде включено в някоя от 

вашите религии; Аз ви разкрих неговите всеобхватни характеристики и универсалното му 

значение, което не се ограничава до части от човечеството или до (определени) народи, а 

надхвърля планетарната орбита на вашия свят и включва безкрайността с всички нейни светове на 

живота, където - както и в този свят - живеят и децата на Бога. 

6 Ученици: Събудете се, отворете духовните си очи, чуйте Словото Ми, вникнете в смисъла 

му и след това донесете благата вест на братята си. Но се уверете, че посланието ви винаги е 

белязано от истината и искреността, с която дойдох при вас. След това внимателно ще събудиш от 

съня им всички, които спят, както Аз събудих теб. 

7 Елате при Мен, възлюбени хора, елате да си починете от земния труд. Сърцето ти се отваря, 

за да приеме Моята любов и сила, и Аз те приемам и благославям. 

8 Искам да живеете с буден дух в тази епоха на материализъм, в която всяка духовна проява 

се презира, без да се забравя, че основната част на човека е духът и че в този живот той трябва да 

укрепне и да се издигне благодарение на собствените си заслуги. 

9 Моята воля е вие, които съм обгърнал с Любовта Си, да учите и да събуждате вярата и 

доверието в Мен у вашите братя. Няма да се съобразявам с тяхното безразличие и липса на любов 

към Моя Дух. Никой няма да може да разкъса свещените връзки, които свързват човека с Мен, 

нито пък ще може да Ми попречи да те обичам. Защо хората не Ме потърсиха въпреки болката си? 

Думите и делата им оскърбяват бащината Ми чувствителност, те не оценяват любовта Ми и не 

усещат благословиите Ми. 

10 Решението на всички проблеми, които измъчват братята ви, е във вас. Дадох ви ключа към 

мира, за да има помощ и любов помежду ви. Всички вие можете да привлечете Моя дух и да 

почувствате Моето божествено влияние, когато Ме призовавате с любов. 

11 Искам да видя как се усмихвате със задоволство след борбата. Искам да почувствате, че съм 

бил много близо до вас. Не ми се оплаквай, ако сегашните времена са недоброжелателни; ако беше 

останал добродетелен, болката нямаше да нарани сърцето ти, нито щеше да се препънеш. Изпратих 

те да изпълниш съдбата на любовта, която все още не си разбрал. 

12 Наближава времето, когато трябва да започнете да работите в други страни. Молете се и 

бдете за всички народи още сега, защото сте обвързани с тях със задължения, които трябва да 

изпълнявате. Вашата молитва ще просветли и спаси душите. 

13 Как можете спокойно да гледате как вашите братя се връщат в духовната долина с дълбоко 

запечатани в тях материализъм и болка, натрупани на земята? Много от тях ще се въплътят отново 
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и тогава ще ви позволят да видите последиците от страданието, причинено от тяхното 

непослушание. Тогава ще научите, че борбата на душата приключва едва когато тя се 

усъвършенства. 

14 Доверете се на своя любезен Учител да ви води по пътя на истината, където и да се 

намирате. Някои са в началото на пътя, други - в края му, но всички вие сте водени от Мен. 

15 Моите нови божествени откровения ще изненадат духа на хората в този момент, макар че ви 

казвам честно, че изненадата им ще бъде неоправдана, защото най-естественото нещо за духа е да 

получава плодовете на своето развитие малко по малко по пътя си. 

16 Аз съм този, който трябваше да ви следва по пътищата, по които поехте, за да ви избавя от 

опасности и да ви предпазя от гибел. Кога ще Ме последвате, насърчени от онзи глас, който каза на 

Симон, Андрей и Йоан: "Оставете лодките и мрежите си и Ме последвайте!" 

17 Борбата се е настанила в сърцето ти, чуваш гласа Ми, който докосва духа ти и ти казва чрез 

съвестта ти: следвай Ме, докато плътта и светът оказват голямо влияние върху душата. 

18 За Мен е правилно тази вътрешна борба да съществува, защото тя означава, че въпреки 

изкушенията, на които се чувствате подложени на земята, вие все още запазвате любовта си към 

Мен и умеете да чувате гласа на духа, който изисква правата си от света и плътта. Но тежко на 

онези, които не усещат това противопоставяне в себе си, защото сърцето им ще бъде студено като 

гроб, в който се намира мъртвец! 

19 Всичко, което се случва в настоящето, е било изречено и записано от Моите пророци. 

Потърсете тези Писания и ще откриете очакваната история на всичко, което преживявате в света 

точно сега. И все пак ви казвам, че тепърва предстоят събития, които не са били предсказани в 

онези времена, тъй като Господ е запазил тези пророчества да бъдат оповестени в този момент чрез 

човешкия орган на разбиране. 

20 Може би вярвате, че всичко вече е било предсказано и че няма да има повече пророци на 

земята? 

21 Разберете, че дойдох да ви разкрия много пророчества, които ще се сбъднат утре, и че го 

направих чрез същества, чиито умове са слабо образовани и чиито думи не са подбрани, за да ви 

дадат доказателства за Моята сила. Някои от тези пророчества, произлизащи от толкова прости 

устни, вече се сбъднаха, а бъдещото човечество ще види сбъдването на всички останали, с 

изключение на последното. 

22 Скъпи ученици, освежете се с тази атмосфера на одухотворяване, която ви заобикаля през 

кратките периоди на Моето проповядване. Наслаждавайте се на този хляб и се укрепвайте с него, 

защото скоро вече няма да чувате словото Ми. Ще ви оставя изпълнени с Моята благодат и Моята 

любов, за да можете да побързате да разпространите добрата новина, която ви донесох в тази Трета 

епоха. 

23 Уверете се, че в сърцето ви винаги има чистота, в този съд, който трябва да поддържате 

чист както отвътре, така и отвън, защото именно там се настанява Моята любов като водата на 

вечния живот. 

24 Запазете тези ваши срещи и ги превърнете в Свето Причастие. Не мислете, че Духът Ми е 

далеч от Моите ученици, защото виждате, че оттеглям Словото Си сред вас. Винаги оставяйте 

място на трапезата за Учителя, защото Аз винаги ще председателствам събранията ви и ще 

раздавам духовния хляб на всеки един от вас; но ви казвам, че това място ще бъде в сърцето ви. 

25 Свидетелството, което давате за Моето завръщане, ще бъде по-силно, тогава ще видите как 

масите от хора се надигат от всички посоки и ще ги чуете да казват: "Господ дойде отново "на 

облак", както ни съобщи; Той изпрати Своя народ при нас и ние се присъединихме към Него". 

26 О, вие, много хора, които Ме слушате в тези моменти, не знаете кой от вас ще бъде Моят 

пратеник утре! Хората ще ги слушат, но пратениците няма да очакват от тях нито награда, нито 

ласкателство; те ще тръгнат да разпръскват семето Ми по света, с очи, вперени в Господа. 

27 Моите пратеници няма да трябва да разчитат само на собствените си сили, защото в 

противен случай скоро ще бъдат победени в битката; те ще бъдат снабдени с по-висша власт и по-

голяма сила, които няма да им позволят да се уморят и ще ги направят непобедими. 
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28 Човек, изпратен от Мен, никога не е бил сам в битка - легиони от същества на светлината са 

го придружавали и защитавали. Никой да не се съмнява или страхува, когато наближи часът на 

проповедта и сеитбата, защото Моята любов ще бъде с вас, за да ви даде кураж, вяра и сила. 

29 Шестият печат е разхлабен и светлината му е видяна от простите хора, от смирените, от 

тези, които са чисти по сърце. Светилникът е запален, но човечеството все още спи, а хората тук 

все още не са разбрали смисъла на проявлението, което са получили; оттук и страхът им да го 

съобщят на света. Нека поне водата на този извор не стане мътна, за да могат уморените и жадни 

пътници, когато дойдат при теб, да утолят жаждата си с нея и да признаят, че е чиста. 

30 Свикнали сте със сянката на това дърво и се страхувате да вървите по пътеките, които ви 

водят към други народи и региони. Но ви казвам да не чакате да се стъмни, за да споделите добрата 

новина, защото тогава всички ще заспят. Отидете на дневна светлина, за да няма тайни в работите 

ви. Не прибързвайте, но всеки път, когато се подготвяте, правете крачка напред, защото часът на 

вашата битка наближава. Който вярва, че е подготвен и е тръгнал преждевременно, Аз ще го спра с 

изпитания, които ще поставя на пътя му, за да осъзнае, че все още не усеща Моето дело в сърцето 

си, че не го е изучил достатъчно, за да го провъзгласи, че в сърцето му не извира чувство на 

милосърдие, нито духът му е достатъчно укрепен, за да устои на бурите. Сред вас има много 

примери за онези, които са тръгнали по своя воля и не са се подчинили на Моите заповеди. Те са 

паднали в пътищата си и завръщането им е било скръбно. Защо тогава сте неблагодарни към Моята 

грижовна любов? 

31 Когато някои от вас се умориха от живота, други се изгубиха по несигурни пътища, а трети 

потънаха в калта - кой ви даде помощ? Може би беше човек? Не, ученици, това, което ви издигна, 

беше Словото, което дава живот и надежда. Онова, което сте били преди да получите Моята 

Светлина, Аз не съм ви приписал. Но за това, което правите сега, трябва да ви държа отговорен. 

Знаеш, че погледът Ми откриваше онзи, който криеше ръката си, изцапана с братска кръв, онзи, 

който криеше "листенцата на изсъхналите рози", и онзи, който се опитваше да скрие кражбата или 

прелюбодейството в сърцето си: Аз видях всичко и върху покривалото, с което се опитвахте да 

скриете своите позорни деяния, разстлах завесата на Моето милосърдие, за да не ви съди никой 

друг освен Мен, и с прошка и любов ви преобразих и пречистих. 

32 Пред лицето на този глас трябваше да се събудите, а пред невидимото присъствие на Този, 

който ви говори, трябваше да повярвате. Пак ви казвам: Блажени са онези, които са повярвали, без 

да виждат. 

33 Сърцата на жените бяха дълбоко развълнувани от гласа на тяхната Божествена Майка и 

всяка дума на Мария беше капка роса върху тези изсъхнали от страдание сърца. Но младите 

момичета, съпругите, майките, вдовиците, а също и обезлистените цветя бяха заведени в 

прекрасната градина на Дева Мария и от всички тях се разнесе ново благоухание. 

34 Кога ще бъдете готови да предадете ученията, които сте получили, на други народи? 

Осъзнайте, че семето на любовта и одухотворяването все още не е покълнало в сърцето на това 

човечество. Фанатизмът доминира в живота на хората - религиозен фанатизъм, расов фанатизъм, 

фанатизъм в името на славата и властта на света и фанатизъм заради самия себе си. 

35 Необходимо е да подобрявате живота си всеки ден, за да се превърнете в пример и стимул в 

живота на ближните си: изпълнете мисията, която вашият Отец ви е поверил, защото Аз ще ви дам 

да видите изпълнени най-висшите си стремежи. 

36 Но ти трябва да изучаваш и да вникваш в Моето учение; защото ако те попитам за 

предишния урок - би ли могъл да го повториш? Истина ви казвам: Не. Но не се смущавай, защото 

този ден ти нося друго, което ще ти напомни за предишното и ще ти помогне да го разбереш. Такъв 

е вашият Учител, облечен в търпение и любов. 

37 Във Втората епоха Божественото Слово стана човек, за да може Неговото учение да бъде 

чуто на земята; в тази епоха Словото е светлина, която се спуска върху човешкия орган за 

разбиране и разцъфтява в Словото на живота. 

38 Пророк Йоан обяви Моето идване в онова време; сега Илия подготвя Моето духовно 

проявление в това време, като се изявява духовно пред хората; но истина ви казвам, че единият и 

другият предвестник са един и същ Дух. 
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39 Всяка нова епоха беше свързана с откровения за вас, които обясняваха минали събития, 

които все още не бяхте разбрали. Последната реколта ще ви даде истинската мъдрост. 

40 Докато Моето проявление чрез тези гласоподаватели продължава, Аз няма да бъда 

разпознат в целия свят; трябва да мине известно време, сърцата на Моите пратеници трябва да се 

пречистят и тогава това послание ще може да достигне до човечеството, освободено от материални 

влияния. 

41 Това учение е пътят към вечния живот; всеки, който открие в него възвисяваща сила и 

съвършенство, ще знае как да го обедини с онова, на което ви учех, когато бях на земята, защото 

същността му е една и съща. 

42 Онези, които не знаят как да открият истината, съдържаща се в Моите учения, дори ще 

могат да се уверят, че тези учения не водят до същата цел като ученията на Исус; душите, 

заслепени от лоши тълкувания или объркани от религиозен фанатизъм, няма да могат да разберат 

веднага истината на тези откровения. Те ще трябва да преминат през път на изпитания, за да се 

откажат от материалния начин на мислене, който им пречи да разберат и изпълнят Моята заповед, 

която ви учи да се обичате един друг. 

43 Аз, Учителят, съм единственият, който може да ви разкрие, че точно в тези моменти 

милиони и милиони същества преминават през това мъчително пътуване на изпитания, 

преживявания и пробуждане, за да могат очите им да се отворят и да потърсят хоризонти отвъд 

това, което сърцата и умовете им са били способни да създадат. 

44 "Жаден съм - казвам ви отново, - жаден съм за Твоето въздигане и Твоята любов"; но никой 

не подава на устните Ми водата, която би могла да я утоли; по-скоро съм принуден да поддържам 

раната на Моята страна отворена и свежа, за да не престане да излива водата на живота върху 

света. 

45 Това е времето на голямата битка, описана от пророците в техните духовни сънища и 

видения; времето, когато хората ще противопоставят насилието си на Моя закон, когато всяко 

материално или духовно същество, което таи егоизъм в сърцето си, ще се изправи на борба срещу 

Моята справедливост. Моят меч е готов, той не е оръжие, което наказва или убива - той е меч, 

който в борбата си да спаси този, който загива като жертва на самия себе си, ще го издигне с такава 

сила, че понякога дори тялото му ще загине, за да му позволи да постигне вечния живот на духа. 

46 Възприемете тези учения правилно и няма да бъдете объркани, а по-скоро ще разберете 

причината за много от ужасните изпитания, през които преминава човечеството и които вие не сте 

в състояние да обясните. 

47 Целта на Моето проявление е да отклони духа ви от пътя на страданието. Призовавах 

настойчиво, докато не отвориш вратата на сърцето си; тогава успях да те накарам да почувстваш 

нежността на Моята благословия и Моя мир и ти възкликна: Колко близо беше Господ до мен! 

48 Утре ще донесете тази блага вест на човечеството, което смята, че е далеч от своя Господ, 

защото когато говори за Бога, то го прави като за нещо недостъпно, неразбираемо и непристъпно. 

49 Представата на човечеството за Мен е детска, защото то не е в състояние да разбере 

откровенията, които непрестанно му давам. За онзи, който знае как да се подготви, Аз съм видим и 

докосваем и присъствам навсякъде; но за онзи, който няма чувствителност, защото материализмът 

го е закоравял, е трудно да разбере, че съществувам, и той чувства, че съм неизмеримо далеч, че е 

невъзможно да Ме усети или види по какъвто и да било начин. 

50 Човек трябва да знае, че Ме носи в себе си, че в духа си и в светлината на съвестта си 

притежава чистото присъствие на Божественото. 

51 Когато Моето ново послание бъде прието от човечеството, то ще изпита радост, която ще го 

накара да се върне към одухотворяването, чрез което ще се почувства по-близо до своя Господ. 

52 Една от причините, поради които се чух материално, за да се проявя в този момент, беше да 

почувствате, че не мога да бъда далеч от никое от Моите деца и че Духовният живот също не е 

далеч от вас. За да ви покажа това, позволих на духовния свят да се прояви и да присъства сред вас. 

53 Това са произведения, които само аз мога и ми е позволено да правя, без да се съобразявам с 

мнението на хората за тях. Знам, че накрая Моите дела ще бъдат признати за съвършени от всички. 
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54 Цялата съвкупност от проявленията, които сте имали през това време, ще бъде изучавана с 

най-голям интерес и в тях човечеството ще открие великите истини и великите откровения, защото 

нищо в Моето дело не е малко. 

55 Вярвайте, че това Слово ще ви изведе на безопасен път, защото ако някога Исус е минал 

покрай вас и мнозина не са Го усетили, то сега подгответе сърцето си да приеме същността на 

живота, която Аз донесох на човечеството. Обещанието да се върна, което дадох на апостолите Си, 

изпълних, но все още имам много учения, които да споделя с вас. 

56 Защо се изявявам сред необразованите, несръчните и грешните? Истина е, че в онези дни ви 

съобщих, че Моето идване ще се случи, когато в света има голяма поквара.  

57 Голямо объркване също ви е обявено и то настъпва; необходимо е тогава да има ярък фар, 

който да ориентира захвърлените, за да могат да намерят правилния път. Но наистина, казвам ви, 

този фар вече е запалил своята светлина и осветява света: Аз съм този, който се приближава до 

сърцето на човека, за да го накарам да чуе гласа Ми. 

58 Отново ви казвам, че който пази словото Ми и следва учението Ми, ще бъде спасен. 

59 Не идвам, за да събуждам религиозен фанатизъм сред хората; Моето учение е много далеч 

от проповядването на лъжливи неща; искам подобрение, вяра, милосърдие, одухотворяване. 

Фанатизмът е тъмна превръзка пред очите, нездрава страст, мрак. Гледайте това лошо семе да не 

влезе в сърцето ви. Помнете, че фанатизмът понякога има вид на любов. 

60 Разберете, че тази тъмнина е засегнала човечеството в този период. Осъзнайте, че макар 

езическите народи да са изчезнали от земята и по-голямата част от човечеството да се покланя на 

истинския Бог, хората нито Ме познават, нито Ме обичат; защото техните войни, омраза и липса на 

хармония са доказателство, че все още не Ме оставят да живея в сърцата им. 

61 Над мрака на този религиозен фанатизъм и идолопоклонничество се приближават велики 

вихри, които ще пречистят духовния култ на това човечество. Когато тази работа бъде завършена, 

дъгата на мира ще засияе безкрайно. 

62 Само Моят глас в своята божествена справедливост може да ви каже, че не сте изпълнили 

мисията си нито на земята, нито в духовното пространство, когато сте преминали през него. 

63 За Мен няма пречки да общувам с хората и да изявявам волята си. Ето, Моите прояви не 

изискват праведници, защото Аз ви дадох Словото Си чрез грешници и в него можете да намерите 

още доказателства за Моята сила и Моята милост. 

64 Искам всеки, до когото достигне това послание, да се пречисти тук, на земята, като 

практикува това небесно учение, така че когато се завърне в отвъдното, да го направи с вече чиста 

душа. 

65 Всяко слово, което излиза от Мен, е за вечен живот. Днес вие я получавате чрез човешкия 

глас-носител. 

66 Казвам ви, че е добър знак, че в този момент сте установили контакт с Отец чрез органа си 

за разбиране; но също така трябва да знаете, че тази форма не е нито целта, нито върхът на 

съвършенството; че преди и във всички времена Господ е говорил на света чрез устата на хората. И 

все пак това проявление тук, сред материалистично настроеното човечество и свят, който не е 

чувствителен към духовното, е чудо, което хората ще припишат едва утре на любовта, която Бог 

изпитва към вас; но то е и доказателство, че човешкият дух изпитва импулс да се издигне духовно. 

67 Това е зората на една нова епоха; първите лъчи започват да събуждат хората. Когато твоята 

вяра и духовна извисеност Ме разберат по-дълбоко от това, което сега все още смяташ за 

справедливо, вечно и съвършено, тогава ще Ме видиш в безкрайността, докато изпращам 

светлината Си на всички същества. 

68 Моята Божественост ще бъде за твоя дух като светлината по пладне. Подобно на звезда, 

която осветява Вселената и й дава живот, тя ще засияе в зенита си. А сърцата, които са в общение 

със своя Отец, ще получават пряко Неговите божествени лъчи чрез съвършеното общение на дух с 

дух, което е целта и идеалът за хармония между Отец и децата, а също и между братята и сестрите. 

69 Трябва да ви попитам, хора: Какво направихте със семето, което ви поверих? Какво сте 

посяли на нивите си? Разчистихте ли пътеките, за да могат вашите братя да дойдат при Мен? 
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Голямо е множеството, което Ме слуша в това време, но малка е частта, която Ме следва в 

действителност. Поглеждам в най-съкровената част на сърцето ти и ти казвам: не Ме търси като 

Съдия, винаги Ме търси като Отец и като Учител, тогава ще ти отворя Моята тайна съкровищница 

и ще се почувстваш в безопасност. 

70 При новото Си идване, както и в минали времена, съм оставил съкровищницата Си 

отворена, за да ви разкрия много учения; защото Отец се радва, когато разкрива нови учения на 

Своите деца. Но тежко ти, ако и ти приемеш Моите божествени заповеди и ги забравиш или не ги 

изпълниш поради липса на любов, защото тогава ще превърнеш своя Отец в съдия! 

71 Как плачеше Мария за твоето нещастие! Колко много дължиш на нейната нежност и любов! 

И тези, които я призовават, и тези, които не я признават, тя кара всички да усетят майчината ѝ 

топлина и безкрайните удоволствия от нейната ласка. Наистина, казвам ви, преди душите да 

стигнат до Мен, те трябва да намерят на пътя си Мария, Божествената Майка. 

72 През това време вие също имате пастир. Подобно на Мойсей, който ви изведе от Египет и 

ви доведе обединени през пустинята до подножието на планината Синай, за да чуете гласа на Отца 

и да получите Неговия закон, така и Илия ви избра в това време от различни точки на земята, за да 

ви отведе по пътя на духовната подготовка до подножието на новата планина, откъдето да чуете 

Моя Божествен глас и да получите Моето откровение. 

73 Ето, тук е Илия, този, когото учениците виждат заедно с Моисей и Исус в духовно видение 

на планината Тавор. Това е неговото време. Укрепете духа си в топлината на Неговото присъствие 

и се събудете за надежда. 

74 Наистина ви казвам, че този момент на решение на Земята е решаващ и за цялата Вселена, и 

докато ви говоря в тази форма, Аз се чувствам и в други светове и сфери. Моят Дух е вездесъщ. 

75 Молете се, хора, с дух и мисли на мир, за да можете да победите изкушенията. Не се 

задоволявайте с мира в дома си или в страната си. Работете за мира на всичките си братя. 

"Обичайте се един друг. 

Моят мир да бъде с вас! 
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инструкция 84  
1 Не съм ви смятал за големи или малки, през това време говорих на всички вас като на деца, 

които обичам по един и същи начин. Търсете духовното съдържание на Моето учение и го 

разпространявайте, и колкото повече предавате на братята си, толкова повече ще ви бъде дадено. 

2 Моята милост ти помага да понесеш болката от изкуплението, чрез което пречистваш 

душата си. Поддържай състоянието на духовно извисяване, доколкото ти е възможно, за да не 

избухнеш отново в ридания в Моето присъствие. 

3 От различни места идват множества, които търсят Моето Слово; те носят пред Мен своите 

скърби и ежедневни нужди. Виждам изпитанията и страданията, през които преминават народите, 

и ви моля да им изпратите послание за мир с вашата молитва, дълбоко почувствана и изпълнена 

със състрадание. Застъпвайте се за братята и сестрите си; "искайте и ще ви се даде". 

4 Ако имате вяра в Мен и се доверявате на Моето Слово, войната няма да навлезе в този 

народ и това ще бъде още едно свидетелство, че Моят Божествен Дух е слязъл върху вас. 

Заслугите, които трябва да придобиете, за да се случат чудеса по пътя ви, са: (морално) 

обновление, молитва, милосърдие, добра воля и любов към братята. 

5 Вие, които формирате общност, предназначена да свидетелства за Моето проявление в това 

време, не се колебайте, не позволявайте на народа си, на пазарите си и на полетата си да виждат да 

тече кръвта на братята ви, нито да ставате свидетели на тъга или глад у децата си. Давам ви оръжия 

от светлина, за да се защитавате от всяка примка. Също така ви показах как да поддържате 

здравето на душата и на тялото, за да бъдете силни. Да, хора, не продължавайте да предизвиквате 

болестите, не забравяйте, че вратите към тях винаги се отварят от непослушанието. Молете се за 

себе си и за цялото човечество. На онези, които проливат сълзи заради народите, които преминават 

през тежко изпитание, казвам, че мирът ще се върне отново при тях. От онези, които днес се убиват 

и воюват помежду си, утре ще изведа онези, които ще проповядват и ще практикуват любов 

помежду си. Моята сила е голяма, не се съмнявай в нея. Ще доживееш да Ме видиш как изграждам 

нов свят върху руините на това човечество, където няма да има и следа от греха. 

6 Ако съм нарекъл много народи и племена глухи, то е само защото гласът Ми е прозвучал 

във вратите на всички сърца и те не са разбрали призива Ми. Онези, които са паднали в бездната на 

страстите, могат да Ме хулят тук, в света, но щом попаднат в Моето присъствие, ще трябва да 

признаят, че Аз съм бил с всеки човек и с всеки народ навреме, за да ги наставлявам и 

предупреждавам. Не ви настройвам срещу никого, винаги ви казвам да оставите мислите си да 

блуждаят по света като дух на мир, макар че ви предупреждавам да не се оставяте да бъдете 

залъгвани от чужди учения, нито от фалшиви обещания, за да не позволите в сърцата ви да се 

посеят плевели, раздори и егоизъм. Изпълни задачата си и остави останалото на Мен. 

7 Истина ви казвам, че силите на природата са готови да се освободят, за да се подчинят на 

божествената справедливост. Те ще извършат пречистване. Но ви казвам също: дори човечеството 

да изчезне от земята, Моето име и Моето присъствие никога няма да бъдат заличени от духа. 

8 Ученици, издържайте на подигравките и присмеха, докато светът не разбере, че не сте били 

в грешка. Ще му дам много знаци и доказателства, които ще го накарат да се събуди и да отвори 

очи за светлината. Но трябва да положите усилия, тъй като не съм ви изпратил на този свят, за да 

спите. Днес, след като се събудихте за призива на вашия Учител, трябва да използвате времето 

максимално, за да Ми покажете накрая богата реколта от вашето семе. 

9 Елате при Моето поучително слово и изпълнете духа си с мъдрост. Сред хаоса, който цари 

във вашия свят, вие сте намерили този оазис на мира, където чувате гласа на ангелите, които ви 

казват: "Мир на земята на хората с добра воля." 

10 Ако някои от вашите събратя се запознаят с тези учения, позволете им да го направят. 

Новите Ми ученици са разпръснати сред човечеството и ако невярващите ви се подиграват и ви 

клеветят, простете им, Аз ще ви оправдая. Много от тези, които днес ви преценяват погрешно, утре 

ще ви благословят. по пътя си винаги имайте предвид примера, който ви дадох във Втората епоха; 
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той ще ви помогне да носите кръста си с търпение. Помнете, че докато живеех на земята, Аз не бях 

разпознат, а сред хората бях разпознат едва дълго след Моята промяна. 

11 Имайте търпение и разбиране, защото човечеството ще познае не вас, а Моето дело, Моето 

учение, а то е вечно. Вашата задача е да предадете с думите и делата си посланието, което 

разкрива на хората начина, по който те могат да направят крачка към съвършенството. 

12 Наистина гладувам и жадувам за твоята любов и разбиране. Всички вие интуитивно знаете, 

че Аз съществувам, но кой Ме познава? В действителност представата ви за Моята Божественост е 

замъглена, защото чрез вашите обреди и образи вие Ме ограничавате и изопачавате. За да ви 

освободя от тази грешка, Моето Слово ще продължи да се спуска в духа ви като неизчерпаем поток 

до времето, определено от Моята воля. Макар че Моите учения и Моите откровения ще ви кажат 

кои сте, какъв е вашият произход и каква е крайната ви цел, опознавайки себе си, вие ще опознаете 

по-добре и своя Отец. Казвам ви, че това, което съм ви разкрил в това Слово и което тепърва ще ви 

разкривам, не би могъл да ви научи никой учител на света, колкото и мъдър да е той, защото само 

Аз мога да ви разкрия непостижимото, когато е необходимо да го узнаете. 

13 Така че Моето проявление през Третата епоха беше нещо, което човечеството не предвиди, 

защото забрави пророчествата, но днес Аз дойдох в изпълнение на тях. Езикът на носителите на 

гласа, чрез който съм се изявявал на хората, е бил прост, но в същността на това слово се съдържат 

Моята любов и Моята мъдрост. 

14 Всеки, който вникне в Моето духовно учение за Третата епоха и го засвидетелства с делата 

си, ще обхване с духа, сърцето и ума си всичко, което е било разкрито от Моята Божественост в 

миналите времена, и неговото тълкуване на тези учения ще бъде правилно. Моят закон ще се 

издигне наново сред хората, за да унищожи всички лъжи, които те са създали, за да прикрият и 

защитят своето злодеяние. Книгата на живота и истината ще се отвори пред всички народи на 

земята и никой няма да може да ги измами. 

15 От лицето на фарисеите ще падне маската на лицемерието и устата им, които винаги са 

лъгали, когато са предлагали спасение на човечеството, ще замлъкнат завинаги; но ти няма да ги 

сочиш и разобличаваш. 

16 Когато книжниците доведоха прелюбодейката пред Мен през Втората епоха, Аз докоснах 

духа на всеки един от тях, без да ги разобличавам публично, тъй като ги бях объркал с Моята 

присъда. Показалецът ми изписа в земния прах прегрешенията на всички, които се приближиха, за 

да видят какво пише Исус. На онези от вас, които слушат, без да вярват, днес казвам: мълчете и 

мислете, докато слушате това Слово, за да можете по-късно да прецените, тогава ще разберете, че в 

този момент ви дадох Моята любов, за да можете капка по капка да изпиете тази сила, която не 

можехте да намерите помежду си. Малко са онези, които Ме следват, и Аз ще ги използвам, за да 

разпространя семето Си. 

17 Аз съм Богът на всички хора, на всички религиозни общности и секти, Единствен, и когато 

отворя тайната Си съкровищница и раздам съкровищата в изобилие на всички - защо да не Ме 

разпознаят там? Никой не може да живее без идеята за Бога, дори ако начинът, по който Го 

възприема, е несъвършен, както и неговото поклонение на Бога. Приемам даренията на всички Мои 

деца, но сега Отец иска да получи правилната почит, достойна за Него. 

18 Моето учение не заробва никого, а само издига живота ви в човешко и духовно отношение. 

Който иска да бъде истинско Божие дете заради делата си, няма да може да запази за себе си 

всичко, което е получил от Мен. Колко много са хората, които, притежавайки много знания, 

изглеждат като извори на мъдрост, а в действителност поради своя егоизъм са само ями на мрака! 

19 Бъдете ученици на Исус и ще бъдете братя на хората. Чувствайте това, което правите, и 

това, което говорите. Който не усеща любовта Ми в сърцето си, не може да говори за любов, 

защото би действал невярно. За да говори за любов, той трябва да изчака, докато Моето семе 

покълне в сърцето му. Ще ви дам достатъчно време, за да достигнете до своето оборудване, 

преобразяване и пълно преобразяване. Помнете, че много от вас бяха невярващи, когато дойдоха 

тук, за да чуят това Слово. По време на Моето проявление някои дори се подиграваха, а други се 

подиграваха на гласоподавателите, чрез които ви говорех в онези моменти. Но Аз те изчаках, 

говорих ти чрез съвестта ти и после със сълзи на покаяние ти Ме помоли да ти простя за твоето 
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съмнение. Сега ме следваш с непоколебима вяра, въпреки изпитанията и препятствията, които 

често се срещат по пътя ти в живота. Аз съм сеячът, борецът, който никога не почива. 

20 За да ви дам осезаеми доказателства за Моята истинност, Аз ви предсказах много събития, 

които бяха близо до случване. Така вие преживяхте избухването на война, след като ви бях 

съобщил за предстояща война, когато навсякъде все още цареше мир. Когато ви казах, че силите на 

природата ще бъдат отприщени и че те ще бъдат като приятели за едни, но врагове за други, колко 

скоро изпитахте изпълнението на това. Но аз също така изпълних обещание към всеки от вас в 

уединението на живота му. И ако не виждате много от Моите пророчества да се сбъдват, то е 

защото те са дадени за време, което е много поколения след вас. Но сега вече знаете какво ще се 

случи с този свят, с човека и неговата душа в идните времена. Още в отдавна отминали времена ви 

обявих знаменията, които ще възвестят настоящата епоха и Моето ново откровение; 

предзнаменованията също се показаха значими и ясни, за да потвърдят Моята истина. Вече ви 

съобщавам за онези, които ще предшестват духовната битка, а след нея - времето на мира. 

Светлината на пророчеството отново е сред хората. Словото Ми е пълно с пророчества, хората 

виждат бъдещето чрез сънища, видения или предчувствия. Древните пророци предсказаха 

пророците на това време. Те не са миражи, които виждате, но трябва да насочвате духовните си 

дарби по добър начин, за да може светлината на Светия Дух да се отразява във вас. Трябва да 

дадете на хората истински доказателства, тогава мнозина ще повярват благодарение на тези 

доказателства. Мъже и жени ще дойдат при този народ в големи множества, хора от други раси и 

говорещи други езици; ще ги приемете всички. Истина ви казвам: Тъй като в дома на Господа на 

Неговата трапеза няма нито чужденци, нито пришълци, дори вие, които сте чада на Господа, не 

трябва да се отвръщате от тези, които са ваши братя и сестри. 

21 Показвам ви вашата задача. Приеми живота такъв, какъвто ти го давам. Вървете тихо, 

стъпка по стъпка. По този начин ще пожънете богата реколта на земята, дори и да живеете на нея за 

кратко. Тогава няма да приличате на онези, които, макар и да са живели дълго време на земята, 

идват в Моето присъствие толкова окаяни и голи, колкото са били, когато са започнали пътя на 

живота си. 

22 Правете добри дела в живота си, които имат духовно съдържание или цел. Извършвайте 

много от делата, които не са известни и не се виждат, защото се извършват със сърце. 

23 Дръжте пред себе си Книгата на Моите наставления и не пропускайте ученията й да ви 

подминат без внимание. Истина ви казвам: ще дойде момент, когато ще поискам от вас обобщение 

и обяснение на всичко, което ви е било разкрито. Животът също ще изисква от вас този урок чрез 

изпитанията, които поставя на пътя ви; но кой е животът, ако не Аз, който съм дал светлина на ума 

ви, чувствителност на сърцето ви и дарби и способности на цялото ви същество, за да можете да 

разберете дълбокия и вечен език на вашето същество? 

24 В Моето учение ви показвам как да живеете така, че дори в най-тежките житейски ситуации 

да се чувствате щастливи, че сте там, знаейки, че сте деца на Бога; и също така ви уча да цените 

всичко, което ви заобикаля, така че радостите ви да са здрави и истински. 

25 Светът е голяма градина, в която отглеждам сърца, но в този момент открих, че всичките му 

цветя са изсъхнали. Дойдох да ви полеем отново и няма да спра да се грижа за тях, докато не 

вдишам аромата на тази духовна градина. Когато чашките се отворят, сред хората ще се появят 

чудесни знаци и откровения. 

26 Тези носители на гласове тук, от които избликва Моето Слово в този момент, бяха растения, 

изсъхнали от палещото слънце на болката; но Божественият дъжд падна върху тях и те разцъфнаха. 

Красотата и нектарът на изреченията, които излизат от устните им, са като цветя. 

27 Този народ, който е знаел как да вдъхне този аромат и да съхрани семето, също е разцъфтял 

и дал плод. Тя е малка градина, от която Моята грижовна любов избира най-плодотворните 

растения, за да поддържа вярата на голямото множество; защото наистина ви казвам: Аз съм 

семето на вечността. Мария е Божественият дъжд. Вижте как в Божественото Творецът и Майката 

бдят над нейното дело. 

28 Моите думи от Втората епоха са пътят на спасението за онези, които са се придържали към 

тях. Блажени са онези, които се доверяват на Моето учение. Но не мислете, че всички, които 
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твърдят, че вярват в Мен, се доверяват на Моето слово или практикуват Моето учение. Виждам 

хора, които се колебаят в момента на изпитанието дали да простят, както учи Исус, или да се 

защитят, както ги съветва инстинктът. В сърцата си те усещат, че е трудно да приложат на 

практика учението на Учителя. На тях казвам: Докато нямат вяра и любов към ближния, Моето 

учение няма да може да води сърцата им. Но Аз ще изпратя на народите на земята добродетелни 

мъже, които ще им покажат силата на вярата, а също и чудесата, които прошка, милост и любов 

вършат. 

29 Без вяра и без изпълнение на Закона Моето Слово е само като спящо семе, което не пониква 

след посяването, защото това, което прави това семе плодоносно, е добродетелта. Когато това 

Слово достигне до всички сърца, ще има много хора, които ще смятат, че Господното наказание е 

твърде строго. Затова ви казвам, че вие сте свят, който се нуждае от вяра, за да може да Ме 

почувства и разбере. 

30 Казвам на всички вас, които наричате себе си част от християнския свят, че Моята преценка 

е благосклонна, когато вземете предвид, че са изминали двадесет века, откакто ви донесох 

божествено послание, за да победите с него света, плътта, страстите и смъртта, и въпреки това 

виждам, че все още се доверявате във всичко на собствените си сили, на начина си на чувстване и 

мислене. Но ако инстинктите на плътта все още преобладават над добродетелите на духа, това е 

само защото все още сте повече материя, отколкото дух. 

31 Битката наближава; вярата на едни ще се бори със съмненията на други, моралът на едни - с 

беззаконието на други. Но както и в миналите времена, Моята грижовна любов ще бъде с децата, 

които Ми се доверяват, и Аз ще им помогна да извършат чудесни дела, каквито могат да се случат 

само когато човек има истинска вяра в Моята Божественост. 

32 Трябва да разберете, че Аз не търся само онези, които вярват в Мен, а идвам заради онези, 

които се съмняват в Моето съществуване. През Втората епоха, когато дойдох като обещания 

Месия, се появих сред хората, които вярваха в невидимия Бог; но Моята вест не беше само за 

Израел, а и за всички езически народи, които не Ме познаваха. Не съм дошъл да спасявам едни, а 

да оставям други да загинат. 

33 Мощно дърво простира клоните си, за да даде подслон на всички, и предлага плодовете си 

без никаква услуга. Спомняте ли си, че някога съм ви наричал народи, на които не трябва да носите 

Моето Слово? Никога не съм ви учил да търсите причини да отказвате на някого Моята светлина. 

бяхте ли праведни, когато ви направих достойни да слушате словото Ми и да получавате даровете 

на благодатта Ми? нали ти казвам: Не. 

34 Намерих те да грешиш и затова (както си бил) те избрах, за да те заведа до източника на 

обновлението, така че утре да направиш същото и на братята си. Това е времето, когато 

грешниците ще спасяват грешници и когато "мъртвите" ще възкръснат, за да възкресят своите 

"мъртви". Закоравелите сърца, онези, които са виждали как вдовиците, сираците, гладните и 

болните минават покрай тях, без да раздвижат струните на сърцата си, сега се пробуждат за 

любовта, потръпват пред чуждата болка и унищожават егоизма си. Те дори забравят себе си, за да 

споделят болката на своите братя. 

35 Който не познава болката, не може да разбере страдащите. Ето защо използвам онези, които 

често са пили от чашата на страданието, за да могат да разберат страданието на хората и да им 

донесат истинска утеха. 

36 Този, който е съгрешил и след това се е върнал към добрия път, никога не може да се 

възмущава от прегрешенията на съседите си. Вместо това той ще прояви прошка и разбиране. 

37 Всеки, който се събуди, повлиян от яснотата на тази светлина, ще разбере, че сега е 

моментът да работи за човечеството, като отдели няколко минути от времето, което отделя за 

света, за да го посвети на духовното упражнение на благотворителността. Така ще обичаш своя 

Господ и ще служиш на своя брат. 

38 Не бъдете сред онези, които, когато виждат всичко, което се случва в света, възкликват: 

"Това е времето на съда и смъртта, след което може би ни очаква адът!" 

39 Казвам ви, че това е времето на помирението и възкресението и че след това мирът на 

Моето небе очаква всички, които вярват и се стремят да следват Моето слово. 
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40 Радостта е в духа Ми, когато виждам Себе Си заобиколен от онези, които съм нарекъл Свои 

ученици в това време. Вие сте предопределени да изпълните духовна мисия в тази Трета епоха. 

41 Пътят, който трябваше да извървите, за да получите това откровение, беше дълъг. И все пак 

не чувстваш умора, защото духът, който е способен да се издигне над материята и над страстите на 

света, никога не се уморява да Ме търси или да Ме следва. През това време изливам Духа Си на 

любов върху всеки дух и всеки ум, за да отворите духовните си очи и да съзрете истинския живот в 

цялата му пълнота. "Всяко око ще Ме види" ви казах за това време и всъщност всяко око сега 

започва да Ме вижда. 

42 Сега хората се пробуждат и подозират истината. Много от ученията ще бъдат разкрити 

директно на духа им, защото не хората ще ги учат на тях. Когато днешните хора чуят гласа Ми в 

дъното на сърцето си, те вече няма да се отдалечат от Мен, защото ще са усетили любовта Ми и ще 

са видели светлината на Моята истина. Вие сте децата на светлината, троично-марианските 

спиритуалисти, защото именно вие сте преживели идването на Светия Дух и сте чули Неговото 

откровение. Правилно ли е децата на светлината да създават мрак сред хората? Не, деца Мои. 

43 Сърцето ти е смутено и Ми казва: "Учителю, защо не вярваш в нас?" На това ви отговарям: 

Давам ви тези указания, защото това време на светлината е и време на лъжата, измамата и 

опасностите; защото около вас силите на злото играят своята игра, която поваля хората и която 

може да затъмни вашата светлина, ако не внимавате. Времето на светлината не е, защото човекът я 

е запалил, а защото Аз ви донесох Моите откровения в изпълнение на обещанията. Това е времето 

на лъжата - но не заради Моето идване при хората, а заради тяхното нечестие, което е достигнало 

своя връх. 

44 Последната битка наближава, но аз не говоря за вашите братоубийствени войни, а за 

битката на Светлината срещу всичко фалшиво, нечисто и несъвършено. Осъзнайте времето, в което 

живеете, за да побързате да се снабдите с оръжия на любовта и духовна сила. Разберете вече, че в 

тази битка се борите не само за собствената си вяра и спасение, но и че, забравяйки себе си, трябва 

да се обърнете към онези, които са в опасност да загинат. 

45 Това време е време на светлина, защото човешкият дух е натрупал светлина благодарение 

на развитието и опита си в живота. Не плачете повече за миналото си, но все пак използвайте 

всички негови поучения, за да виждате пътя си все по-осветен и да не се препъвате и да не сте 

несигурни на кръстопът. 

46 Духовното ти минало не е известно на плътта ти. Позволявам му да се отпечата в духа ви, 

така че да е като отворена книга и да ви се разкрива чрез съзнанието и интуицията. Това е Моето 

правосъдие, което вместо да ви осъди, ви дава възможност да поправите прегрешението или да 

поправите грешката си. Ако миналото бъде изтрито от съзнанието ви, ще трябва да преминете през 

изпитанията на миналото отново и отново; но ако чуете гласа на опита си и позволите на тази 

светлина да ви освети, ще видите пътя си по-ясно и хоризонта по-ярко. 

47 Светът ви дава много радости, някои от които са дадени от Мен, а други са създадени от 

човека. Сега сте изпитали, че не сте успели да ги получите, което е предизвикало бунт у някои и 

тъга у други. Трябва да ви кажа, че на мнозина в това време не е позволено да заспят или да загинат 

в насладите и удовлетворенията на плътта, защото тяхната задача е съвсем различна. В интерес на 

истината ви казвам, че в човечеството няма дух, който да не е познал всички удоволствия и да не е 

ял всички плодове. Днес твоят дух е дошъл (на земята), за да се наслаждава на свободата да Ме 

обича, а не да бъде нов роб на света, на златото, на похотта или на идолопоклонството. 

48 Стълбата от съня на Яков е представена пред очите ви*, за да можете да се изкачите по нея 

в желанието си за по-голямо достойнство и съвършенство. Моят духовен закон не ви освобождава 

от земните ви задължения. Трябва да потърсите начин да хармонизирате двата закона, за да може 

изпълнението ви да бъде съвършено пред Моята Божественост и пред света. 
* Това се отнася до символичното представяне на стълбата на Яков в тази и други стаи за събрания. 

49 Добрият войник не бива да бяга от битката, не бива да губи кураж заради слуховете за 

война. В тази световна битка, която ви предстои, вие трябва да бъдете войници. Вашата кауза 

трябва да бъде справедливостта, а оръжията ви - любовта, добрата воля и активната милост. Без да 

го осъзнавате напълно, вие от дълго време се борите срещу врага, който е злото, вдъхновяващо 
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войната и омразата. Оръжията ви се борят не само с видимите елементи, но и с невидимите 

същества. За да ви помогна в тази борба, ви дадох дарбите на духовно зрение и откровение, за да 

можете да откриете вълка, когато ви дебне. 

50 Искам Моите ученици да се научат да живеят в хармония с цялото творение, да живеят в 

съответствие с времето, така че да стигнат до целта си в точния час, в часа, определен от Мен, така 

че вече да присъстваш и да можеш да Ми отговориш, когато те повикам при Мен. 

51 В този момент духът ти ще се издигне към Мен, за да поиска Моята помощ. То знае, че съм 

му дал способности, които са вечни и вродени за него. Но плътта, като слабо създание, също вдига 

очи към Твореца, за да Го помоли, а това, което иска, са само удовлетворения, свързани със света, и 

много от тях са дреболии. 

52 Нека новодошлият отправи молба към Мен, а ти - какво можеш да поискаш от Мен, което 

не притежаваш? Искате ли да Ме помолите за това, което вече имате в същността си? Когато 

произнасяте молитвата "Отче наш", на която ви научих, почувствайте и разберете нейното духовно 

съдържание, а след това я завършете с предаването на волята на Отца да бъде "както на небето, 

така и на земята". Вникнете в Моето учение и ще откриете в себе си съкровища и способности, 

които днес не вярвате, че притежавате. 

53 Необходимо е да се научиш да искаш, да чакаш и да получаваш и никога да не забравяш да 

предаваш това, което ти давам, което е най-голямата заслуга. Молете се за онези, които умират ден 

след ден във войната. Ще дам на онези, които се молят с чисто сърце, че преди 1950 г. всеки, който 

е паднал във войната, ще се издигне духовно към светлината. 

54 Духът на Илия вече идва и води изгубените овце към мира на кошарата. Когато сте силни 

духом, вече няма да се страхувате от вълка, който ви заплашва с кръвожадните си челюсти. Ще 

можете да се спускате в бездните, за да спасявате изгубените, без да се страхувате, че ще останете 

там. Ще можете да прекосявате езера с кал, без да се изцапате, и ще можете да прекосявате бурни 

морета дори с на пръв поглед крехка лодка, без да се страхувате от преобръщане. Вашата вяра и 

добродетел ще ви дадат тази сила. Не смятате ли, че сте способни на велики дела в бъдеще? Не 

мислите ли, че новите поколения ще дадат по-добро тълкуване и реализация на Моето учение? 

Разберете: Ако не беше така, нямаше да ви говоря, да ви съветвам и да ви наставлявам. 

55 Вижте хората, народите, нациите как полагат живота си за един идеал. Те са погълнати от 

погребалната клада на своите борби, мечтаейки за славата на света, за притежания, за власт. Те 

умират за мимолетната слава на земята. Но вие, които започвате да разпалвате в духа си един 

божествен идеал, чиято цел е постигането на вечна слава, няма ли да дадете, ако не живота си, то 

поне част от него, за да изпълните задълженията си като братя? 

56 Над вас бушува невидима битка, за която могат да разберат само подготвените. Цялото зло, 

което се излъчва от хората в мислите, думите и делата, целият грях на вековете, всички объркани 

хора и души от отвъдното, всички отклонения, несправедливости, религиозният фанатизъм и 

идолопоклонничеството на хората, глупавите, амбициозни стремежи и лъжата се обединиха в една 

сила, която разрушава, улавя и прониква във всичко, за да го обърне срещу Мен. Това е силата, 

която се противопоставя на Христос. Големи са войските им, силни са оръжията им, но те не са 

силни срещу Мен, а срещу хората. Аз ще се бия с тези войски с меча на Моята правда и ще се 

сражавам с Моите войски, от които ти ще бъдеш част според Моята воля. Докато тази битка 

тревожи хората, които преследват удоволствията, вие, на които съм поверил дарбата да усещат 

какво се случва в отвъдното, трябва да бдите и да се молите за братята си, защото така ще бдите за 

себе си. 

57 Христос, Княжеският шампион, вече е извадил Своя меч; необходимо е той да изтръгне 

злото като сърп от корен и да създаде с лъчите си светлина във вселената. Горко на света и на вас, 

ако устните ви мълчат! Ти си духовното потомство на Яков и на него обещах, че чрез теб народите 

на земята ще бъдат спасени и благословени. Ще ви обединя в едно семейство, за да бъдете силни. 

58 Какъв прекрасен пример за хармония, който космосът ви предлага! Сияещи небесни тела, 

вибриращи в пространството и изпълнени с живот, около които кръжат други небесни тела. Аз съм 

сияйното, божествено небесно тяло, което дава живот и топлина на душите; но колко малко от тях 

се движат по обозначената си орбита и колко многобройни са тези, които обикалят далеч от 
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орбитата си! - Бихте могли да ми кажете, че материалните небесни тела нямат свобода на волята и 

че, от друга страна, именно тази свобода е накарала хората да се отклонят от пътя. Затова ви 

казвам: Колко заслужена ще бъде борбата на всеки дух, тъй като въпреки дара на свободната воля 

той е знаел как да се подчини на закона за хармония със своя Създател. 

59 Битката, за която ви съобщавам, няма да продължи дълго, мирът ще настъпи скоро, защото 

светлината на Моето правосъдие ще огрее всички Мои деца. 

60 Заедно с хората, които възкресявам и които изтръгвам от тъмнината и невежеството, ще 

изпълня пророчествата, дадени в миналите времена, и пред Моите доказателства и чудеса светът 

ще потръпне, а богословите и тълкувателите на пророчествата ще изгорят книгите си и ще се 

подготвят вътрешно да изучават това откровение. Хора с титли, хора на науката, хора със скиптър 

и корона ще се спрат, за да чуят Моето учение, и мнозина ще кажат: Христос Спасителят отново 

дойде! 

61 ученици, постарайте се да се подготвите, защото още не съм ви казал колко много имам да 

ви кажа, а вече наближава 1950 г. 

62 Молете се с истинска искреност и обединете мислите си с тези на ангелите, за да принесете 

жертвата си пред Моята Божественост. 

Моят мир да бъде с вас! 
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Инструкция 85  
1 Блажени са онези, които практикуват умствена молитва, защото усещат Моето присъствие; 

но наистина, казвам ви, Аз приемам всички молитви, независимо от формата, в която ги отправяте 

към Мен. Обръщам внимание на всеки призив и на всяка молба, без да преценявам формата, и 

обръщам внимание само на нуждата, с която Ме търсите. 

2 Защо да не чуя онези, които се молят по по-несъвършен начин, след като знам, че накрая 

всички ще започнат да се молят истински? Засега ви чувам в различните форми, в които отправяте 

молбите си към Мен, защото основното е, че Ме търсите. Но наистина, казвам ви, няма молитва, 

която да не е чута от Мен. Само добрата воля на децата Ми има значение за Мен. 

3 Аз ви показвам истината чрез съвършено учение. Опитайте се да го практикувате и ще 

почувствате, че когато се молите, виждате Моята светлина и чувате нежния Ми съвет. 

4 Все още сте далеч от постигането на съвършенство, но се стремете към него, без да спирате, 

мечтайте за възвишеността на мисията си и превърнете истината в свой идеал. 

5 Хора, вашата мисия е да направите пробив към светлината и да поведете към нея 

множеството хора, които се приближават днес, а също и бъдещите поколения. 

6 Нека съвестта ви да ви води по този път, за да не позволите никога сърцето ви да бъде 

използвано като престол на суетата, защото тогава ще работите напразно. 

7 Не позволявайте на очите ви да се отклонят от сияйната цел, към която се стремите. Не 

обръщайте внимание на трудностите, препятствията или тръните по пътя; тези трудности ще ви 

накарат да желаете още по-пламенно щастието да достигнете царството на мира. - Питаш Ме: 

Учителю, необходимо ли е да изпием чашата на горчивината в този живот, за да пожелаем и да 

заслужим насладите, които Твоята милост ни обещава за духовния живот? Не, Моят 

Деца. Когато това човечество, в своето постоянно духовно развитие, веднъж разбере истинската 

стойност на човешките притежания, когато разбере, че земните удоволствия и блага са само бледо 

отражение на блаженството в Духовния живот, то вече няма да има нужда да страда на тази 

планета, за да постигне духовните наслади и радости; защото тогава хората ще се научат да живеят 

с късмета и победите си, без да се привързват към преходното, и ще се борят да постигнат чрез 

духовни заслуги по-висшия живот, който неумолимо ги очаква, истинския живот. 

8 Хора, в тази епоха вие трябва да съберете отново огромното богатство на вярата и 

надеждата, което сте изтласкали от сърцата си, за да можете да изкачите планината с него, сякаш 

носите в себе си горяща факла, която да осветява пътя ви. 

9 Всеки, който живее по този начин и върви по този път, ще бъде дете на Божия народ; 

мястото на земята, което обитава, кръвта, която тече в него, или езикът, който говори, са без 

значение. Той ще бъде Мой ученик, защото ще свидетелства за Моята истина. 

10 Вече няма да вярвате, че израелският народ е Божият народ. Направих така, че тази раса да 

се разпръсне по света, защото наистина Израел не е раса, а духовен народ, към който всички вие 

сте призовани да принадлежите. 

11 Ако Моят народ Израил беше от този свят, вярвате ли, че щях да позволя неговото 

изгонване от Юдея, че щях да позволя неговите племена да бъдат разпръснати сред народите? 

Вярвате ли, че ако това беше вярно, щях да позволя храмът на Соломон да бъде разрушен и 

осквернен, а град Йерусалим да бъде разрушен и запален, така че да не остане камък върху камък? 

12 Помислете за всичко това, за да разберете, че духовното царство не може да има своите 

основи в този свят. Ето защо ви казах чрез Исус: "Моето царство не е от този свят". 

13 Децата на Божия народ, истинските деца на Израел, са тези, които обичат истината, които 

изпълняват закона, които обичат Бога в ближния си. 

14 Изследвайте Словото Ми, проверявайте го, ако искате. Отстранете зърната от кочаните и 

разгледайте семената. 

15 Мислите ли, че заради първите Ми думи в това поучение, когато ви казах, че има много 

хора, които се молят по несъвършен начин, вашите ближни могат да се почувстват обидени? 

16 Наистина, казвам ви, необходимо е всички да знаете истината, а тя е, че култовите действия 

на човека към Бога имат дълга еволюция и претърпяват непрекъснати промени. Молитвата, която е 
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в основата на култовите действия, също е претърпяла промени. Винаги съм ви карал да усещате 

Моето присъствие, Моята милост и Моята светлина през целия период на вашето развитие. 

17 Когато коленичихте пред идола, за да му поискате насъщен хляб, той не ви даде нищо, 

защото нямаше живот в него; но Аз ви чух и ви дадох хляб. След това ви е станало известно 

съществуването на истинския Бог и тази вяра се е засилила чрез Словото, което Христос е оставил 

на човечеството; но въпреки вярата в съществуването на Бога като Дух, традиционната ви 

склонност да представяте Божественото материално, за да можете да го почувствате и видите 

отблизо, ви е накарала да създадете със собствените си ръце образа на Бога, представен в телесната 

форма на разпнатия Христос. Пред тази изкуствена фигура ти коленичи, за да се молиш, и впери 

очи в кървавия образ, за да се развълнува сърцето ти и да почувстваш, че Ми се покланяш. 

18 Сега ви предстои време на одухотворяване, което можете да наречете "Време на 

съвършената молитва", защото Аз дойдох да ви науча да влизате в контакт с Мен от дух на дух. За 

да се научи вашият дух да говори на свой собствен език, който все още е непознат за хората днес, 

но който Бог и духовете познават и разбират добре, искам да разберете, че трябва да изоставите 

всички външни култови действия и материални жертви. В момента сте достатъчно зрели за това, 

защото знаете как да Ме слушате със смирение и вече не сте като онези, които дойдоха тук за 

първи път и осъдиха тази дума като богохулство, макар да се смятаха за християни. 

19 Днес вие разбирате и утвърждавате Моите учения, убедени, че едва сега се учите да бъдете 

истински християни, тъй като сте в процес на разпознаване на начина, по който да приложите тези 

учения в живота си, и също така преживявате ново време, което ви носи искра от същата светлина, 

послание за одухотворяване. 

20 Тогава те научих на най-голямата добродетел - милосърдието; вдъхнових сърцето ти и 

направих чувствата ти чувствителни. Сега ви разкривам дарбите, с които е надарен духът ви, за да 

ги развиете и да ги използвате за правене на добро сред ближните си. 

21 Познаването на духовния живот ще ви позволи да вършите дела, подобни на тези, които е 

вършил вашият Учител. Не забравяйте, че ви казах, че ако развиете способностите си, ще правите 

истински чудеса. 

22 Всичко, което сте чули, ще бъде записано писмено, за да може да се разбере в бъдеще. Ще 

ви оставя книга, която ще съдържа същността на всички Мои учения. Тази книга ще бъде съставена 

от листовете, написани според Моята диктовка от избраните от Мен за тази цел, които наричам 

"златни пера". 

23 Това перо е перото на съвестта и истината, това е перото, което поставих в дясната ръка на 

Мойсей, за да напише книгите на Първите времена - същото, което поставих в ръцете на Марк, 

Лука, Матей и Йоан, за да напишат Живота и Словото на Божествения Учител, книгата, която вие 

нарекохте Нов завет. 

24 Вие, новите ученици, които сте чули Моето Слово в това време, казвам ви: не е нужно да се 

мъчите да обедините този Завет или Книга (която сега се пише) с предишните, защото Аз съм този, 

който е обединил в тази Книга откровенията и ученията от Трите времена, като съм взел същността 

от тях, за да образувам едно послание. 

25 Виждам как тези, които искат да се спасят от обявените страдания в близкото бъдеще, 

започват да се подготвят. Казвам на онзи, който иска да се спаси: Вземи Ме за пример и ако 

наистина искаш да бъдеш Мой образ, вземи кръста си и Ме последвай. 

26 Ако не знаете какво е този кръст, ще ви кажа: това е добродетелта на смирението, на 

послушанието, на милосърдието; този, който прегръща кръста си, знае, че Отец му го е научил на 

това и че следователно живее в рамките на своята съдба. 

27 Повдигни духа си, оправи живота си и ще можеш да проповядваш Моето учение с дела. Не 

мислете само за собственото си спасение, по-добре е да помислите как можете да донесете 

спасение на братята си. Гледайте и се молете, хвърляйте мрежите си в морето, което е това 

човечество, и наистина, казвам ви, уловът ви ще бъде голям. 

28 Не се притеснявайте твърде много, ако Моите изречения не останат в паметта ви, защото 

онзи, който изпитва любов към ближния, ще бъде притежател на неизчерпаем език: езикът на 

любовта, който ще бъде разбираем за всички негови братя. 
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29 Понякога, когато говоря по този начин на слушателите, има някое сърце, което тихо Ми 

казва: "Татко, ако тези дарове, които си ни поверил, са истински скъпоценни камъни на Твоето 

Царство, защо си ги предал в грешни ръце, знаейки, че можем да ги оскверним?" На това ви 

отговарям, че божествените дарове, които дадох на хората, няма да се променят в същността си; 

светлината винаги ще бъде светлина, истината никога няма да престане да бъде истина, а вечното 

няма да може да умре. Знам, възлюбени хора, че Ме разбирате, затова ви говоря така. 

30 Пред човечеството се е отворила бездна и от нея искам да ви спася в този момент; за това 

беше необходимо да Ме почувствате близо до сърцето си. 

31 Прочетох всичките ви мисли и знам, че някой от вас си мисли точно сега: Ако Ти наистина 

си Бог - какво правиш тук сред грешниците, Ти, който винаги трябва да си сред ангелите и 

праведните? 

32 О, сърце, безчувствено към божествената любов! Ако знаехте, че изпитвам по-голяма 

радост, когато чуя покаянието на грешника, отколкото когато чуя молитвата на праведния. 

33 Познайте Ме сега, когато се приближих до вас. Разберете Ме, когато ви казвам: Блажени сте 

вие, които идвате в търсене на Моето слово, защото то ще затвори раните на сърцето ви и ще утоли 

жаждата ви за справедливост, истина и знание. Вие идвате при кладенеца, изпълнен с 

неизчерпаемата вода на любовта и мъдростта. Пий и вземи вода със себе си за пътуването, за да 

утолиш жаждата на братята си. 

34 Това са бурни времена; не позволявайте на греха да замърси водата, която сте взели от този 

извор. Молете се и ще намерите спасение. 

35 Утре ще излезете в провинциите и селата и там ще намерите много жадни; тогава ще 

разберете, че Моята милост ви е насочила да им донесете Небесното Ми послание. 

36 Моят път не е видим като земните пътища, той е очертан от Моята любов във вашите сърца. 

Ако знаете как да влезете в светилището си, ще намерите там светлината, която ще ви води вечно. 

37 Въпреки че до днес хората са представяли Божественото чрез материални предмети, утре те 

ще търсят Моето присъствие в безкрайното, в своя дух. 

38 Човечеството подлежи на оборудване и пречистване; няма ден, в който да не се случи 

събитие, което да докаже това. Необходимо е всяка тъмнина да изчезне от живота на хората, за да 

могат те да видят светлината на Светия Дух. 

39 От върха на планината ви каня да я изкачите, за да достигнете до Моето лоно. Този народ, 

който отдавна е чул гласа на Господа, идващ от високо, се приближава с несигурна и препъваща се 

походка, но с целеустремена вяра. Някои бяха изненадани от часа на смъртта, когато едва бяха 

направили първите приготовления за започване на изкачването, а други - когато бяха изкачили 

само няколко стъпала по склона на планината. Казвам на онези, които Ме чуват още на земята, да 

увеличат усърдието си, да удвоят усилията си, така че този момент на съд да ги изненада възможно 

най-близо до върха. 

40 Помнете, че вашият пример трябва да бъде като пътека, по която бъдещите поколения да 

вървят с уверена и бърза крачка към съвършенството. 

41 Истина ви казвам, че в идните времена хората ще ходят духовно много близо до върха на 

планината дори на земята. 

42 В Моето творение няма нищо, което, подобно на телесната смърт, да е подходящо да 

покаже на всеки дух висотата на неговото развитие, достигната по време на живота, и нищо, което 

да е толкова полезно, колкото Моето Слово, за да се издигне до съвършенство. Това е причината, 

поради която Моят закон и Моето учение се стремят да проникнат в сърцата по всяко време и 

безмилостно и поради която болката и страданието съветват хората да изоставят онези пътища, 

които вместо да издигат душата, я водят към бездната. 

43 Бъдете добре дошли при Мен, вие, които идвате, без да се страхувате от човешките 

присъди, в желанието си за Моето Слово. Блажени са "първите", защото те подготвят пътя със 

сълзи и кръв за онези, които ще се издигнат духовно след това. 

44 Звукът на божествената камбана достигна до всички сърца и духове. Но по същия начин ви 

казвам, че само малцина знаеха откъде идва този звук. 
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45 Когато Отец видял, че децата не могат да разберат призива на Неговия Дух, Той потърсил 

по-подходяща за човека форма, за да се изяви, и го направил чрез самия човек. Когато в сърцата на 

хората се появиха съмнения дали това е Учителят, който се проявява в тази форма, Аз обсипах пътя 

на хората с чудеса, за да съживя вярата им и да засвидетелствам, че съм сред вас, защото 

доказателствата, които ви давам, могат да бъдат дадени само от Мен. 

46 По този начин ще накарам много хора, които някога не са могли да слушат Исус, сега да 

имат възможност да освежат духа си, като чуят Духа на истината. 

47 Известно ви е, че не всички ще Ме чуят в тази форма, тъй като тя не е най-съвършената; но 

наближава денят, когато гласът Ми ще бъде чут от всички хора чрез Моето духовно проявление; 

това ще бъде времето, предсказано от пророците, когато всяко око ще Ме види и всяко ухо ще Ме 

чуе. 

48 Ако твоята молитва, която е гласът на един грешник, стига до Мен, защо чистият и 

всемогъщ глас на твоя Отец да не стигне до дъното на човешките сърца? 

49 Не забравяйте, че Аз съм Пастир, който ще търси изгубените овце дори в най-дълбоките 

бездни. О, възлюбени хора! Винаги Ме следвайте със същата смелост и вяра, с която Ме следвате 

днес, за да може вашият пример да насърчи онези множества, които тепърва ще идват при вас, за да 

увеличават Господния народ. 

50 В Първата епоха Израил се нуждае от тази смелост и вяра, за да издържи на суровия преход 

през пустинята. Мъжете, които почувствали в сърцата си призива на Йехова, изгубили страха си от 

фараона и поели заедно със семействата си към материално и духовно освобождение. 

51 Размишлявайте върху историята на този народ. Не съм ли ви казвал, че животът му е книга с 

божествени откровения и човешки преживявания и примери? 

52 в лоното на тези множества, които сега се събират, за да чуят новите Ми учения, са и онези 

духове, които Ме следваха през пустинята; те са изпратени от Мен, за да ви научат да бъдете силни 

и верни на вашия Отец в превратностите на живота. 

53 Запишете и своята история; искам тя да остане незаличима чрез добрите примери, които 

оставяте на бъдещите поколения. 

54 Тълкувайте добре Моето учение, за да знаете как да го прилагате по правилния начин. Не 

искам тези, които малко по малко разбират Моето учение, да се възгордеят от него и да се чувстват 

по-добри от онези, които твърде бавно схващат същественото. Не искам онези, които не са 

разбрали Моето слово, да водят великото слово, защото мислят, че са го разбрали. Не е човешки 

учител, който ви говори, не е съдия на земята, който ви съди, нито е лекар от този свят, който ви е 

излекувал. 

55 Разберете, че Моето Слово не изпълва ума ви с празни философии, то е същността на 

живота. Аз не съм богат човек, който ви предлага земно богатство. Аз съм единственият Бог, който 

ви обещава царството на истинския живот. Аз съм смиреният Бог, който се приближава към децата 

Си без показност, за да ги издигне по пътя на изкуплението със Своята ласка и Своето чудотворно 

слово. 

56 Докато в света някои се стремят към фалшиво величие, други казват, че човекът е нищожно 

създание пред Бога, а има дори такива, които се сравняват с червея на земята. Разбира се, 

материалното ви тяло може да ви се струва малко сред Моето творение, но за Мен то не е такова 

поради мъдростта и силата, с които съм го създал. Но как можете да съдите за величието на своето 

същество по размерите на тялото си? Не усещате ли присъствието на душата в него? То е по-

голямо от тялото ви, съществуването му е вечно, пътят му е безкраен, не сте в състояние да узнаете 

края на еволюцията му, както и произхода му. Не искам да ви виждам малки, създал съм ви, за да 

постигнете величие. Знаеш ли кога смятам човека за малък? Когато е изгубил себе си в греха, 

защото тогава е изгубил благородството и достойнството си. 

57 От дълго време вече не се придържате към Мен, не знаете какво сте в действителност, 

защото сте позволили на много качества, способности и дарби, които вашият Създател е вложил 

във вас, да останат бездейни в същността ви. Вие сте заспали по отношение на духа и съвестта, а 

именно в техните духовни качества се крие истинското величие на човека. Вие живеете като 

съществата от този свят, защото те се появяват и умират в него. 
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58 Направих ви да минете по всички пътища, за да опитате различните плодове. Но в крайна 

сметка Аз ви призовах и ви казвам: Никой не е нов в пътя на живота, никого не съм заварил 

неподготвен с откровенията Си. 

59 Вече сте яли духовен хляб, предлаган от различните религиозни общности; вече сте 

изпитали какво е наука; вече сте чули достатъчно човешки теории, а сега Ме слушайте: ако след 

като чуете последната Ми дума, Моето учение не ви удовлетворява, тогава идете и потърсете 

истината по друг начин. Тук светлината, любовта и възвисяващата сила на Моето учение ще ви 

убедят, защото Аз не искам роби на духа! 

60 В това време Христос в Духа е този, който ви дава Своето учение, не е Илия; като 

предвестник той подготви Моето идване в това време, помага ви да разберете Моето Слово, което 

ви давам. 

61 Питате Ме как да действате според Моята воля и Аз ви казвам: първо постигнете 

вътрешната си хармония, а след това живейте в хармония с всички Мои дела. Казвам ви това, 

защото, ако трябва да прецените себе си честно, ще откриете, че сърцето ви не е в хармония с ума 

ви, че тялото ви не е в хармония с душата ви и че дори душата не винаги е в хармония със съвестта. 

Но ако сте разделени вътре в себе си, неизбежно сте разделени и с другите и не сте в хармония с 

природните и божествените закони. Точно това семе на раздора се е размножило на земята и затова 

човечеството днес живее в хаос. Но Моята милост ви помага да се пречистите и ви моли: Кога 

всички ще се разпознаете в Мен? 

62 Изучавай всичко, на което те уча, за да не изпитваш нужда да търсиш Моята истина в 

книгите, защото ще имаш по-голяма полза да се довериш на съвестта си, отколкото на книгите на 

хората. Моята светлина винаги е в съвестта, но за да разберете нейните указания, трябва да живеете 

като хора с добра воля. 

63 Колко щастлив ще се почувства духът ви в отвъдното, когато съвестта му каже, че е посял 

семето на любовта на земята! Цялото минало ще се появи пред очите ви и всяка гледка на делата ви 

ще ви доставя безкрайна наслада. 

64 Заповедите на Моите закони, които паметта ти не винаги е била в състояние да съхрани, 

също ще преминат през ума ти с пълна яснота и светлина. Придобийте достойнства, които ще ви 

позволят да проникнете в непознатото с отворени за истината очи. 

65 Има много тайни, които човек напразно се е опитвал да разгадае; нито човешката интуиция, 

нито науката са успели да отговорят на многобройните въпроси, които хората са си задавали, и 

това е така, защото има прозрения, които са предназначени само за духа, когато той е навлязъл в 

духовната долина. Тези изненади, които го очакват, тези чудеса, тези откровения ще бъдат част от 

наградата му. Но наистина, казвам ви, ако един дух влезе в Духовния свят с превръзка на очите, 

той няма да види нищо, а ще продължи да вижда само загадките около себе си - там, където всичко 

би трябвало да е ясно. 

66 Това Небесно учение, което ви поднасям днес, ви разкрива много красоти и ви подготвя 

така, че когато един ден застанете пред правосъдието на Вечния в духа си, да можете да устоите на 

чудесната реалност, която ще ви заобиколи от този момент нататък. 

67 Бъдете истински ученици на това дело и няма да се препънете и ще имате пълно познание за 

истината в най-възвишените моменти от живота си. 

68 Можете ли да си представите объркването на онези, които се откъсват от материята, без да 

знаят накъде да се обърнат? Можете ли да си представите болката и отчаянието на онези, които 

идват в духовния свят, натоварени с грехове, кръв и грешки? Ще могат ли да отворят вратата към 

Тайната и да изпаднат във възторг, когато видят славата на Моите дела? Онези, които идват при 

Мен по този начин, познават само Моята правда, която е в съвестта им и която е като огън, който 

изгаря, поглъща и пречиства. 

69 Използвайте Моите уроци, разберете, че Аз говоря на вас, учениците, които чувате Словото 

Ми чрез човешките устни на Моите гласоподаватели, докато Аз слушам вашия глас, който Ми 

говори от най-скритата част на вашето сърце. 

70 Кога и ти ще можеш да чуеш духовния Ми глас в дълбините на твоето същество...? Когато 

има съвършен диалог между Отец и Неговите деца - истинско общение на дух с дух. 
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71 Осъзнайте, че божествените наставления не спират; от време на време ви давам нови уроци, 

които обясняват и разширяват предишните. Когато Ме чуете в този момент, не се дръжте като 

фарисеите, които се възмутиха от делата на любовта на Исус, когато Той изцели обсебените, и 

публично възкликнаха, че човекът, който нарича Себе Си Божий Син, е лъжепророк, проповядващ 

учения, противоречащи на Моисеевия закон. - Не казвайте, че учението, което ви се дава сега, 

противоречи на това, което Исус ви е оставил по Своето време. 

72 Ако искате да направите правилна преценка за това учение, първо пречистете сърцето си от 

предразсъдъци, от низки страсти, от фанатизъм, а след това вземете едно от Моите учения, без 

значение кое, разгледайте го и ще разпознаете светлината, която то съдържа, и колко много ви 

помага да стигнете до Мен. 

73 Аз раздвижвам избраните за Моите прокламации чрез тяхната съвест, за да не забравят и за 

миг отговорността за мисията, която съм им поверил. Сиянието, което ще получи Моята 

прокламация, зависи от тяхната подготовка, а от нея зависи и впечатлението, което човекът ще 

получи в сърцето си. 

74 Веднъж, когато бях разпнат, народът Ми извика: "Ако наистина си Божият Син, слез от 

кръста и ще повярваме в Теб." Днес те ще кажат на теб, който предаваш Моето слово: Ако твоите 

уста наистина говорят Божието слово, дай ни доказателствата, които искаме. 

75 Простете на онези, които ви изпитват, и на онези, които се съмняват в мисията ви или ви се 

подиграват. Аз ще снема от рамото ти този тежък кръст, който ти ще Ми предадеш с цялата си 

кротост; тогава ще помолиш Отца от дъното на сърцето си: "Прости им, защото не знаят какво 

правят." 

76 Моята милост ви казва: Духовете, които са дошли тук, свързани с човешко тяло, и са се 

борили и преживели много, почиват тук при Учителя. За някои животът е бреме, а за други - иго. 

Колко малко са тези, които знаят, че животът е дълбок урок! 

77 Не се отчайвайте, вникнете в Моето слово и след бурите ви ще настъпи мир и спокойствие. 

Наричате Ме най-добрия лекар и Аз наистина изливам балсама Си върху болките ви. Но искам не 

само да ви съобщя това, но и да ви кажа, че съм ви избрал да Ми помагате в божествената мисия да 

утешавам и изцелявам всички болни, които срещате по пътя си. 

78 Смятате ли, че сте неспособни да вършите тези дела? Вземете пример от Моите апостоли от 

Втората епоха; Аз също ги намерих тъжни и болни, но тъгата им беше в духа им, те бяха болни от 

копнеж, защото те и техният народ отдавна чакаха идването на обещания Месия, който щеше да 

донесе Своето Царство на любовта и чийто хляб щеше да задоволи толкова големия глад за 

справедливост. 

79 Когато за пръв път виждат Учителя и чуват гласа Му, те усещат, че вече не са от този свят, а 

от онзи, който ги призовава с божественото си слово; въоръжават се със свръхестествена сила и Го 

следват докрай. 

80 На вас, които седяхте на Моята трапеза през това време, казвам: Не се колебайте повече да 

изпълните задачата да говорите на света за тази небесна трапеза. Положете усилия още сега да 

получите даровете на Духа, които ще бъдат единственото нещо, което ще вземете със себе си от 

този свят. Не ви казвам да пренебрегвате материалните си задължения, но не се притеснявайте как 

ще си набавите необходимото, за да живеете и да се справяте. И друг път съм ви казвал, че птиците 

нито сеят, нито жънат, но не им липсва нито храна, нито подслон. Невъзможно е на вас, които 

имате в себе си частица от Бога и които освен това ревностно се стремите към това, което изискват 

вашите нужди, да бъде отказано това, за което работите с усилията си, с науката си, а понякога и с 

болката си. 

81 Липсва ви само вяра в живота, но в онзи по-висш живот, който вашият Небесен Отец ви 

предлага в това слово. 

Моят мир да бъде с вас! 
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Инструкция 86  
1 Наистина ли Ме обичате, хора? Вярвате ли, че наистина сте в Моето присъствие? След това 

Ми покажете покаянието си чрез искрено решение да се поправите. Искам да живея в сърцата ви, 

за да можете по-късно да общувате с Мен от дух на дух. 

2 Когато срещате все повече трудности по пътя на живота си, вие ги приемате като пречка за 

духовния си напредък и Ми го казвате, без да осъзнавате, че път без изпитания би бил път, по 

който не бихте имали възможност да придобиете заслуги, за да поправите грешките си. 

3 Когато лъчите на слънцето ви изпепелят, елате да си починете под сянката на това 

божествено дърво, за да възстановите силите си и да придобиете кураж. Тук ще ви разкрия силата 

на любовта, която изкупува, пречиства и дава мир. Любовта ви сближава и ви приближава към 

Създателя, за да станете едно цяло с универсалната хармония. 

4 Помислете за блаженството, което духът ви ще изпита, когато чуе гласа на своя Баща в себе 

си, независимо къде се намира. С това ви доказвам, че само чакам да покажа славата Си на всеки, 

който със смирение, родено от любов, се приближи, за да Ме пита или да Ме попита. Той ще живее 

в Мен и Аз ще живея в него. 

5 Понякога се чудите дали изобщо е възможно Божият Дух да се всели във вас. На това ви 

казвам, че е достатъчно да наблюдавате как на тялото ви нито за миг не му липсва въздухът, който 

диша, за да живее. По същия начин Моят Дух прониква във вашето същество, за да можете да 

притежавате светлината и силата на Отца, които са вечен живот. 

6 Аз съм тук, за да се изявявам и да говоря чрез вашата уста. Това е още едно доказателство, 

че Аз съм в теб, и също така е урок за онези, които се съмняват, че Моят Дух е този, който се 

изявява по този начин. 

7 Във Втората епоха казах на фарисеите, които се възмущаваха, че съм изцелявал болни в 

събота: "Господ е господар на времето, а не времето на Него; затова Той може да използва времето, 

както си иска." Ето защо в днешно време казвам на онези, които не вярват в Моето възвестяване 

чрез човешкия орган на разбиране: "Аз съм Господ на човека, а не той на Господа; затова го 

използвам, както е Моята воля." 

8 Понякога е необходимо да изгубите това, което притежавате, за да осъзнаете неговата 

стойност. Казвам ви това, защото мнозина ще се съмняват, докато ви давам Моята проповед чрез 

устата на хората. Но щом този глас заглъхне и сърцата започнат да изпитват глад за тази 

божествена същност, те ще разберат, че тези учения наистина не са дошли от хора, а че ви е 

озарила светлината на Отца. 

9 Още сега ви предупреждавам, за да сте подготвени, защото заради тези учения мнозина ще 

извършат измама, наричайки себе си носители на Моя глас, докато Аз вече ще съм престанал да ви 

се изявявам чрез човешкия интелектуален орган. 

10 По време на Моето проявление никой не е мълчал, нито пък гласът Ми ще мълчи; но ако 

след това някой твърди, че получава Божествения лъч на Моята светлина, знаейки, че не е 

послушен на Отца и мами брат си, той винаги ще трябва да се страхува, че Моето правосъдие ще го 

застигне, или ще трябва да знае по всяко време, че човешкото правосъдие ще го застигне. 

11 Искам от вас послушание, искам да създадете народ, силен с вярата и духовността си, 

защото както накарах поколенията, произлезли от Яков, да се умножат въпреки големите 

трудности, които сполетяха този народ, така ще накарам и вас, които носите това семе в себе си по 

дух, да упорствате в борбите си, за да може вашият народ отново да се умножи като звездите на 

небето и като пясъка в морето. 

12 Дадох ви да разберете, че духовно сте част от този народ на Израел, за да можете да 

познаете по-добре съдбата си. Но в същото време ви препоръчах да не обявявате публично 

пророчествата за това, докато човечеството не ги открие от само себе си. Защото, тъй като на 

земята все още съществува израилтянският народ, евреинът по плът, те ще ти откажат това име и 

няма да ти го дадат, макар че това не е основателна причина за спор. Те все още не знаят нищо за 

вас, докато вие знаете много за тях. Разкрих ви, че този народ, който се скита по земята и няма 

спокойствие, стъпка по стъпка и без да знае, се движи към Разпнатия, Когото ще разпознае като 
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свой Господ и от Когото ще поиска прошка заради голямата си неблагодарност и коравосърдечие 

пред Неговата любов. 

13 Тялото Ми е свалено от кръста, но за онези, които векове наред са се отричали от Мен, Аз 

оставам прикован и продължавам да чакам момента на тяхното пробуждане и покаяние, за да им 

дам всичко, което им предложих, а те не искаха да приемат. 

14 Настъпило е времето за съдебно решение, времето за плащане на дълговете. Не съм търсил 

праведните в света, защото това търсене би било напразно. Търся заблудените и осветявам пътя им, 

за да се върнат по пътя на доброто. 

15 Говоря дълго на духа ти, но хората Ми казват: "Господи, не само духът ни се нуждае от Теб; 

виж, животът ни е тежък кръст." Но аз ви казвам: бъдете щастливи, че живеете на това късче земя, 

където няма разрушения, войни, глад и смърт. Вие не оценявате Моята милост и вместо да Ми 

благодарите всеки ден за Моите блага, се смятате за нуждаещи се и постоянно Ми се оплаквате. 

16 Разберете задачата си на земята и проумейте чудото, че сте били свидетели на извора на 

одухотворяването, който извира в лоното на този народ. 

17 Аз, Христос, съм Словото на Отца и светлината на вашата съвест, защото Божията светлина, 

преизпълнена с любов в Исус, е в сърцата ви. 

18 Елате под крилата на Божествената щерка, където е топлината, която дава вечен живот на 

онези, които усещат, че умират от студ. Истина ви казвам: в сърцата на човеците има студенина, 

защото любовта се е отдалечила от тях. Както в домовете, в които е угаснал свещеният пламък на 

обичта - между съпрузи, между родители и деца или между братя и сестри. Телата им са близо едно 

до друго, но душите им са далеч една от друга. Колко голяма е празнотата им, колко дълбока е 

самотата им и какъв студ цари в тези домове! 

19 Ако понякога ви казвам, че ви виждам да идвате при Мен треперещи от студ, то е, защото 

виждам, че сте изпитали само безразличие към болката си от света, защото сте изпитали само 

егоизъм и неблагодарност. 

20 Колко самотен се чувства страдащият на земята, колко изоставен е болният! Колко са 

ядосани хората на този, който пада, и колко горчив е хлябът, оставен за бедните! Почувствайте как 

топлината на излъчването, което насочвам към вас, прониква дори в най-скритата част на сърцето 

ви. Донесете го на хората, на страдащите и болните. Тогава бедните ще отправят мислите си към 

Създателя на живота, за да Му кажат: "Господи, ние вече не сме изоставени в тази долина; има 

много хора, които проливат сълзи заради нас, които ни търсят, утешават и ни протягат ръка." 

21 И сега ви казвам: "Искайте и ще ви се даде"; но сега добавям: Научете се да давате, защото 

ще ви се иска. 

22 В най-съкровената същност на всяко същество има акорд на любовта, който, когато бъде 

докоснат, вибрира. Тя трябва да бъде постигната по пътя на нежността и милосърдието, така че да 

събуди и накара сърцето да почувства нещо от това, което Бог изпитва към всяко от Своите деца: 

любов. 

23 Кои ще бъдат майсторите, които умеят да открият у всеки човек пътя, водещ към този 

акорд, който хората днес крият толкова дълбоко? 

24 Учете се от Мен, ученици, осъзнайте как Моето просто и ясно Слово раздвижи вашето 

същество. Причината за това е, че същността му съдържа божествена любов, която е топлина и 

живот за сърцето и духа. 

25 Днес, когато Учителят е с вас, вижте в Него Бащата на всички същества. Не Ме наричайте 

вече Исус от Назарет, нито Равин от Галилея, нито Цар на евреите, защото не съм от никакъв народ 

или място на земята, не идвам като човек, идвам в Духа и природата Ми е божествена. 

26 Колко много е говорено и писано за Моето съществуване на земята, но колко рядко хората 

са стигали отвъд материалното. Хората са коленичили само за да почитат местата и предметите, 

които показват стъпките Ми в света, вместо да търсят божествената същност на думите и делата 

Ми. Но подобно на сияйна зора за човечеството е настъпило ново време, в което духът ви ще 

разпознае в светлината на пладне онова, което преди е било за него загадка, обвита в непрогледен 

мрак. 
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27 На този ден хората притихват за няколко минути и издигат духа си към Мен, за да си 

спомнят за благословената нощ, в която Спасителят е дошъл на света. Някои чувстват мира на Моя 

Дух, защото в сърцата им има мир, други изпитват тъга, защото си спомнят за детството си и за 

любимите същества, които са изчезнали от този свят. Някои се потапят в духовно съзерцание и 

молитва, както има и други, които оскверняват истинската радост на духа чрез светски удоволствия 

и празници. 

28 Но Аз питам бедните, сиромасите на земята: Защо плачете? Не помните ли, че простите 

пастири от Витлеем първи видяха лицето на своя Господ в лицето на това Младо дете? 

29 изсушете сълзите си, вдигнете лицата си и съзерцавайте светлината на Моето присъствие в 

това благословено слово, което е било чуто и от обикновените хора, когато е било чуто за първи 

път в това време. Празнувайте тази нощ с наслада и си спомнете за онази, в която дойдох при вас, 

за да ви донеса Моята светлина за цяла вечност. 

30 Благославям дома ти и хляба ти и ти казвам: Аз ще бъда на твоята трапеза, а до Мен ще бъде 

Мария, твоята нежна духовна Майка. 

31 Погрижете се душата ви да се облече в бялата дреха на добродетелта, дори ако покривате 

тялото си по скромен начин. Онова, което наистина има значение за човека и което той е поставил 

на най-ниско място, ще бъде възкресено в тази епоха, която хората ще нарекат "време на духа". 

32 Вижте как заблудените овце се събират под призива на Пастира, за да живеят в 

заграждението на мира. 

33 Племената на този народ, които са чули заповедите на Йехова през Първата епоха, очевидно 

са изчезнали от лицето на земята. Кой от тези духове, които сега са разпръснати по цялото земно 

кълбо и се превъплъщават в мъже и жени от различни раси, би могъл да разпознае или открие 

онези, които в предишни прераждания са били свързани с него чрез кръвни връзки? Само Моето 

прозорливо, проницателно и обичащо справедливостта око е в състояние да открие това, което днес 

е отказано на хората. 

34 Ето ме тук, говоря чрез органа на съзнанието на хора, които дори не познават своята съдба, 

да не говорим за съдбата на другите. Знам, че мнозина се подиграват с тези думи, защото ги 

приписват на въображението или фантазията на носителите на гласа Ми, чрез които говоря. Но 

истина ви казвам, че това материализирано човечество все пак ще изпълни това просто слово, 

изречено от устата на човека. 

35 Първите бразди са направени преди това, семето е паднало в утробата им. Днес само 

малцина знаят, че съм бил с вас, но утре светът ще узнае и когато разбере какво се случи по време 

на Моето идване, пребиваване тук и заминаване в този период, ще признае, че не съм дошъл тайно, 

нито в мълчание, и че от Изтока до Запада дадох на света доказателства и знаци, с които 

засвидетелствах Моето ново откровение, изпълнявайки по този начин обещанието, дадено на 

човечеството в древността. 

36 В този ден на благодатта сърцето ви е изпълнено с радост, защото Моето присъствие отново 

е сред вас. Когато започнете да слушате Моето Божествено слово за наставление, се чувствате 

опетнени и недостойни да слушате Словото Ми, но когато наставлението приключи, се чувствате 

чисти. Това е така, защото Моето Слово, което е река на благодатта, очиства и пречиства всеки, 

който се потопи във водите му. 

37 Вие сте хората, които - като Ме слушат отново и отново - ще постигнат обновление и 

впоследствие одухотворяване. Именно сега, а не в друго време, трябва да постигнете това 

пречистване, защото без него не бихте могли да бъдете достойни носители на Моя закон или 

пратеници на това Слово. 

38 Осъзнайте, че не е достатъчно да кажете: "Принадлежа към онези, които са белязани от 

Господа", а е необходимо да прилагате духовните дарби, които са ви поверени, като свидетелствате 

за истинността на Моето учение с делата си на любов. 

39 Сред тези хора са и онези, които признават, че Моето присъствие сред вас е небесна 

благодат, още едно доказателство за Божествената любов към онези, които грешат и страдат. От 

дълбините на сърцата на онези, които усещат по такъв начин тази благодат, по духовен начин се 

раждат псалмите, които се издигат в безкрайността, за да Ми благодарят, че съм дошъл при вас. 
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40 Божият народ е разпръснат сред различни народи и нации. Поисках да ги обединя, но ги 

намерих отдадени на удоволствията на света, глухи за гласа Ми, нечувствителни към присъствието 

Ми, забравили за обещанието Ми да се върна. Намерих част от този народ в това кътче на земята и 

като видях, че духът им Ме очаква, че сърцето им е закоравяло в страданието и е способно да 

почувства присъствието Ми, им изпратих Илия, за да ги подготви да станат Мои нови ученици. 

41 Когато броят на този народ нарасне и той стане велик и силен чрез своето одухотворяване, 

ще влезе в Новия Йерусалим, ослепително белия духовен град, невидим за материалните очи, 

чиито порти на любовта ще бъдат отворени, за да приемат дългите поклоннически пътувания, 

които ще дойдат, желаейки го. 

42 Ослепително белият блясък на този дом произтича от духовната хармония на онези, които 

изпълняват Моя закон, и всеки, който влезе в лоното на това братство по този път, ще стане дете на 

Божия народ. 

43 Не всички, които са получили духовни дарби през това време, Ме слушат тук. Вижте колко 

празни места има на масата, защото много от Моите малки деца, след като получиха облаги, си 

тръгнаха и избегнаха отговорностите и задачите. О, ако те все още знаеха тук, на земята, обетите, 

които всеки дух Ми даде, преди да дойде на земята! 

44 Преди страданието отново да ги срине и мизерията отново да ги превърне в изгнаници - 

потърсете ги и им кажете, че Моята любов все още ги очаква, но за да не страдат, трябва да се 

върнат при Отца, преди да са пропилели и последното, което им е останало от наследството. 

45 Елате, елате - казва ви Учителят, - в Моя път е истинският мир; Аз съм спасение и живот. 

46 Обичайте и прославяйте Отец, който слиза, за да ви изненада в земния ви живот, и който 

знае как да проникне в сърцето ви. 

47 След като чухте Моето слово като Отец и Учител, днес ще чуете и това на Съдията. Ще 

поискам от теб да дадеш отчет за всичко, което съм ти дал за изпълнението на задачата ти. 

48 Разполагате със светлината, която ви води, с добродетелите и способностите. Аз бдя над теб 

и те поставих на пътя, по който можеш да стигнеш до Мен. Сега, след време, в което ви изпитвах, 

ви питам: Каква е вашата почит и какви са вашите знания? Разбрахте ли какво означавате за Мен? 

Тогава се подгответе, вслушайте се в гласа на съвестта си и отговорете на въпросите Ми. 

49 Искате ли Аз да нося на раменете си кръста на несъвършенствата на света и да поема 

вашите задължения, за да изпълня това, което е само ваше? В момента ви завещавам Третия завет, 

а вие дори не сте разбрали първите два. Ако бяхте подготвени по това време, нямаше да е 

необходимо да чуете словото Ми материално, защото тогава щях да говоря духовно и вие щяхте да 

Ми отговорите с любовта си. 

50 Когато Моят глас на осъждане се усеща в теб, ти търсиш убежище и утеха в Майка си. 

Тогава добрият и любящ глас на Мария се застъпва за вас и ви подкрепя в изпитанието. Тя, при 

която вашите дела, молитви и молби не остават без внимание, ви съветва и моли Отца за нова 

възможност, за да може детето да се върне в добрия път, да се обнови и да бъде цяло. Нейната 

доброта те покрива като мантия. 

51 Илия също се появява пред Мен като фар, чиято светлина води човечеството. Гласът му, 

изпълнен със справедливост, разтърсва сърцата и ги кара да се разкайват. Той ми се заклева да бди 

за чистотата на извора, който е Мое дело, така че всички, които се приближават до него, да могат 

да утолят жаждата си за справедливост и любов. Жезълът, който съм предоставил на човека, за да 

се опре на него, е Илия, неуморният Пастир, който ви води и направлява към Мен и ще ви накара 

да достигнете до Моето лоно, когато се усъвършенствате. 

52 Всеки период от време, който ви давам, всяко прераждане, е поредният етап, до който духът 

достига, придобивайки всеки път повече светлина. 

53 Помислете с каква любов ви обсипах с дарове, с каква мъдрост ви дадох напътствия и ви 

вдъхнових, за да успеете да създадете възвишено и достойно съществуване на земята, така че 

когато завършите работата си, да пожънете семето и Отец да го пренесе в Своята житница. 

54 Възлюбени хора, бихте ли могли да пренебрегнете Моите наставления и да се върнете 

назад, след като съм ви говорил през това време и съм ви съобщил Моята воля? Не позволявайте на 
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Словото Ми да стане нещо обичайно за вас и само защото ви прощавам, не съгрешавайте отново и 

не пропускайте да бдите и да се молите. 

55 Сега изтръгвам плевелите от корен. Ако искате спокойствие за себе си и за хората около вас 

в разгара на това световно прочистване, работете за мира, като обичате ближните си. 

56 Язвите и отприщените природни сили ще продължат да пречистват човечеството и всички 

ще имат големи доказателства и свидетелства за Моето ново проявление в този период. Тези, които 

правят първите си стъпки с ревност и любов, ще постигнат големи чудеса и ще бъдат първи, а тези, 

които са първи днес и станат духовно мудни, ще бъдат последни. 

57 Не обвинявайте времето за вашето нещастие или болка; помислете, че когато човечеството 

не се е оставило да бъде ръководено от Моя закон и не е изработило своя мир, съвсем естествено е 

да пожъне горчивите плодове, които е лелеяло. 

58 Давам ти нови сили, защото те виждам изморен. Всеки, който стъпи под сянката на това 

дърво на живота, ще се укрепи. 

59 Отец ви помага, защото Той иска да намери сред вас ученици, а не слаби деца, които да 

останат младенци през вековете. Работете върху себе си и се обновявайте, за да заслужите Моята 

милост. През това време Моето правосъдие ще унищожи новите Содом и Гомор, за да не се 

заразяват от техния грях други народи. Истина ви казвам, че чрез съвестта Аз направих така, че 

гласът Ми да достигне до всички хора, и затова можете да разберете, че ако светът е обвит в мрак, 

причината не е, че Аз съм го лишил от светлината Си. 

60 Когато очите ти видят унищожението на народите и познаеш нещастието им, сърцето ти ще 

се почувства обременено от болка и скръб; но когато онези, които се съмняват в Моето слово, 

видят днес Моите пророчества изпълнени, те също ще плачат, защото са били безверници. Тогава 

ще видите как "последните" ще ви дадат пример за вяра, доверие и послушание. 

61 Подгответе се за тази година, която ще донесе посещения и чудотворни събития по целия 

свят - чудеса, от които Аз ще извърша много сред вас. 

62 Носете в домовете си добри наставления, заедно с примера на вашето обновление, вашата 

добродетел и вашия мир, така че когато множествата чужденци посетят народа ви, да видят един 

народ, подготвен по сърце и ум. Не забравяйте, че ако това не се случи, ще трябва да се оплаквате, 

че са ви изненадали в съня ви. 

63 Не се страхувайте да почукате на вратата на брат си, когато се опитвате да го спасите от 

опасност, да го утешите в беда или да го посъветвате в трудна ситуация. Действайте като Исус, 

пилигрима, който чука веднъж, два пъти и три пъти на вратите на сърцата. Поставих светлина в 

погледа ти и обещах да сложа думи на истината на устните ти, когато трябва да говориш. Стремете 

се да запазите мира и светлината както в себе си, така и в домовете си, за да не давате достъп на 

злите влияния, които се излъчват от душите на мрака, заобикалящи човечеството. Ходете винаги по 

пътищата на Моя закон, за да виждате пътя си осветен и да можете да преодолявате трудностите и 

болестите, които ви срещат по пътя ви като препъни камъни, които ви спират в пътуването ви през 

живота. 

64 Подобрявайте живота си, повдигайте духа си, не чакайте да дойде последният, който, 

разбирайки величието на Моето Учение и Моето Откровение, ще ви каже: "Какво направихте през 

всичките тези години на божествени наставления?", а след това ще замълчи. Истина ви казвам, 

дори и да се съмнявате, вие сте избрани от Мен в Трите времена. Сред вас са тези, които наистина 

мога да нарека първородни. 

65 Днес, като ви виждам тъжни, ви питам: Защо не виждам радост в сърцата ви? Уморени ли 

сте от изпитанията и превратностите на живота? Изморени ли сте от смута, предизвикан от войната 

между народите? Уморихте ли се и вие да гледате и да се молите? Хора, вие не сте осъдени да 

умрете. Аз ви казах, че ще живеете, дадох ви духовни дарби и ви дадох време да изпълните 

мисията си. Видяхте, че книгата, в която съвестта ви записва всички ваши действия, не е чиста, и 

това ви натъжава, защото се смятате за неблагодарни. Преживявате отново в паметта си 

изминалите дни и месеци, като си спомняте едно по едно моите предимства. Вие се страхувате от 

бъдещето, страхувате се да загубите вяра в себе си, страхувате се да продължите да не Ме слушате 

и да не можете да изпълните задачата си. Но искам да изпълня пътя ви със светлина, която да 
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съживи вярата и надеждата ви, така че да направите решителна крачка по пътя към духовния 

прогрес. Обединете сърцата си в едно, възлюбени хора. 

66 Ще направя така, че знамената на унищожените във войната народи да се обединят, докато 

образуват едно знаме на мира. Говоря по този начин, защото съм Бог на мира, Отец, който иска 

радост в сърцата на Своите деца. 

67 Искам да ви виждам като Мои ученици, на които мога да разкрия Своята мъдрост, като ви 

дам да разберете бъдещето; но днес ви виждам замислени, защото сте изпитали истината на Моето 

слово и изпълнението на Моите пророчества, дадени чрез тези носители на гласове. Днес вие чухте 

Моето божествено учение и сте разтърсени, защото знаете, че всяко Мое учение е пророчество и 

закон. Казвам ви всичко това, защото трябва да сте много по-възхитени, защото няма религиозна 

общност или секта, която да може да каже като вас, че има Моето божествено, живо и 

непосредствено Слово, или която да може да каже, че Господ им се открива. Вие, които сте 

единствените, които можете да гарантирате, че Христос ще се изяви и ще стане известен на този 

народ, покажете Ми сърцата си, които все пак са преклонени от болка и разкаяние, че не сте 

изпълнили Моите заповеди. Това ви пречи да издигнете глас, за да засвидетелствате Моето 

присъствие сред човечеството, защото съвестта ви кара да усещате Моята присъда, тази присъда, 

която обхваща цялата вселена и достига до всяко създание в този момент. 

68 Със словото Си на любов ви доказвам стойността, която вашият дух има за Мен. Нищо в 

материалното творение не е по-велико от твоя дух - нито кралската звезда с нейната светлина, нито 

земята с всичките й чудеса, нито което и да е друго създание е по-велико от духа, който ти дадох, 

защото той е божествена искра, е пламък, излязъл от Божествения Дух. Освен Бог само духовете 

притежават духовен интелект, съвест, воля и свобода на волята. Над инстинктите и наклонностите 

на плътта се издига светлина, която е вашата душа, а над тази светлина - водач, книга и съдник, 

който е съвестта. 

69 Всички създания Ми отдават почит, но не с вяра или любов, а поради закона; твоят дух, 

напротив, Ми отдава почит от любов. Когато коленичи и Ми се покланя, това става с вяра и със 

светлината на съвестта му. Времето, пространствата, силите на природата, звездите, природните 

същества, растенията - всички те се подчиняват вярно на определената от Мен съдба. Но ако ви 

попитам какво сте направили с Моите духовни и материални закони - вие, хората, които 

управлявате народите на Земята, и вие, хората, които водите човечеството по пътя на духа - ще 

трябва да Ми покажете в по-голямата си част кръвта на вашите жертви и много тъмни дела. 

70 Вие, владетелите: Какво сте направили на народите? Виждам само болка и нещастие. Вие 

сте богат: Как може хлябът ви да ви е вкусен и как да се радвате на богатството си, когато знаете, 

че мнозина страдат от глад? Ще станете роби на властта си, хлябът ви ще бъде горчив и няма да 

имате мир. Това е вашето дело, това е семето, което сте посяли. 

71 За да може този свят да се опомни отново, е необходимо болката да е много голяма. 

Изпращам ви Моята светлина, за да се разпознавате един друг и да уважавате живота на ближния 

си. Оставете братоубийствените оръжия и се върнете при Бащата на вашия дух, когото отдавна не 

сте посещавали в Неговото светилище. 

Моят мир да бъде с вас! 
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Инструкция 87  
1 Харесва Ми да ви изненадвам по най-неочаквани начини, за да изпитам вярата на сърцето 

ви. Обичам да изпитвам силата на душата ти, за да можеш да дадеш пример на братята си. В твоя 

дух живее потомството на Яков, което нарекох Израел, което означава "силен". Този патриарх 

беше подложен от Мен на тежки изпитания, за да даде велики примери за душевна сила. Изпратих 

му ангел да се бие с него, но силната ръка на този човек не можа да бъде победена. Оттогава го 

нарекох Израил и с това име той стана известен на потомците. Но ако ви попитам: Какво 

направихте с духовното семе, което Яков ви предаде? Бихте ли разбрали въпроса Ми и бихте ли 

знаели как да му отговорите? Моите ангели се появиха на пътя ви, за да се борят срещу грешките 

ви, но вие не ги приехте. Съществата на мрака ви намериха неподготвени и вие бяхте слаби пред 

тях. 

2 Пак ви питам: Къде е мечът на Яков, неговата ревност и сила? 

3 Дадох ви присъствието на Съществата на Светлината в земния ви живот, за да ви защитават, 

да ви помагат и да ви вдъхновяват. Те, които са по-развити от вас, слизат, за да изпълнят мисията 

на любовта, мисията да сеят ползи и лечебен балсам сред своите братя. Съществата на мрака или 

изгубените души неволно изпълняват задачата да изпитват хората за тяхната вяра, добродетел и 

постоянство към доброто. И когато най-накрая бъдат победени със силата на душата и 

постоянството в доброто на този, когото са изкушили, те получават просветление и се възраждат за 

живот и любов. 

4 Ученици, Аз ви дадох чувствителност, за да можете да усещате присъствието на вашите 

духовни братя. Който няма дарбата на духовното зрение, има дарбата на откровението или мозъкът 

му е способен да възприема духовния свят, или поне има дарбата на предчувствието; но ви липсва 

любов, за да развиете дарбите си. Затова ви съветвам да живеете бдително, за да чуете гласа на 

пастира и на пазителите, които ви защитават, стенанията на овцете или пълзящия вълк, който дебне 

в храсталака. 

5 Не спете в това време на засади и опасности, на бездни и изкушения. Разберете, че всеки, 

който има духовна дарба или мисия да дава духовна светлина, ще бъде постоянно обсаждан и 

преследван. Не идвам, за да събуждам предразсъдъци или суеверия сред Моя народ. Идвам, за да 

укрепя вярата ви в съществуването на духовното и да отворя очите ви за вечното. Тогава ще 

можете да виждате далеч отвъд материалните неща и да разберете, че не всичко, което съществува 

в отвъдното, е обвито в светлина; защото дори в невидимото има мрак, който трябва да бъде 

разтворен, и несъвършенства, които трябва да бъдат трансформирани във възвишена духовност. 

6 Учението, което ви дадох, за да успеете в живота си да привлечете към себе си светлината, 

която превръща тъмнината в светлина, ви учи да се молите и да бдите с вяра и постоянство в 

правенето на добро. 

7 Човек, който е изпаднал в греховен живот, е способен да повлече след себе си цял легион от 

същества на мрака, които ще го накарат да остави по пътя си следа от вредни влияния. 

8 Светът е загубил пътя на своята наука до такава степен, че днес вече не може да се върне по 

собствена воля към началото на своя еволюционен път, защото не би могъл да различи истината от 

лъжата поради липса на вяра, на любов и защото не знае смисъла на своето съществуване; ето защо 

дойдох отново на света. Блажени са онези, които Ме слушат, защото те ще Ме разберат, ще Ме 

последват и ще намерят спасение. Ще им дам сила да възстановят всичко, което са осквернили или 

унищожили. 

9 хора, останете постоянни в Моето учение и наистина ви казвам, че три поколения след 

вашето, душата на вашите потомци ще е постигнала голямо одухотворяване. Стремете се към 

истинско извисяване и след това цялото човечество ще го направи; защото вашият свят не е 

обречен да бъде вечно долина на сълзите, земя на греха, ад на блудството и войната. Денят 

Господен вече е с вас, Моят меч на правдата ще порази корупцията. Какво ще се случи, когато 

унищожа семето на злото, порока и гордостта и вместо тях приютя семето на мира, съгласието, 

обновлението и истинската вяра в Мен? Светът ще трябва да се промени, човекът ще се промени, 

когато духовната му отдаденост на Бога и животът му станат по-добри. 
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10 Ще дойде време, когато ще се появят хора, които наистина обичат Моя закон, които ще 

знаят как да обединят духовния закон с този на света, т.е. вечната сила с временната. Това няма да 

се случи, за да бъдат поробени духовете, както в миналите времена, а за да им се покаже пътят към 

светлината, която е истинската свобода на духа. Тогава моралът ще се върне в лоното на 

семействата, а в обичаите ви ще има истински места за възпитание и духовност. Това ще бъде 

времето, когато съвестта ще се чуе и когато Моите деца ще общуват с Моята Божественост от дух 

на дух, когато расите ще се слеят. Всичко това ще допринесе за изчезването на много различия и 

спорове; защото досега, въпреки че светът ви е толкова малък, вие не сте разбрали как да живеете 

заедно като едно семейство, не сте били в състояние да Ми предложите единна форма на 

поклонение. Древната Вавилонска кула ви осъди на това разделение на народи и раси, но 

издигането на Моя духовен храм в сърцето на хората ще ви освободи от това изкупление и ще ви 

накара да се обичате истински. 

11 Не си мислете, че съм избрал този народ едва в последния час за Моето ново проявление. 

Всичко е било предвидено още от вечността. Тази почва, тази раса, вашите души са подготвени от 

Мен, както и времето на Моето присъствие е предопределено от Моята воля. 

12 Реших да започна Моите проявления сред най-бедните, сред онези, които пазят ума и духа 

си чисти. Тогава позволих на всички да дойдат при Мен, защото на Моята трапеза няма нито 

различия, нито облагодетелстване. Моето Слово, изпратено до този народ, беше просто и скромно 

по форма, достъпно за вас, но смисълът му, изпълнен с яснота, беше дълбок за вашия дух, защото, 

въпреки че Аз съм хранилището на цялото знание, Аз винаги се изразявам и проявявам просто и 

ясно. Аз не съм тайна за никого, а мистерията и тайната са деца на вашето невежество. 

13 Има ли и в този момент Тома със съмнения в сърцето си? Какво още очаквате да видите и 

чуете, за да повярвате? Искате ли Христос отново да стане човек и да живее сред вас? Върни Ми 

тялото, пожертвано на кръста, което Ми отне, и Аз ти обещавам да се върна като човек. Можете ли 

да го направите? Не. От друга страна, аз ви намерих мъртви за светлината и вярата и ви възкресих 

духовно. Ти беше загубил тялото си в земята и аз ти дадох ново. Само Аз мога да извърша тези 

чудеса, но наистина ви казвам, че животът, който отнехте от Исус на Голгота, се разпространи като 

роса на вечен живот над цялото човечество. 

14 Затова ви казвам, че вие сте Моят храм, онова светилище, което съществува във вашия дух 

и където търся вашето поклонение, където искам гласът Ми да намери своето ехо, където ще се 

издигне Моят олтар и Аз ще мога да живея вечно. 

15 Цялото Мое учение и Моят закон не са нищо друго освен подготовка за навлизане в 

духовния живот. Колко много от тези, които са Ме чули в това време, вече живеят в отвъдното, 

изпълнени с радост в духа си, защото не са имали никакви трудности при преминаването си в този 

безкраен свят, докато много хора, скептични в своя материализъм, се усмихват иронично, когато 

им се говори за духовния живот. Но ще дойде часът на смъртта, когато няма да има сърце, което да 

не се страхува, нито дух, който да не трепери пред лицето на неизбежното присъствие на 

вечността. 

16 Бъдете винаги нащрек и се молете, за да може този живот, който вибрира над вас и се 

вълнува в дълбините на вашето същество, да ви намери подготвени. 

17 Никой друг освен Мен не може да опази душата ти, защото Аз съм божествената манна на 

живота. 

18 Човечество, събуди се от дълбокия сън, в който си изпаднало, и погледни истината в 

лицето.Колко много човешки мечти ще бъдат разбити през това време под въздействието на Моето 

правосъдие. Но след това за хората ще изгрее зората на ново време, в което Аз ще им разкрия нови 

светлини, които ще ги доведат до познанието на върховната истина. 

19 Новите поколения и новите духове ще дойдат на земята, за да изпълнят висока мисия, и ако 

открият по пътя си добротата и примера, оставени им от техните предшественици, ще успеят да 

покълнат от сърцата си чисто семе, което ще бъде благословия за Моите ученици от времето на 

одухотворяването и светлината. 
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20 Народите бяха засегнати от Моето правосъдие, вашите също ще бъдат засегнати; но 

наистина ви казвам, че ако Моите ученици останат твърди във вярата и добротата, те няма да 

загинат, защото чрез молитвите си и делата си на любов ще постигнат опрощение за човечеството. 

21 Светът нито можеше, нито искаше да Ме почувства, докато беше в мир, затова трябваше да 

Ме възприеме чрез болка; защото само в изпитанията човек се обръща към Създателя с молбите си, 

спомня си за своя Отец и умее да цени Неговите блага и да признава чудесата Му. 

22 Разберете: Когато Моето правосъдие те удари, Моята любов същевременно те защитава. 

23 Беше необходимо духовният хаос да връхлети човечеството, за да видите как в тази борба 

се проявяват даровете, които съм завещал на духа ви, и за да можете да проумеете и разберете 

Моите божествени учения. 

24 На вас, които сте чули гласа Ми в този момент, ви заръчвам да бъдете като защитници, да 

бдите, за да не бъде осквернена чистотата на това божествено вдъхновение от някой, който иска да 

го изопачи. Не създавайте обреди или идолопоклоннически култове около тези откровения, защото 

тогава няма да Ми предложите духовното поклонение, което очаквам от вас. 

25 Обичай Ме в ближния си и се моли с дух - само това изисквам от теб и ако следваш тези 

указания, ще Ми предложиш съвършено поклонение чрез делата си. 

26 Нека никой, който се нарича ученик на това духовно учение, не се оплаква на Отца, че е 

беден в материалния си живот и няма много от удобствата, които другите имат в изобилие, или че 

страда от недоимък и лишения. Тези оплаквания са породени от материалната природа, която, 

както знаете, има само едно съществуване. Вашият дух няма право да говори по този начин на своя 

Баща, нито пък да показва, че е недоволен или огорчен от собствената си съдба, защото всички 

души са преминали през цялата стълбица на преживяванията, удоволствията и човешките 

удовлетворения по време на дългия си път на еволюция по земята. 

27 Одухотворяването на душите отдавна е започнало; тази болка и нищета, която сърцата ви 

отказват да понасят и да страдат, ви помага да го постигнете. Всяко духовно и материално благо 

има значение, което трябва да разпознаете, за да не отричате стойността на едното или другото. 

28 Добрият духовник ще бъде този, който въпреки бедността на материалните блага се чувства 

богат и щастлив като Господ, защото знае, че Отец му го обича, че има братя, които да обича, и че 

съкровищата на света са второстепенни пред богатствата на духа. Добрият духовник ще бъде и 

човек, който като собственик на материални блага знае как да ги използва за добри цели и ги 

използва като средства, дадени му от Бога, за да изпълни важна мисия на земята. 

29 Не е необходимо да бъдеш беден, презрян или нещастен, за да бъдеш причислен към онези, 

които Ме следват, както не е необходимо да бъдеш сред онези, които страдат, за да бъдеш обичан 

от Мен. Всъщност ви казвам, че според Моята воля вие винаги трябва да сте силни, здрави и да 

притежавате всичко, което съм създал за вас. 

30 Кога ще разберете как да бъдете собственици на наследството си, да оценявате всяка 

благодат и да отреждате на всичко нужното място в живота? 

31 Вижте колко далеч са се отклонили хората от пътя на истината, но в Моето всемогъщество 

всички средства са на Мое разположение, за да ги накарам да се върнат към него. Аз ще извърша 

това дело в един ден, но не в ден като този, който слънцето определя чрез движението на 

светлината си над земята, а в един духовен ден, който ще бъде засенчен от светлината на Моя 

Божествен Дух и в който Аз, Добрият Пастир, ще продължа да пазя стъпките ви по дългия път на 

поклонниците. Не мислите ли, че това наранява Моя Дух като Отец, когато се отклонявате от пътя, 

който ви маркирах с кръв като доказателство за Моята безкрайна любов? Върнете се, върнете се на 

пътя, възлюбени овце, защото по него ще стигнете до препятствието на мира. 

32 Елате при Мен, множества от хора, но елате обединени! Не трябва да има нито разделения, 

нито разцепления сред Моя народ, защото вие трябва да дадете пример за братство и единство на 

света. 

33 "Имам да ви дам повече от това, което искате от Мен" - често съм ви казвал и ви питам: 

Вярвате ли, че онези духове, които първи са обитавали земята, са могли да си представят всички 

чудеса на природата, които са ги заобикаляли в земното им съществуване? Тези същества жадуваха 
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да знаят, да създават, да разпознават, да притежават свободна воля, но никога не са си представяли, 

че този живот носи такава слава. 

34 Сега, след като си живял (дълго време) в този свят, който от рай си превърнал в долина на 

сълзите, ти желаеш да се върнеш към духовния живот и Ме молиш да не липсва светлина и мир за 

твоя дух в отвъдното, без да се замисляш, че Аз не само ще ти дам това, но и ще ти разкрия много 

тайни и ще ти покажа Източника на живота, откъдето духовно ще виждаш, разбираш и обичаш 

делата на твоя Отец. Тогава ще разберете, че материалното творение с всичките му съвършенства е 

само отражение или емблема на славния и вечен духовен живот. 

35 Днес вие Ме молите само за малко мир и искрица светлина; но когато един ден се видите 

обградени от великолепието на духовния живот, след като сте оставили тялото си в лоното на 

земята, ще си спомните, че на земята ви казах: "Отец има да даде на децата си повече от това, което 

те Му искат". Но не забравяйте, че трябва да се изкачите по небесната стълба, която води духа към 

равнището на съвършенството, и че именно вашите усилия и вашата любов ще ви отведат до 

върха, където вашите заслуги ще ви направят достойни за високата награда, която ви обещавам. 

36 Моята светлина свети в органа на ума на носителя на гласа и се превръща в човешкото 

слово. Непокорен е "вратът" на тези органи на разбирането, чрез които Аз говоря на хората, твърди 

са сърцата им, а устните им са тромави; но когато Моята светлина ги докосне, когато Моят лъч 

светлина достигне до умовете им, изреченията, които те произнасят, са небесна храна за гладните 

за любов и истина, балсам и утеха за тези, които идват пронизани от страдание, и книга на 

божествената светлина за тези, които обичат мъдростта. 

37 Яжте и пийте - казвам на духа ви; в този момент на трапезата има хляб и вино: хлябът е 

Моето Слово, а виното е неговото духовно съдържание. 

38 Яжте и пийте, защото от края на 1950 г. вече няма да чувате това Слово. Използвайте тези 

години, в които все още получавате Моето проявление, защото когато дойде часът, няма да Ме 

чуете отново по този начин и ще плачете горчиво, опитвайки се да Ме убедите да ви дам още един 

период на обучение; но Аз ви казвам предварително: Ако думата на един цар не може да бъде 

оттеглена - представете си колко повече това важи за думата на един Бог! 

39 Моята воля ще бъде изпълнена, защото по-скоро кралското небесно тяло ще престане да 

свети или небето и земята ще изчезнат, отколкото Моята воля ще престане да бъде изпълнена. 

40 Ще имате много работа, след като отнема Словото Си от вас. Всичко, което не сте 

направили сега или не сте могли да направите, ще трябва да направите в онези дни. 

41 Вашите нуждаещи се братя ще ви търсят и вие няма да се криете. Сърцето ти ще бъде 

източник на милосърдие и състрадание към нуждаещите се и ще Ме търсиш в най-висшата сфера 

на ума си, където ще получаваш божествени вдъхновения. 

42 Няма да бъдете свободни от изпитания, но те ще послужат за укрепване на духа ви и ще 

покажат на хората с малка вяра вашата преданост (на Божията воля) и духовното ви издигане. 

43 Благословени са онези, които следват волята Ми с кротост и покорство, защото в тях ще се 

съберат даровете на мира, мъдростта и одухотворяването. 

44 Днес търся онези, които не са разбрали смисъла на живота, онези, които не знаят каква е 

истината, слабите, които се провалят във всяко начинание, във всеки проект, във всяка стъпка. И аз 

им казвам: Елате да чуете това Слово и ще се почувствате укрепени, както никога досега. Вярата 

ще ви даде непобедима сила, а познаването на Моето учение ще ви даде светлина, която никога 

няма да угасне. 

45 Никой от тези, които се събудят по този начин, няма да изпадне отново в летаргия или да 

спре по пътя на развитието. Всеки, който види тази светлина, ще може да каже, че Моят глас 

винаги го е призовавал и че Моето присъствие му се е разкривало на всяка крачка от житейския 

път, така че никога повече, дори в критичен момент, да не може да твърди, че му е липсвала 

светлината. 

46 Блажени са онези, които без страх от света се стремят да носят тази светлина на своите 

братя, като по този начин разпространяват истината и сеят мир. Те ще разпознаят пътя, който води 

към небесното царство. 
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47 Свободата на волята, която често сте използвали, за да поемете по грешен път, ще бъде 

засегната от Моето правосъдие; но ще дойде време, когато ще се насладите напълно на този дар и 

той ще ви служи да вършите само дела, достойни за вашия Отец. 

48 Множества, вярвайте в Мен и няма да има буря, която да ви разпръсне. Защото 

добродетелта защитава онези, които издигат мислите си до небесните висини. 

49 В отвъдния свят имам дом (за вас); пребиваването там ще бъде като четене на книга, пълна с 

неизчерпаеми чудеса за духа. Докато сте гости на земята, живейте колкото се може по-добре и 

винаги спазвайте заповедите на Моя закон. Бъдете чисти и се стремете към съвършенство, красота, 

доброта; бъдете полезни на ближния си. По този начин ще съберете ценностите, които, когато се 

откъснете от материята, ще придружават душата ви в прехода към вечността. 

50 Осъзнайте дарбите си, открийте силите си, разберете мисията си и след това вървете без да 

бързате по пътя, докато стигнете там, където Моята любов като Отец ви очаква, за да ви даде 

наградата. 

51 Сега, когато множествата от хора желаят Моето Слово, както беше през Втората епоха, сред 

тях има души, които са чували Словото Ми и в двете епохи. Може да им изглежда различно по 

форма, по съдържание, когато го сравняват с това, което дадох чрез устата на Исус, но наистина ви 

казвам, че смисълът му е същият и никога няма да се промени. Словото Ми ви показва пътя, който 

съм ви предлагал през цялото време - път, по който искам духът ви да блести чрез светлината, 

която изпраща вашият Учител. 

52 Обичайният ход на живота ви изведнъж ще бъде връхлетян от силни бури, но после, в 

безкрая, ще засияе светлината на звезда, чиито лъчи ще дадат мира, светлината и спокойствието, от 

които въплътеният дух се нуждае, за да размишлява за вечността. 

53 Почувствайте Моето присъствие, Аз съм близо, много близо до сърцето на това човечество. 

Говоря му, за да се събуди от дълбокия си сън, и настойчиво осветявам пътя на всяко същество, за 

да тръгне то към Моята милост. 

54 Тогава Моите проявления и Моите доказателства сред хората ще бъдат толкова ясни и 

сияйни, че те ще възкликнат: "Това е Господ!" Точно както в онези дни, когато ходех по земята 

като човек, хората възкликваха от удивление пред Моите велики дела: "Той е Божият Син!" 

55 Отново немите ще проговорят, слепите ще прогледнат, куците ще проходят и мъртвите ще 

възкръснат. Тези чудеса ще се случат за някои в духовната сфера, а за други - и в материалната, ще 

изумя учените и когато попитат тези, които са преживели такива велики чудеса, как са ги 

постигнали, те всеки път ще им отговарят, че това е станало чрез молитва и вяра. 

56 Слуховете за всички тези чудеса и осезаемите свидетелства за тяхната истинност ще станат 

известни от всички краища на света, както в големите градове, така и в по-малките села. Тогава 

закоравелите сърца на онези, които са нечувствителни към духовните прояви, ще започнат да 

усещат Моето присъствие, докато дойде моментът, когато от сърцата им ще се изтръгне вик на 

вяра и ликуване, защото ще разберат, че Христос се е завърнал при човечеството и че присъства 

във всяко сърце. 

57 Аз се изявих чрез вашия орган за разбиране, за да ви завещая Книгата на Моите послания и 

Моите Божествени откровения, които ще изпратите на човечеството в подходящото време. Защото 

в това Небесно послание, което изпращам на света с ваше посредничество, хората ще могат да 

намерят обяснение на много тайни, които не са могли да разберат. 

58 Не тръгвайте като посланици на Моето учение, ако не сте го разбрали ясно и ако не можете 

да засвидетелствате любовта към ближните си чрез делата си, защото тогава няма да принесете 

добър плод. Ще бъдете като онези ученици, които се молят за мира на народите, но не могат да 

създадат мир в собствените си домове. 

59 Трудна е мисията на множествата, които са чули Словото на Господа през Третата епоха, 

защото те трябва да носят това послание в сърцата си с чистотата, с която го дадох, тъй като 

тяхната светлина трябва да бъде за човечеството като онази звезда от Изтока, която доведе 

звездобройците и пастирите в присъствието на техния Господ. 

60 Утолете жаждата си с кристално чистата вода на този неизчерпаем източник; нейната 

свежест ще ви помогне да носите кръста си с търпение и разбиране. 
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61 Аз съм животът, който постоянно се разкрива пред твоя дух; но помни: както ти носиш 

живота в себе си, така и смъртта, която слага край на човешките пътища на земята, върви редом с 

всяко човешко същество. 

62 Това ви казва Учителят, за да не оставяте часовете, дните и годините да минават, без да 

създадете нещо, което духът ви да може да пожъне утре, когато настъпи часът да предаде 

реколтата си. 

63 В това време на съдба хората се нуждаят от голяма вяра, смелост и присъствие на духа, за да 

не се поддадат на големите изпитания. Това е, което искам да разпространявам на земята с Моето 

учение, за да подхранвам надеждата на човечеството. Настъпи времето на съда, когато, ако знаехте 

как да наблюдавате, щяхте да видите как светлината се издига сред болката и греха. 

64 Материалните и духовните сили движат човечеството, всички те говорят за съд и карат 

дребния и необразован човек да трепери, както и учените да се ужасяват. 

65 Легионите от души, които се скитат безцелно по света и чукат по различни начини на 

вратите на човешките сърца, често са гласове, които искат да ви кажат да се събудите, да отворите 

очите си за реалността, да се покаете за грешките си и да се обновите, така че по-късно, когато 

оставите тялото си в лоното на земята, да не ви се налага да плачете като тях за самотата, 

невежеството и материализма си. Разберете как светлината извира дори от тъмнината, защото нито 

един лист от дървото не се движи без Моята воля; също така тези духовни прояви, които се 

увеличават с всеки изминал ден, в крайна сметка ще залеят хората по такъв начин, че накрая ще 

победят скептицизма на човечеството. 

66 Христос, който накара земните души да напуснат обладаните и който прояви божествената 

Си сила чрез тяхното послушание към Него, винаги е бил в Отца и оттам заповядва и изпълнява 

волята Си във всяко от тези същества. Той използва светлината на едни, а понякога и объркването 

на други, за да осъществи мъдрите си съвети за съдбата на Своите обичани деца. 

Моят мир да бъде с вас! 
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инструкция 88  
1 Колко приятна Ми е песента на птиците и ароматът на цветята; но наистина, казвам ви, 

Моят Дух обича повече вашата молитва, когато тя идва при Мен, обвита в по-силни мисли и с 

твърди решения за подобрение. 

2 Съмнявате се, че сте постигнали невинността на птица или красотата на цвете, защото 

съдите за себе си само по бедните си дрехи или по някой физически недостатък на телесната си 

обвивка; но не виждате духа, това същество, надарено с красота и небесна благодат. Духът е 

светлина, интелигентност, любов, мъдрост, хармония, вечност, а всичко това липсва на птиците и 

цветята. Търсете красотата на духа и тя ще бъде във вас като огледало, което вярно отразява лицето 

на Твореца. Не се стремете толкова много към външната си красота, въпреки че ви казвам да не 

пренебрегвате нищо от същността си. 

3 Чистотата на тялото не противоречи на духовността, но не забравяйте, че духът е преди 

тялото. Помнете, че ви казах и преди: Поддържайте съда чист отвън и отвътре. 

4 Ако някой си мисли, че Моето слово е твърде просто, за да идва от Бога, му казвам, че 

трябва да има предвид, че именно простите и необразованите хора са дошли да Ме чуят и Аз 

трябва да им говоря така, че да Ме разберат. Но ако искате по-дълбоки идеи и обяснения, казвам на 

всички, които са оценили проявата Ми като слаба, да се подготвят вътрешно и да се свържат с 

Моята Божественост от дух на дух, което очаквам от хората. Тогава до умовете им ще достигне 

такова дълбоко вдъхновение, че ще трябва да Ми кажат да не им говоря с такива думи, които само 

Бог може да разбере. Отново ви казвам, както във Втората епоха: "Дадох ви земни учения, а вие не 

вярвате. Как можете да вярвате, когато съм ви дал небесни? 

5 Когато сърцето има добра вяра, а умът е свободен от предразсъдъци и неясни идеи, човек 

оценява живота по-добре и вижда истината с по-голяма яснота. От друга страна, когато в сърцето 

има съмнение или суета, а в ума - грешка, всичко изглежда неясно и дори светлината изглежда като 

мрак. 

6 Търсете истината, тя е живот, но я търсете с любов, със смирение, с постоянство и с вяра. 

7 Не си мислете, че се чувствам засегнат, ако някой не вярва в присъствието Ми на тази 

проява, защото нищо няма да повлияе на Моята истина. Колко много хора са се съмнявали в 

съществуването на Божествено същество, което е създало всички чудеса на Вселената, и въпреки 

това слънцето не е престанало да им дава светлината си заради него. 

8 Колко съмнителни пътеки и колко излишни богатства трябваше да оставиш зад гърба си, за 

да тръгнеш по тази пътека! Но колко скоро почувствахте мир и сила като компенсация за отказа си. 

Причината е, че не бихте могли да принадлежите към Моите посланици, ако преди това не сте 

променили живота си. 

9 Лампите на вярата осветяват света и аз искам вие да бъдете носители на тази светлина. О, 

ако само разбирахте, че с вяра и добри дела можете да постигнете всичко! 

10 Запасете се с "оръжия", защото лошите времена наближават. Вижте как злото е дало плод в 

света. Над толкова много безпорядък и объркване светлината на Моя Дух блести ярко и прониква 

във всички народи на земята. Нищо няма да може да затъмни Моята светлина. Вижте как 

преследвам духа на хората на всяка крачка и им показвам истината като сигурен път. 

11 Необходимо е да знаете, че този живот ви е даден, за да може духът ви да направи крачка 

напред по стълбата на съвършенството и прогреса. Но не е достатъчно духът да познава тези 

учения, ако не намери слушатели, когато се опита да ги разкрие на плътта. 

12 По това време сърцата са сухи полета, където Духът не може да покълне, и затова, понеже 

отдавна знаех, че човечеството ще достигне това ниво на материализъм, ви дадох обещанието да се 

върнете - обещание, което в момента изпълнявам сред хората. 

13 Дойдох като Божествения Сеяч, за да потърся душата ви, изгубена под сенките на греха, да 

положа в нея наново семето на любовта и да ѝ кажа да го посее и отгледа в сърцето, което ѝ е 

поверено. 

14 Вижте как се ужасявате от новините, които получавате от воюващите народи, и това ви кара 

да се молите. И ви казвам, че е добре да се молите, но освен това трябва да се стремите и мирът да 
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влезе в сърцето ви, така че от него да струи любов и милосърдие, ако искате да споделите тези 

дарове с някого. 

15 Днес вие имате задачата да установите мир между хората, да ги помирите, да ги насърчите 

да се обичат помежду си; защото на фона на тази възвишена мисия има древен дълг, който вие 

имате към вашия Господ и към вашите братя от различните народи на земята. Кой знае какво е 

посял в миналото? Кой знае какви са били делата му в предишни животи? 

16 Интуитивното познание, което духът ви е допуснал да се влее в плътта ви, не е било 

достатъчно, за да ви накара да подозирате и по този начин да приемете задачата си за поправяне. 

Трябваше да се очовеча и да направя така, че гласът Ми да се чува чрез човешки същества, за да 

можете ясно да разпознаете всичко, което непременно искахте да смятате за тайна и което е 

толкова естествено, колкото е естествено за тялото да се ражда, да расте и да умира. 

17 Ако вашата наука постепенно ви разкрива дълбоките тайни на човешкия живот - защо 

тогава една по-висша наука, каквато е Моята Божествена мъдрост, да не ви е просветила с 

познанието за Духовния и Вечния живот? 

18 Поставих началото, като ви съобщих кои сте били и кои сте, за да ви дам представа кои ще 

бъдете след това. 

19 "Растете и се размножавайте" казах на човека, когато го създадох на земята. Подобни думи 

изрекох и на твоя дух, когато го накарах да се издигне към светлината на живота. 

20 Сега, когато това ви е известно, кой може да знае докъде може да стигне душата в своята 

възходяща еволюция? Кой от вас може да си представи докъде са стигнали в своето съвършенство 

онези, които са се доближили до Мен? 

21 Душата е като семе, което съм поставил във всяко човешко същество. Обичайте го, оставете 

го да расте, обгрижвайте го; то ще се развие във вас и ще се умножи в добродетели и 

съвършенства, които ще послужат за вашето щастие и за прослава на Онзи, който ви е дал 

съществуване. 

22 Приемам твоята почит към любовта и те благославям. Идват и онези, които Ме молят за 

решение на земните си проблеми, онези, които, изтощени от материални нужди, са изгубили мира 

на душата си. Всички те идват, носейки в сърцата си куп неприятности. Но когато усетят Моето 

присъствие, те забравят скръбта си, защото осъзнават, че най-добрият лечебен балсам се съдържа в 

божественото Слово. Приемам предложението на всеки от тях, което за някои е вяра, а за други - 

любов. 

23 Тук имате Мен като Отец и Учител. Аз идвам в дух, но не се съмнявайте в присъствието 

Ми, защото човешките ви очи не Ме виждат. 

24 От съвършенството се спускам по стълбата на духовното развитие, която беше показана на 

Яков в откровение, така че гласът Ми да се чува на всички нива на съществуване. 

25 За да може човечеството да е сигурно, че Аз му говоря духовно и че Моят Небесен глас е 

този, който излива учението си върху вашия дух, Аз се изявих чрез органа на ума на невежите и 

прости хора, като по този начин ви съобщих за Моя диалог между духовете. 

26 Това послание е предназначено за цялото човечество, но сега го поверявам на този народ, за 

да достигне до нациите, народите и провинциите като пратеник на своя Учител. Това е светлината, 

която ще накара хората да не вървят сляпо към времето на битката. 

27 Светът не трябва да очаква нов Месия. Когато ви обещах да дойда отново, ви дадох да 

разберете, че Моето идване ще бъде духовно; но хората никога не са знаели как да се подготвят, за 

да Ме приемат. 

28 В онези дни хората се съмнявали, че Бог може да бъде скрит в Исус, когото смятали за 

човек като другите и нещастен като всички останали. Въпреки това, с оглед на могъщите дела на 

Христос, по-късно хората започват да вярват, че в този човек, който се е родил, израснал и умрял в 

света, е Божието Слово. Но в днешно време много хора биха приели Моето идване, само ако бях 

човек, както беше през Втората епоха. Доказателството, че идвам в Духа и по този начин се 

изявявам пред човечеството, няма да бъде признато от всички, въпреки свидетелствата, защото 

материализмът ще бъде като тъмна превръзка пред очите на някои. 
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29 Колко много хора биха искали да видят Христос да страда още веднъж на земята и да 

получат чудо от Него, да повярват в Неговото присъствие или в Неговото съществуване. Истина ви 

казвам: няма да има повече ясли на тази земя, в които да Ме видят да се раждам като човек, нито 

друга Голгота, на която да Ме видят да умирам. Сега всички, които се издигат към истинския 

живот, ще Ме почувстват роден в сърцата си, както и всички, които упорито продължават да 

живеят в грях, ще Ме почувстват умрял в сърцата си. 

30 Пренесете всичко, което Исус е направил по онова време, от материалното към духовното и 

от човешкото към божественото, и ще имате Неговите страсти в живота си. 

31 Някои от тези, които Ме очакваха с нетърпение, не усетиха присъствието Ми в момента, в 

който дойдох при тях, защото имаха предварителна представа за естеството на Моето идване и тази 

представа не отговаряше на действителността. Когато се представих на този народ тук, те Ме 

очакваха с предчувствие, което беше интуитивното усещане на духа им, но никога не бяха взели 

решение за конкретната форма на Моето идване. Така се случи, че когато Илия Предтеча им обяви 

Моето Слово - проявявайки се чрез органа на ума на онзи, който беше избран сред първите 

призовани по онова време - и вдъхнови онези свидетели на първите прояви да се подготвят 

вътрешно, те се изпълниха с възторг и вяра, защото почувстваха, че Господ идва при хората и че 

формата на Неговото явяване е в хармония с онова, което провъзгласяваха пророците от първите 

времена и което Учителят обеща по-късно. 

32 Възлюбени ученици, вие, които сте чували гласа Ми много пъти по време на Моето 

провъзгласяване чрез човешкия интелектуален орган, опреснете си напътствията, които ви давам, 

защото утре ще трябва да ги обясните на вашите ближни. 

33 Когато понякога ви повтарям един и същ урок, обърнете внимание, че винаги ви го давам в 

различна форма, за да го разберете по-добре. 

34 Наистина, всички вие сте деца на светлината, тъй като сте родени от Мен; но докато някои 

от вас са останали непоколебими в доброто и са се грижили светлината ви да не угасне, други са се 

отклонили в лъжливи пътеки, които водят душата в тъмнина. Низшите страсти, егоизмът, 

арогантността, материализмът, невежеството и всеки порок са тъмните сили, които замъгляват 

разума, задушават сетивата и отклоняват хората от пътя, посочен от гласа на съвестта им. 

35 Колко много души са се отклонили от Моите пътища и вътрешната им светлина е угаснала. 

Но ще дойде час, когато те сами ще тръгнат да търсят яснотата на Моята светлина, защото им е 

омръзнало да се лутат в тъмнината. 

36 От Духа Ми се разпръскват безкрайно много искри светлина - искри, които се настаняват 

във всяко Мое дете като манната, която хранеше хората в пустинята. 

37 Всичко, което виждате да се случва в момента, както в духовния, така и в материалния свят, 

вече е било обявено. 

38 В миналото е имало хора, които са предсказали всичко, което човечеството е преживявало 

по онова време. Тези хора бяха Моите пророци, синове на светлината, които наставляваха 

народите, за да насочат стъпките им към пътя на доброто. Тези пророци предсказват мрака на 

скръбта и разрушението в резултат на безразличието на човечеството към призивите на своя 

Господ. 

39 Сега вие, които се чувствате недостойни за Моята благодат, може да се запитате: "Как така 

има хора, на които Бог е показал Своята светлина и които е накарал да чуят гласа Му, когато им е 

съобщавал Своите послания, а от друга страна, Той се е скрил от погледа на по-голямата част от 

Своите деца?" На това ви отговарям, че хората, които са успели да се свържат с Моя Дух, не са се 

радвали на никаква привилегия. Те само са се погрижили да запазят светлината на духа си чиста, за 

да позволят на мисълта и вдъхновението на Бога да се отразяват в умовете им. 

40 Не ви ли казах чрез устата на един от тези просветени, че ще дойде време, когато всяко око 

ще Ме съзерцава? Сега ви казвам, че това време ще настъпи, когато хората подготвят умовете си, 

за да почувстват Моето присъствие. Къде е привилегията на малцина, когато това са дарове, които 

принадлежат на всеки дух? 

41 Както сте изпитали, че вашата човешка наука е в състояние да преобрази живота на хората, 

така ще изпитате и как Моето учение ще преобрази съществуването ви за кратко време. 



U 88 

42 

42 Разумът, справедливостта и любовта ще заемат своето място в сърцата на онези, които са се 

опитали да живеят без добродетел, въпреки че тя е най-същественото съдържание и причина за 

съществуването както на духа, така и на тялото. 

43 Но щом хората заживеят в истината, ще видите как от сърцата им ще изникне ново 

поклонение на Бога, изпълнено с простота и духовност. Религиозният фанатизъм, предразсъдъците 

и идолопоклонничеството ще паднат, унищожени пред светлината на истината, която ще излъчва 

всяка съвест. 

44 Хората ще бъдат велики в добродетелта си и смирени пред Моята воля и Моя закон, а онези, 

които са се смятали за богове на земята, защото са търсили само земна власт и са пренебрегвали 

съкровищата на духа, ще трябва да преминат през тежки изпитания. 

45 Работете с Мен, защото Аз ще позволя на всички да участват в Моето дело и така в крайна 

сметка ще видите как всичко, което съм ви съобщил, ще се сбъдне. 

46 Дай Ми жилище в духа си. Разберете, че Аз търся нетленния храм, който трябва да 

построите за Мен тук. Искам да живея в сърцето ти и да усещам присъствието Си във всяко твое 

дело и копнея неугасващата лампа на твоята вяра да гори в това светилище. 

47 Ученици от Третата епоха: Обединете се всички в Моето Слово, така че моментът на 

тръгване, за да разпространявате Моето Учение, да ви намери подготвени. 

48 Отговорността ви към Мен и към ближния е неизмерима. Накарайте истината да изгрее, 

живейте за нея и, ако е необходимо, умрете за нея. 

49 Помнете, че любовта на вашия Отец стана човек в Исус и че животът му беше посветен на 

проповядването и защитата на истината. Вземете пример от вашия Учител, но ако се чувствате 

твърде слаби, за да следвате стъпките Ми, позволете Ми да вляза в сърцето ви и да живея в него, и 

ви уверявам, че Моето присъствие ще ви укрепи в борбата. 

50 Защо се страхувате, че не сте полезни? Обърнете поглед към миналото и помислете, че през 

Втората епоха, макар в Юдея да имаше мъже, които се смятаха за мъдри, и други, които се славеха 

с чисто сърце, Аз не избрах нито едните, нито другите, за да образуват Моята апостолска група. 

Имаше дванадесет бедни, необразовани, прости и смирени мъже, които се вслушаха в призива Ми, 

когато им казах: "Ела и Ме последвай". 

51 Сега ви казвам, че не използвам учените или праведните, а смирените, тези, които жадуват 

за мир, любов и светлина. Затова тръгнете по пътищата на земята, без да се страхувате, че хората 

ще ви увенчаят с тръни заради неблагодарността си, заради подигравките и грубостта си, и 

вярвайте, че ще дойде време, когато ще разберат посланието, което сте им донесли. 

52 Простете обидите, които хората могат да ви сторят, като казвате с Моите думи на кръста: 

"Отче, прости им, защото не знаят какво правят", и помнете, че хората носят такъв тежък кръст и 

такъв болезнен венец, какъвто никой от вас не може да си представи. 

53 Носете в думите си, в погледа си и в сърцето си зората, която възвестява настъпването на 

време на справедливост за страдащите. 

54 В миналото сърцето ти беше гробница, в която пазеше името Ми като нещо без живот. Днес 

тази гробница е превърната в олтар, на който гори факелът на вярата. Защо утре този олтар да не се 

превърне в духовна стълба, по която да се изкачиш и да накараш всички, които си спасил, да 

дойдат при Мен? 

55 Времето на вашата проповед наближава и когато влезете в него подготвени, както е Моята 

воля, ще се изненадате да чуете от себе си да говорите за събития, които никога не сте 

преживявали, мислили или чували. 

56 Всичко това ще се случи, когато стъпките ви по пътя на истинския живот започнат да стават 

сигурни и за миг ще почувствате, че сте в Божието царство. 

57 Виждам, че толкова много от Моите ученици са изпълнени с надежда и твърдо вярват, че 

силата на Моята любов и убедителността на истината трябва да преобразят човечеството. 

58 Други обаче проявяват скептицизъм, защото не разбират света, който ви съобщавам в 

момента - с хора и народи, които се обичат помежду си, и с човечество, което знае как да поднесе 

на своя Господ духовно преклонение, освободено от всякаква самозаблуда. 
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59 Ако вярваш в Мен, можеш да вярваш, че Моята сила е безкрайно по-голяма от тази на 

човешкия грях и че следователно човекът и неговият живот трябва да се променят веднага щом 

грехът отстъпи пред светлината на истината и правдата. 

60 Можете ли да си представите живота в този свят, след като хората изпълнят Божията воля? 

61 Мислете, мислете за всичко това, за да може в сърцата ви постепенно да се оформи 

желанието това време да настъпи, дори ако тези, които го преживеят, не сте вие, а децата на 

бъдещите поколения. 

62 Отново ви казвам, че не трябва да се плашите от конфронтация. Затова с най-голяма 

естественост разкажете на ближните си, че Господ е дошъл при вас. 

63 Кажете им, че Този, Който умря на Кръста, беше Исус, Тялото, в което Христос скри Себе 

Си, Живият храм, в който живееше Божието Слово; но че Христос, Божествената Любов, живее и 

идва в Духа при Своите деца, за да ги научи на пътя, който ще ги отведе в Неговото духовно 

царство. 

64 Ако ви попитат къде съм бил, докато дойде Часът на Моето идване, кажете им, че съм бил 

във всеки дух, чакайки сърцата на хората да Ме пожелаят и гласът им да Ме повика. 

65 Да, хора, ще говорите; ще говорите така, че глухите да чуят, и ще кажете на всички, че Аз не 

дойдох днес като човек, затова и прекрасната Мария не дойде на земята в този момент, за да Ми 

служи като Майка. Ако ви попитат за нея, кажете, че нейният Дух живее в Светилището на 

Вечността, откъдето изпраща на всички свои деца лъчите на безкрайната си майчина любов. 

66 Чета в сърцето ти и докато някои казват, че не е възможно да дойда при теб, тъй като 

греховете ти те правят недостоен за толкова голяма благодат, други смятат, че именно тези 

прегрешения са причината за Моето присъствие сред теб. На Мен Ми е приятно да размишляваш и 

да не подминаваш безгрижно Моето Слово, защото от твоето размишление и от твоето изучаване 

зависи твоят напредък. 

67 Забелязвате ли как прочетох сърцата ви? Затова ви казвам, че миглите са по-далеч от очите 

ви, отколкото Моето присъствие е далеч от вас. Затова нека онзи, който се срамува от греховете си, 

да знае, че Аз съм прошка, и да се очисти от Моето слово. 

68 Оценявайте стойността на всяко Мое учение, слушайте Ме внимателно, събудете се. 

Останете наясно, че съм посочил 1950 г. като година на Моето заминаване. Но нима искате да 

прекратя Словото Си преди това време заради липсата на любов и интерес към него? Тази година 

вече наближава и какво ще ми предложите тогава? Ще се отречете ли отново от Мен и ще Ме 

разпънете ли? Гледайте и се молете, а когато настъпи този час, ще бъдете силни. 

69 Ако оттегля Словото Си преди времето, което съм определил, ще имате основание да се 

чувствате сираци. Но ако я прекратя през 1950 г., няма да можете да оправдаете никакво 

недоволство, тъй като сте получили всичко по време на Моето проявление. 

70 Горко на онези, които забравят словото Ми, макар и да са го чули, защото ще проливат 

сълзи в желанието си за своя Господ и ще намират по пътя си само фалшиви Христос, които ще им 

говорят по същия начин, по който Аз се изявих, но с думи без същност на живот и без истина, 

които ще ги доведат до объркване. Няма ли да ти е мъчно, ако една фалшива светлина те накара да 

изгубиш пътя, който Моето Слово проправи за теб с толкова много любов? Ето защо ви говоря 

често, за да останете изпълнени с Моето Слово и да разпознаете неговата същност. 

71 Всички вие сте грешници, но Аз ви приех за ученици. Защото всичко, което съм чул, е било 

Мое наставление, и всичко, което съм чул, е, че жалбите на хората стигат до Мен. Със същата 

любов приемам и се грижа за нуждите на богатия скъперник, на силния, на монарха, на владетеля, 

както и на братоубиеца или злосторника, на смирения и на жадния за справедливост. Отговорих на 

молитвите на всички тях, без да се спирам да съдя за тяхната религия или вероизповедание, защото 

и това е част от свободата на волята, с която е надарен всеки дух. 

72 Затова изпращам Своята светлина на всички, защото всеки, който обича своята религия или 

пази духовен идеал, търси истината и вечността. 

Моят мир да бъде с вас! 
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Инструкция 89  
1 Ти си носил кръста си на гърба си; проблемите на живота са били като бреме за душата ти, 

но духовният кръст, който съществува в твоята съдба, все още не си взел, за да Ме последваш. 

2 Дошъл е часът, в който хората трябва да се издигнат, за да живеят все повече чрез своята 

духовна страст и да прегърнат своя кръст. 

3 Това изречение, на което ви научих и което запечатах с Моята Кръв на Голгота: "Обичайте 

се един друг", в крайна сметка ще разцъфне в сърцето на човечеството. 

4 Моята любов към вас не можеше да допусне да бъдете изгубени и затова ви дадох Слово с 

вечна стойност в лицето на Исус, Който трябваше да ви помага по всяко време, за да можете да 

постигнете спасение. Божественото Слово стана човек, за да ви спаси. Знаете ли дали вашият дух 

не се е въплътил в този момент, за да спаси своите братя и сестри? 

5 Исус беше "Словото" на Бога на тази земя; всичко в Него говореше - не само думите Му, но 

и делата Му, погледът Му, мислите Му. Вашият Учител ви казва това, защото можете да 

подражавате на този пример. Не ви липсват способности за това; достатъчно е да обичате и сърцето 

ви да е изпълнено с добра воля, за да се събудят и изразят тези дремещи във вас способности. 

6 Вземи кръста си и Ме следвай в смирение. Вярвайте, че докато утешавате някого, внасяте 

мир в сърцето или светлина в духа, Аз ще бъда внимателен към всичко, свързано с материалния ви 

живот, и няма да пренебрегна нищо. 

7 Повярвайте, че когато говоря на духа ви, поглеждам и в сърцето ви, за да открия в него 

тревогите, нуждите и желанията му. 

8 Новата зора осветява хората, нейната светлина ще запали вяра в сърцата им. 

9 Възлюбени ученици, не свиквайте с Моето Слово, за да може всеки път, когато го чуете, 

сърцето ви да почувства, че това божествено семе е попаднало в най-дълбоката му чувствителност. 

10 Души, които търсите светлината, елате при Мен и чуйте това Слово. Вие, натъжени сърца, 

позволете на гласа Ми да ви върне надеждата. Вие, тела, които се огъвате по трудния път на 

живота, потърсете сила в Мен и се изправете отново. 

11 О, души, които Ме слушате, не позволявайте на проблемите на земния живот да оставят 

своя отпечатък върху вас, още по-малко да ви огънат. Търсете светлината, която съдържа всяко 

изпитание, за да ви помогне да станете силни и умерени. 

12 Ако душата не успее да подчини тялото, последното ще я огъне и ще господства над нея; 

поради тази причина душите стават слаби и вярват, че умират заедно с плътта. 

13 Това, което търся сега, са духове, както някога търсех сърца, за да се обичат помежду си. 

14 Днес идвам да ви науча на любов, която е отвъд човешката, любов, която ще обедини 

всички светове. 

15 Моето Слово ви разкрива, че съдбата ви не се ограничава само със земния живот, а че 

трябва да продължите мисията си в духовния. 

16 Аз създавам народ, който ще се издигне като голяма армия, воден от сто четиридесет и 

четирите хиляди, белязани от Моята светлина, като от факли, осветяващи пътя. 

17 Войници на мира ще формират този народ, пророци и ясновидци ще възвестяват това, което 

предстои; лекари без човешка наука ще лекуват болните с балсама на милосърдието и любовта; 

съветници, вдъхновени от Моята светлина, ще говорят за божествените учения и техният отпечатък 

върху света ще свидетелства за възстановяване, обновяване и духовност. 

18 Този народ няма да се състои само от хора; в него ще се включат и велики армии от духове 

на светлината, чиито невидими оръжия ще помагат на онези, които се борят на земята. 

19 Искате ли да сте част от този народ? Чуйте гласа Ми, молете се, отхвърлете слабостта на 

тялото и започнете да прилагате учението Ми сред ближните си. 

20 Как тези, които се чувстват уморени, биха могли да предадат силата си? Как болните биха 

могли да излекуват своите ближни, които са загубили здравето си? Укрепете се и се подхранвайте с 

Мен, за да можете да носите кръста си с радост. 

21 Възлюбени хора, Аз разстилам Своята мантия на любовта над всички сърца. 
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22 В момента Аз излъчвам светлината Си от безкрайността и ви подготвям, така че утре да 

можете да разберете Моето Слово, защото вярата ви все още не е истинска. Колко често сте се 

питали дали излъчването на Исус в този свят и в това време е реалност. Вие събуждате в себе си 

борба, в която, докато Духът ви казва, че Моето откровение е истинско, непокорната плът със 

своето сърце и малък мозък се съмнява, колебае се и често отрича Моето присъствие в тази форма. 

23 Не се страхувайте, защото Аз ви благославям както когато вярвате и Ме обичате, така и 

когато се съмнявате в Мен и се отклонявате от пътя. Не облагодетелствам никого и не правя 

разлика между тях, идвам само да дам на човечеството светлината, за да могат всички да узнаят 

истината. 

24 Това послание, което ви изпратих при настъпването на Третата епоха, ще ви донесе яснота и 

увереност за това, което е Моята божествена любов, и за това, което можете да очаквате от Моята 

съвършена справедливост. 

25 Аз съм Сеячът на Светлина и знам точно кога е най-подходящото време за сеитба и жътва. 

След като ветровете са разклатили дърветата и са изсушили земята, е дошло времето за сеитба, а 

днес е точно времето, когато ветровете брулят света и обезлистват дърветата. Това е време на 

болка, когато започвате да пиете чашата на страданието си. Предстои битката между материята и 

духа, битката на доброто срещу злото, на светлината срещу тъмнината, на истината срещу лъжата. 

26 Отдавна е писано, че когато човечеството ще е на върха на покварата, когато светът ще е 

изпаднал в грях, вашият Бог ще дойде да ви даде Своята светлина. 

27 Докато хората тържествуват с убийства в това време, аз ще тържествувам, като им давам 

живот. Моята божествена задача е да спасявам души, но вие все още не сте успели да разберете 

какво означава "Спасител на света". 

28 Животът тече в сърцата ви, без да Ме усещате там, и все пак се чудите, че Моят Дух озарява 

умовете ви. Какво е странното за вас, че Спасителят търси изгубени души? Чудили ли сте се кога 

овчарят отива да търси изгубената си овца? 

29 Още преди твоето сътворение Аз знаех, че ти няма да Ми се подчиниш и че ще те спася чрез 

любов. Знаех, че ще трябва да въплътя Божествената Си Любов в Исус, на когото хората биха дали 

кръст до трона. 

30 Аз бях в Исус, за да ви науча на силата на любовта, която няма граници и която постоянно 

проливам в думи, изцеления, с Моята кръв и Моята прошка. Тази любов събужда Лазар и прощава 

на Магдалена. Но вие смятате, че е невъзможно да се върна в света, защото Ми дадохте смърт в 

него. Но Аз се върнах в лоното на Отца, а вие не разбрахте, че вече не трябва да Ме чувствате и да 

си Ме представяте като човешко същество, а само като Любов. 

31 Вярно е, че в онези времена Божествената любов говореше чрез чисти устни, каквито бяха 

устните на Исус, и че сега тя се проявява чрез устните на грешниците, чрез които ви възвестявам 

Словото Си, за да ви предам Моето учение. Но също така трябва да ви кажа, че същността и в двата 

случая е една и съща и че Моята любов се проявява в по-съвършена форма в този момент, тъй като 

Аз сам ви правя Мои изразители, като по този начин ви давам доказателство, че вашите 

недостатъци не могат да Ме накарат да ви презирам. 

32 Докато някои твърдят, че хората, чрез които се проявявам, са богохулници, Аз ви казвам: те 

са скакалци, които с песента си възвестяват настъпването на нов ден. 

33 Вече в много уроци ви просветих за Моето духовно излъчване върху хората, но въпреки 

това съмнението ви продължава. Искате да ви дам материални доказателства като тези, които ви 

дадох през Втората епоха и които бяха поискани от хората с малка вяра, за да повярват в Мен. 

34 Ако слънцето излъчва жизнена светлина върху цялата природа и върху всички същества и 

ако звездите също излъчват светлина върху земята, защо Божественият дух да не излъчва светлина 

върху духа на човека? 

35 Сега ви казвам: Хора, влезте в себе си, нека светлината на справедливостта, която произлиза 

от любовта, се разпространи по целия свят. Нека Моята истина ви убеди, че без истинска любов 

няма да постигнете спасение за душите си. 

36 Знаеш какво съм дошъл да направя наново. Затова се придържайте към Моето учение, което 

ви напомня за правилния път. Докато светът не постигне истинска духовност, няма да престана да 
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се обръщам към хората, използвайки всички материални и човешки средства, за да общувам с тях. 

Очаквам вашето вдъхновение и възходящо развитие, както и пристигането ви във вечността. 

37 Можете да постигнете духовно издигане още тук, в този свят, който ви се струва толкова 

враждебен, а всъщност е подходящо и благоприятно място за онези, които знаят как да използват 

добродетелта и любовта. 

38 Има много души, които страдат, много майки, които плачат, и много сърца, изпълнени със 

скръб. Светът е пълен с кръв, болести и скръб. Помагайте на човечеството, облагородявайте 

чувствата си, проявявайте повече милосърдие. Протегнете ръка, за да помогнете на ближния си, 

сякаш е ваше дете, изслушайте го, сякаш е ваш брат или сестра, тогава ще дадете любов на света и 

в дълбините на сърцето си ще усетите отражението на любовта на вашия Отец като ласка, която ви 

обгръща, за да ви насърчи да продължите борбата. 

39 Стъпка по стъпка, миг след миг наближава времето, когато ще дойда да обитавам в Моето 

светилище, което досега е било затворено в сърцата на хората. 

40 Всеки, който мисли, че за да се приближи до Мен, трябва да посвети живота си само на 

даване, без да очаква да получи нещо в замяна, или че трябва да се жертва, без да получи 

непосредствена награда, греши; защото понеже сте такива, каквито сте - несъвършени и грешни - 

този, който ви търси, за да ви помоли за нещо, ще бъде този, който ви прави услуга. Защото, като се 

нуждае от вас, той ви дава възможност да се приближите до Отца по пътя на милосърдието. 

41 И така, ученици, излезте по света, за да кажете на ближните си, че в това време, ако чакат 

Моето идване, няма да Ме видят като човек. Ако очакват идването на Учителя на земята, за да 

доведат при Него слепите, парализираните, неизлечимите и обсебените, както през Втората епоха, 

те няма да Ме видят като човек, защото Моето присъствие сред хората е чисто духовно. Въпреки 

това, те могат да ми заповядат на своите болни, да ми разкажат за своите скърби и страдания, 

защото Аз съм близо и присъствам на всички Мои деца. 

42 Тази светлина, това Слово, чрез което ви дадох Моето учение в този момент, ще ви покаже 

духовния и прост начин, по който можете да се лекувате един друг, да се утешавате един друг и да 

си помагате по пътя на живота. Тогава болните ще получат изцеление чрез любов един към друг. 

43 Да, човечество, ти си разпалило огъня на страстите, а после си извикало към Небето с молба 

да не те наказва, без да можеш да разбереш, поради своята слепота, че Отец не те наказва. Вие сте 

тези, които не сте разбрали как да откриете пътя, по който да угасите огъня на омразата и войните 

си с кристалната вода на покаянието и добродетелта. Защото вие не сте имали тази добродетел в 

себе си и сега трябва да започнете да гасите огъня със сълзите си и дори с кръв. 

44 Аз съм този, който искаше да ти попречи да плачеш, да изпитваш болка. Аз съм Този, Който 

иска да се издигнете и да победите себе си. 

45 Направете смирението един от най-добрите си съюзници, за да постигнете духовно 

издигане. Защото портите на небето, което е царството на духа, са напълно затворени за 

високомерните. Той никога не е преминавал през тях, нито пък някога ще успее да го направи, но 

ако стане смирен, Аз ще бъда първият, който ще го похвали, и това ще бъде Моята милост, която 

ще му отвори вратата към вечността. 

46 Като ви говоря по този начин чрез интелектуални органи, които не са способни да се 

вдъхновяват, ви давам най-доброто доказателство за Моето присъствие и за истинността на Моето 

облъчване. Защо тогава изискваш от Мен доказателства с нечестни намерения? Виждате ли, току-

що ви казах, че само смирените ще влязат в Моето царство. Бъдете смирени и ще разберете 

любовта и милостта, които съдържа Моето Слово. 

47 Не Ме предизвиквай, защото тогава ще те попитам какво право имаш, когато виждам, че 

отказваш милост на човек, който те е помолил за нея. 

48 Нека словото Ми разцъфти в сърцата ви; все още не знаете колко от вас ще станат Мои 

сеячи. Оставете настрана страха, който изпитвате от предразсъдъците на хората, защото онези, 

които изпитват такъв страх, няма да Ми служат, за да посеят това семе в сърцата на своите братя. 

Страхът е само слабост на материалната природа, докато доверието и вярата са качества на духа. 

49 Помислете, че сте били много студени към любовта на Христос, вашия Учител и Господ, но 

аз ви питам: Каква е причината за тази студенина на чувствата? 
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50 Във Втората епоха ви казах: "Лисиците имат леговища, птиците - гнезда, а Божият Син няма 

къде да подслони главата си"; и днес, когато чукам на вратите на сърцата ви, вие не искате да Ми 

отворите. Но Аз ще направя от всички вас Мои ученици, защото Моята любов никога няма да бъде 

победена. 

51 Тази планета, която е била подготвена от Отец като образ на Духовния живот, за да могат 

човешките същества да живеят сред нейните чудеса, да се покланят и да прославят своя Създател, 

по-късно е превърната от човека в долина на сълзи и кръв. Оттогава този свят е останал долина на 

изкуплението за онези същества, които е трябвало да преминат през огнено изпитание на 

изпитания и пречистване. И все пак - колко много хора все още виждат в тази земя небесното 

царство и вечността! 

52 Тук човешката суета е издигнала своите дворци и тронове, тук човекът се е коронясал за цар 

и в своята слепота е позволил да му се покланят, мислейки, че е Бог. Не съм попречил на желанията 

му, нито пък съм го лишил от дара на свободната воля. Исках той да открие в себе си светлината на 

истината и да опознае същността на живота. 

53 Моята Сила никога не е създавала свят, дом или място за изкупление, за да наказва децата, 

които съгрешават. Ако земята е тигел на болката и горчивината, то това е дело на хората. 

54 Отново ви казвам, че този свят, с неговия мир, чудеса и откровения, в началото е бил 

подобен на духовното царство. 

55 Знаете ли какво исках да ви кажа, когато ви говорих за покаянието?: Да върнем на душата и 

на този свят чистотата, за да бъде за Моите деца това, което съм ви определил от вечността: Свят 

на братство между хората, където се практикува култ към хармония с всички сътворени неща и 

духовно преклонение пред Господ. 

56 Аз ли съм вашият съдия или не? Да, човечество, Моят съд е безмилостен и строг към теб, но 

той е породен от любовта към Онзи, Който е Авторът на живота. Бих могъл да унищожа всички 

онези, които оскверняват, съгрешават или не се подчиняват на Моите закони, но каква стойност би 

имало това да те победя чрез смърт? Нима истината и любовта нямат сила? 

57 Не искам мъртвите, не искам да слушам вечно плача на онези, които плачат за изкупление. 

58 В присъстващите Аз приемам отсъстващите; утре, когато това слово вече не се чува, то ще 

бъде предадено чрез устните на Моите свидетели на онези, които не са го чули. Обичайте се един 

друг, ученици, за да бъде сърцето ви като спасителна лодка за вашите братя. 

59 Благата вест в този момент ще достигне до всяко сърце и до всяко кътче на земята. 

Посланието, което ви дадох през Втората епоха чрез Исус, вече се е превърнало в знание на 

човечеството. Върху това благословено семе ще падне плодотворният дъжд на спиритизма, за да 

осветли и обясни посланието на миналите векове. 

60 Не търсете само онези, които живеят щастливо, които не познават греха или болката; елате 

при прокажения, при човекоубиеца, при богохулника и при онзи, който е объркан в живота си. Не 

се отдръпвайте от нещастието, което това същество ви представя външно, а веднага си спомнете, че 

в него живее дух, че в него живее дете на Господа, един от вашите братя и сестри, свързан с вас с 

вечни и божествени връзки. Винаги пазете Словото Ми живо в себе си, за да не позволите на 

болката да ви подмине, без да я почувствате или да я смекчите. 

61 Всеки, който чувства болката на ближния си, който вътрешно преживява изпитанията на 

брата си, ще получи дар, че чрез молитвата и думите му ще се вдигне тежкото изкупление, което 

лежи върху тези, за които той се използва или с които страда. 

62 Погрижете се нуждаещите се да не ви намерят неподготвени, когато почукат на вратата ви, 

защото тогава духът ви няма да може да свидетелства за Онзи, който го е изпратил на земята, за да 

изпълни такава трудна мисия. 

63 Вашият дух трябва да създаде ново човечество, а за да го направи, трябва да се бори срещу 

злото, обхванало света. Грижете се за децата, укрепвайте доброто в младежите, защото новите 

поколения ще бъдат тези, които ще продължат щедрите ви дела. 

64 Мислиш ли, че погледът Ми не открива пропастите, в които падат онези, които започват да 

живеят, и опасностите, които дебнат онези, които нямат оръжие да се защитят? 
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65 Хора, не свиквайте повече с покварата, борете се с нея, без да се хвалите с чистота, нито се 

възмущавайте от прегрешенията на ближните си. Бъдете тактични, точни и добронамерени в речта 

и действията си и светът ще ви слуша и ще обръща внимание на вашите поучителни думи. 

Необходимо ли е да ви повтарям отново, че преди да предадете това учение, трябва да го живеете? 

66 Изучавайте словото Ми, ученици, за да откриете неговата същност. Правя ви първите 

пазители на това откровение, което утре ще направите достояние на света. 

67 Изглежда, че в това откровение няма нищо голямо, но в бъдеще ще видите какво значение 

ще има то за човечеството. 

68 Сред този народ има ученици от всякакъв вид; някои от тях подозират величието на това 

дело и вече усещат шока, който появата му ще предизвика в света; други се задоволяват да вярват, 

че това е добър път, а има и такива, които не могат да открият величието на това учение и се 

съмняват в неговата победа и проникването му в сърцата на хората. Казвам ви, че това е 

скъпоценен камък, който съм ви поверил и чиито божествени лъчи на светлина не сте искали да 

разпознаете, защото не сте вникнали в Моето учение. 

69 Не забравяйте, че дори по Негово време хората се съмняват в думите на Христос, защото 

съдят за Исус по произхода и облеклото Му, а когато научават, че е син на дърводелец от Назарет и 

на бедна жена - по-късно тръгва в компанията на бедни галилейски рибари, да проповядва учение, 

което им се струваше странно - те не можеха да повярват, че този странстващ проповедник, който 

обикаляше от село на село и показваше оскъдните си дрехи, е Царят, когото Господ беше обещал 

на израилския народ. 

70 Давам ви тези указания, защото хората търсят външното великолепие, което заслепява 

сетивата, за да могат да повярват във величието на онова, което може да се види и усети само с 

духа. 

71 Трябваше да пролея кръвта Си, да дам живота Си и да възкръсна, за да могат хората да 

отворят очите си. Каква чаша ще изпие сега Моят Дух, за да повярвате в Мен? Човечеството: Какво 

не бих направил, за да ви видя спасени? 

72 Все още остава малко време, за да разговаряме с вас. Знам, че онези, които все още не са 

забелязали проявлението Ми, по-късно ще го разберат и ще приемат мисията си с твърда вяра. 

73 Аз идвам, въоръжен с търпение; Аз съм Учител за този, който идва заради Моето учение; Аз 

съм Лекар за този, който търси в Мен само здраве; Аз съм снизходителен Съдия за този, който е 

съгрешил много и след това идва пред Моето лице със смирено наведена глава, за да поиска Моята 

прошка. Утре, когато видят, че желанието им е изпълнено, самите им устни ще говорят, за да 

поучават невежите. Те ще дойдат при Божествения лекар, но само за да поискат балсам и утеха за 

страданията на ближния си, а също така ще се обърнат към Моето правосъдие, за да се застъпят за 

онзи, който ги е обидил. 

74 Казах ви, че за да станете майстори, първо трябва да сте чираци и ученици. 

75 Гледайте и се молете да не изпаднете в изкушение. 

Моят мир да бъде с вас! 
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инструкция 90  
1 Аз съм скитникът, който чука на вратите на вашите сърца. Аз чукам, а вие не знаете кой е; 

вие отваряте, а не Ме познавате. Аз съм като странник, който идва в някое село и няма кой да го 

познае, като чужденец, който влиза в чужда страна и не го разбират на неговия език. Така се 

чувствам сред вас! Кога ще почувствате Моето присъствие? О, народе, кога ще Ме познаеш, както 

навремето братята на Йосиф в Египет Ме познаха? 

2 Йосиф, синът на Яков, е продаден от собствените си братя на търговци, които са на път за 

Египет. Йосиф е още малък, но вече е показал, че има голяма пророческа дарба. Завистта обхвана 

братята му и те се отърваха от него, като мислеха, че повече няма да го видят. Но Господ, Който 

бдеше над слугата Си, го защити и го направи велик пред египетския фараон. Много години след 

това, когато светът е измъчван от суша и глад, Египет, воден от съветите и вдъхновенията на 

Йосиф, е натрупал достатъчно провизии, за да устои на бедствието. Тогава Якововите синове 

дойдоха в Египет, за да търсят храна. Те се изплашиха много, когато разбраха, че брат им Йосиф е 

станал министър и съветник на фараона. Когато го видяха, те паднаха на колене в краката му от 

разкаяние за прегрешението си и разбраха, че пророчествата на брат им са се сбъднали. Онзи, 

когото те смятаха за мъртъв, беше тук, пред тях, изпълнен със сила, добродетел и мъдрост. 

Пророкът, когото бяха продали, им доказа истинността на пророчеството, което Господ бе сложил 

на устните му още като дете. Братът, когото бяха измъчвали и продали, им прости. Разбирате ли, 

хора? Сега знаете защо ви разказах този ден: Кога ще Ме разпознаеш, както Йосиф разпозна 

братята си? 

3 Някога и аз ви дадох пророчества, и аз бях продаден и предаден на смърт. Но не забравяйте, 

че ви казах, че ще дойда отново. Тогава защо не Ме приемате сега, когато чукам на вратите ви? Ще 

се наложи ли на земята да се появят суша и глад, както тогава, за да Ме потърсите най-после? 

4 Колко много съм ви говорил и съм ви дал от началото на времето, за да ви спася от злото и 

да ви доведа до съвършенство. Но все още се нуждаете от време, за да стигнете до върха на 

планината, където ви очаквам, за да ви пазя като скъпоценни камъни, които са произлезли от 

Моята любов и които се връщат при Мен. 

5 Всички хора знаят, че Аз съм Отец на всички създадени неща и че съдбата на съществата е в 

Мен. Но не съм получил нито тяхното внимание, нито уважение. Те също творят, също са 

господари и вярват, че имат власт над съдбата на своите съседи - защо да се прекланят пред Мен? 

6 По този начин човекът изпитва търпението Ми и предизвиква справедливостта Ми. Дадох 

му време да открие истината, но той не пожела да приеме нищо от Мен. Аз дойдох като Отец и не 

бях обичан; после дойдох като Учител и не бях разбран; но тъй като е необходимо да спася 

човечеството, сега идвам като Съдия. Знам, че човекът ще се разбунтува срещу Моята 

справедливост, защото няма да Ме разбере дори като Съдия и ще каже, че Бог е отмъстил. 

7 Бих искал всички да разберат, че Бог не може да изпитва чувство на отмъщение, защото 

Неговата любов е съвършена. Аз не мога да изпратя болката; вие сами я привличате чрез греховете 

си. Моята Божествена справедливост е над твоето страдание и дори над твоята смърт. Болката, 

препятствията, неуспехите са изпитанията, които човек постоянно си налага, а плодовете на 

сеитбата са това, което той малко по малко жъне. Достатъчно е да позволя на Моята светлина да 

достигне до духа ви във всяка от тези житейски кризи, за да може той да постигне своето спасение. 

8 Много хора казват, че не разбират учението на Христос, че не знаят от какво да се отклонят 

и накъде да насочат стъпките си. Но аз ги питам: Не ви ли се струват твърде високи тези учения? 

Чуйте Ме сега и ще ги разберете. 

9 Знаех, че трябва да се върна, за да ви обясня всички тези учения. Ето защо ви казах, че 

Духът на истината ще дойде и ще ви обясни всички тайни, за да разберете това, което не сте 

разбрали. Това е времето, когато Духът на истината витае над всяка плът и над всеки дух. 

Достатъчно е да се концентрираш върху най-вътрешната част на съвестта си, за да чуеш гласа Ми. 

Но Аз исках да ви дам, като първи плод на това време, Моето провъзгласяване чрез човешкия 

интелектуален орган, за да може това послание да бъде семето, което да ви даде твърдост и вяра по 

пътя на вашето развитие. 
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10 През това време ви дарявам с любов, мир и духовни напътствия, а сърцето ви - бедно и 

нуждаещо се от всичко това - се пречиства, за да приеме божествения дар. 

11 Онова, което са отхвърлили могъщите и знаещите, го приемат смирените, а онова, което е 

било презряно в разкошните дворци, стига до бедните колиби и се приема с радост. 

12 Вие, които се уморихте от дългото чакане и толкова много страдания, елате при Мен. 

Подготвил съм всичко и всичко е готово за този момент. Осигурих на вятъра аромати, за да можеш 

да дишаш Моето ободряващо дихание, защото искам да се приближа до теб с безкрайна любов. 

13 Децата на могъщите Ми казват, когато чуят призива Ми на вратата си: "Елате пак утре, 

защото днес няма място за вас", а хората с прост ум Ми казват: "Елате при нас, Учителю, елате и 

украсете нашата колиба с присъствието Си. Не гледай на срамните ни петна. Ти, Който посети 

дома на грешницата Магдалена, дай ни щастието да Те видим." 

14 Когато този спешен, но смирен призив достигне до Мен, Аз се приближавам и влизам в тези 

сърца, които са подготвени за този час, като в светилище. 

15 Откривам сред вас онези, които са помазани със сълзи от болка, онези, които са претърпели 

преследване, които са претърпели унижение. 

16 Идвам, защото Ме призовахте в тишината на вашите (вътрешни) борби и разочарования; но 

вие ще оцените, че дойдох по вашия зов без забавяне, както пастирът бърза, когато чуе блеенето на 

заблудената или застрашената овца. 

17 Вие Ме призовахте с голяма вяра, търсехте Ме неуморно и наистина ви казвам, че вярата ви 

не можа да ви измами. 

18 Знайте, че изливам благословиите Си като поток от любов върху всички, които умеят да 

вярват и да чакат. Вслушай се в гласа Ми, който идва при теб като любовна песен, която те кара да 

забравиш страданията и ти прощава за всичко, което е било толкова горчиво и което сърцето ти е 

събирало малко по малко по пътя на живота. 

19 Вие се учите да усещате Моето духовно присъствие в сърцата си и това познание е като 

отмора за някои, като оазис за други. Аз търся всички, но първо дойдох набързо, за да се изявя сред 

онези, които, когато Ме чуха, не се отрекоха от Мен, които умеят да понасят подигравките на 

братята и сестрите си, защото са с Мен. 

20 Бъдете търпеливи в изпитанията и ще свидетелствате за Моето дело; но Аз също ще 

свидетелствам за Моите верни ученици, за да може човечеството да разбере, че те стоят в 

истината. 

21 Не само вие ще бъдете свидетели на Моето дело, не само мъжете и жените от Моя народ ще 

свидетелстват за Моето идване, но и всичко ще говори за Моето идване и ще свидетелства за Моята 

истина, както се случи в онова Второ време, в което в часа на смъртта на Кръста дори слънцето се 

скри, земята се разтресе и цял Йерусалим опустя и се натъжи. 

22 Възлюбени ученици, не плачете повече за Мен, сълзите ви ще се превърнат в блаженство, 

защото вие пак ще плачете от безкрайна радост, когато изпитате победата на Моето учение на 

земята, и никой няма да може да ви отнеме това блаженство. Засега продължавайте да заемате 

мястото си на тази духовна трапеза и да ядете сладкия хляб на живота. 

23 Наслаждавай се на този празник, който се отразява на духа ти, така че в момента, в който 

постигнеш общение с Мен, да забравиш за изпитанията си. Раните ти ще оздравеят и ще си 

починеш от работата си. Когато тези моменти настъпят, сърцето ти ще заблести като къща, 

украсена за празник, и дори най-кралските дворци на земята няма да имат блясъка, който свети в 

духа ти в този час. 

24 Блажени кротките по сърце, защото тяхно е небесното царство. 

25 Блажени са онези, които страдат дълбоко, когато Пастирът е обиден. Но не се страхувайте 

за Мен, страхувайте се за самите себе си, които болката наистина може да потисне, а изкушението 

да победи. 

26 Вие се освежавате, когато Ме слушате и Ме питате: "Учителю, защо си ни избрал, макар че 

сме толкова малки и слаби?" Но аз ви отговарям: вашият Господ никога не греши. 
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27 Признайте, че още преди да дойдете да Ме чуете за първи път, когато не знаехте нищо за 

Моето идване, сърцето ви вече ви подсказваше, че Учителят е на път да изпрати Светлината Си на 

света като фар, насочващ отхвърлените сред бурята. 

28 Аз ви призовах, за да ви направя Мои работници и да ви изпратя да проповядвате тази Блага 

вест. Но първо очаквам да се научите да прощавате на враговете си, на всички, които са ви 

накичили с трънен венец, на всички, които са ви дали да пиете жлъчка и оцет, за да можете да 

кажете, че вече сте достатъчно силни да излезете и да разпръснете семето на одухотворяването. 

29 Щом това е вярно, ще тръгнете да сеете и въпреки че ще срещнете страдания и горчивина 

по тесния си път на духовни мисионери, ще имате и големи радости, които ще ви компенсират. 

Когато тръгвате да сеете Моето семе на любовта, молете се и имайте вяра. Понякога ще плачеш, но 

от друга страна, ще има много неща, които ще ти донесат радост, ако изпълняваш Моя закон. 

30 В ежедневната си работа ще срещате сълзи и радости, докато стигнете до края на 

пътуването си за изкупление и пристигнете в Обетованата земя, където всичко е мир, хармония и 

съвършено щастие. 

31 Понякога чашата ти ще бъде пълна с мед, друг път с горчивина, но пак ти казвам, че този, 

който се моли, бди и се уповава на Мен, няма да се поддаде на слабост, защото сърцето му ще бъде 

пълно с вяра и никога няма да може да се отрече от Мен, защото устните му ще провъзгласяват 

непоколебимо Моята истина на земята. 

32 Скръбен и далечен е пътят, но Моята любов ще утоли жаждата на сърцето ти. Помнете, че 

винаги съм идвал при хората, когато съм виждал, че са на път да загинат от глад или жажда. 

33 Този, който винаги е идвал за вашето спасение, ви говори в този момент: Христос, 

Божественото обещание, станало човек в Исус през Втората епоха, Божественото Слово, станало 

човешко Слово; Духът на Любовта, на Светлината, на Мъдростта, ограничен в лъч, който докосва 

духа и ума на човека чрез съвестта, за да го научи да предава Моите мисли. 

34 Някои Ми казват в сърцата си: "Господи, как можа да слезеш в сърцата ни по този начин?" - 

О, деца Мои! Не сте ли виждали понякога майка, която отива в мръсна част на града, където някое 

от децата й въздиша и я моли, потънало в мръсотия или мизерия? 

35 Само тези майки биха могли да ви разкажат как са усещали ударите на сърцето на 

изгубеното дете, което ги е викало, молело ги е за присъствие и майчина любов, вярвало е, че ще 

получи прошка. 

36 И аз, който съм олицетворение на всякаква любов, в когото е любовта на всички бащи и 

всички майки, да мога да остана безчувствен към призива на твоя дух? Трябва ли да се въздържам 

да не се втурна към мястото - каквото и да е то - където някое от Моите деца е изложено на 

милостта на унищожението и Ме вика? Колко малко знаеш за Мен, макар че съм ти изявил 

любовта Си в толкова много и толкова неограничени форми! 

37 Не си ли спомняте колко пъти показвах любовта Си не само към онези, които вярваха в 

Мен, но и към онзи, който Ме предаде, и към онези, които Ме преследваха и съдеха? Сега може да 

Ме попитате каква беше причината, която Ме накара да позволя всички тези подигравки. Но Аз ви 

отговарям: беше необходимо да им оставя пълна свобода на мисълта и действието, за да има 

подходящи възможности да се разкривам и всички да изпитат милосърдието и любовта, на които 

учех света. 

38 Не Аз движех сърцето на Юда, за да Ме предаде; той беше оръдие на зла мисъл, когато 

сърцето му беше изпълнено с мрак. Но пред лицето на изневярата на този ученик Аз открих Своята 

прошка. 

39 Нямаше да е необходимо един от Моите да Ме предаде, за да ви дам този пример за 

смирение. Учителят щеше да го демонстрира при всеки повод, който хората Му предлагаха. На 

този ученик се падна да бъде инструментът, чрез който Учителят показа на света Своето 

Божествено смирение, и дори да си мислите, че именно слабостта на този човек е довела до 

смъртта на Исус, казвам ви, че грешите, защото Аз дойдох, за да ви се отдам напълно, и ако не 

беше по този начин, можете да сте сигурни, че щеше да бъде по друг. Ето защо нямаш право да 

проклинаш или съдиш този, който е твой брат и който в момент на мрак не е проявил любовта и 

верността, които е дължал на своя Учител. Ако го обвиняваш за смъртта Ми, защо не го 
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благословиш, като знаеш, че Моята Кръв е пролята за спасението на всички хора? По-добре е да се 

молите и да просите никой от вас да не изпадне в изкушение, защото лицемерието на книжниците 

и фарисеите все още съществува в този свят. 

40 На вас се пада да се молите и да бдите, за да бъдете винаги инструмент на светлината и 

никога да не служите на тъмнината. Винаги ще имам възможност да покажа на това невярващо и 

материалистично човечество истината за всичко, което съм му разкрил. 

41 Както в миналото, така и днес оставям на човека свободата на собственото му 

волеизявление, така че той да използва дара на волята си и да дойде при Мен по собствена воля. 

42 Аз ви създадох свободни - не за зло, а свободни като течението на водата, като растежа на 

растенията, като песента на птиците. 

43 По онова време Аз не примамвах хората да Ме призовават или да Ме търсят, нито пък се 

съпротивлявах, когато Ме отхвърляха. Позволих им да изпълнят своята воля, за да изпълня 

впоследствие Моята воля над всички сътворени неща. С това искам да ви кажа, че ще ви позволя да 

дойдете при Мен, като използвам вашата воля. Защото ако се опитате да насочите тази прекрасна 

сила, която движи човечеството, в друга посока, няма да постигнете съвършенство. Затова се 

уверете, че волята ви е Моя, и ще достигнете крайната цел на пътя, която е сърцето на Моя Отец. 

44 Ще ви призова, както винаги съм го правил, без да се уморявам, и Моят глас ще повтаря с 

любов ден след ден: "Елате при Мен". Но за да чуете Моето 

Когато чуеш този призив, трябва да пречистиш сърцето си, така че зловещите сили, които се 

противопоставят на добродетелта, чистотата и добротата, да не намерят роднинска връзка с теб и 

макар да те изкушават, да не могат да те повалят. 

45 Вратите на Моето царство са отворени, през тях се стичат огромни потоци от светлина, 

чийто блясък достига до този свят в търсене на сърца, умове и духове, в които да се настани. 

46 Предупреждавам ви предварително за всичко, защото вече съм ви казал, че ще има борба и 

че Моето учение ще бъде преборено по много начини. Мнозина са тези, които ще се стремят да я 

накарат да изчезне от земята; но преди да изчезне Моето учение, първо трябва да изчезне 

последната душа, т.е. последното човешко същество на този свят. 

47 Не се страхувайте, ако ви нарекат богохулници, когато кажете, че Този, Който ви е говорил 

в Духа, е Самият Христос. Дори когато във Втората епоха Исус казва, че е Божият Син, хората са 

възмутени. Ще им простя недоверието и ще им позволя да Ме наричат така, както им харесва. 

48 Мнозина ще отрекат, че съм ви говорил чрез устата на грешни хора. Но тогава ще им кажа: 

Не се съсредоточавайте върху съда, преценете съдържанието и тогава ще излея чистотата на Моето 

учение върху сърцето на Моите отрицатели. Те ще Ме познаят, защото Аз имам знак, по който да 

повикам овцете Си, и те познават гласа на своя Пастир. 

49 Те ще дойдат и ще Ме изпитат, защото искат да ви докажат, че сте в грешка. Ако не им кажа 

името Си, те ще кажат, че не съм Аз, и ако отговоря на въпросите им, зададени с лоши намерения, 

те ще се отрекат от Мен с още по-голяма ревност. 

50 Тогава ще им кажа: Който иска да влезе в царството на светлината, трябва да го търси със 

сърце. Но който иска да живее, без да Ме признава, ще скрие божественото познание от собствения 

си дух и по този начин ще направи така, че всичко, което е ясно и светло откровение, да бъде 

загадка и тайна за него. 

51 Аз ви давам Моя мир, не този, който светът обещава, защото той не е истински, а само този, 

който Аз ви карам да чувствате. Носи Моя мир със себе си, защото пътят, по който вървиш, е осеян 

с тръни, знам. Човечеството плува в океан от страдание. Грехът се отприщва, а вие нямате 

достатъчно сили да се борите с всички тези трудности. Ето защо дойдох да ви дам сила и да ви 

изведа от този хаос. Винаги, когато сте изгубили пътя си и изпитвате безпокойство, в дълбокото си 

объркване се питате дали това е Моят път; но Аз ви отговарям, че винаги ви показвам правилния 

път. 

52 Днес някое невярващо сърце Ме пита: "Ти ли си, Учителю, Който ни говориш?" И Аз му 

отговарям: Това съм Аз, в дух и истина, който ти се показвам смирено в границите на твоето 

разбиране, за да Ме познаеш и да бъдеш просветен от тази светлина, за да те пречисти и да 

подготви сърцето ти, да го съживи и да му покаже духовния живот, който го очаква. 
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53 В този момент отварям Книгата на Моите наставления. Искам тя да остане отворена пред 

сърцата ви и вие неуморно да запаметявате нейните учения. Давам ви напътствия, защото сега е 

часът, посочен от Моята любов, когато ще ви направя притежатели на мъдростта, която ви 

принадлежи. 

54 Чист си излязъл от Мен, но с течение на времето си опетнил душата си и след пречиствания 

и изпитания идваш при Мен и Аз ти връщам стойността и благодатта, които си изгубил. Поставям 

ви печат от светлина, за да бъдете разпознати от ближните си. Аз ви нарекох ученици и искам да 

подражавате на тези от Втората епоха. Не си ли съгласен, че съм те избрал? - Ти ми казваш в 

мълчание: "Да бъде Твоята воля". Все още не мога да ви позволя да заемете Моето място, нито пък 

сте достатъчно подготвени, за да преподавате. Какво би могъл да предаде един гласоподавател, 

дори и да има дарбата на Словото, ако Моят Лъч не го просветли? Те все още са тромави и са 

готови само да приемат Моето вдъхновение и да го предават; но сърцето им все още не е извор на 

милосърдие и любов, защото са неопитни. Блажени са онези, които са почувствали вяра, след като 

са чули Моето Слово, и които, без да съм им дал големи доказателства, Ми изказват своята 

благодарност. 

55 Никой не е дошъл случайно, аз ви доведох тук. Но ако сте разговаряли с Мен, сте длъжни да 

Ме разпознаете и да Ме обичате. - Мъже и жени, които са живели в прекрасни жилища до днес, 

искате ли да Ме последвате? Не знаете ли, че сте отбелязани като Мои избраници и че Моята воля 

е да служите в Моето дело? Дори да сте обичали много света, днес трябва да обичате духовния 

живот, да служите на братята и сестрите си и да основавате радостта си от живота на него. Но ако 

вашите роднини и приятели ви осъждат погрешно заради това духовно изпълнение, не изпитвайте 

болка, бъдете силни и Ме вземете за пример. 

56 Когато живях сред вас през Втората епоха, видях, че децата Ми се възгордяват от знанието 

и властта си. Исках Словото Ми да влезе в сърцата им, но ги намерих безразлични към даровете на 

Духа. Но не това е причината, поради която се отклоних от техния път. За да им помогна да 

преобразят твърдите си сърца, подготвих изпитания, които да ги просветлят. 

57 Веднъж един от тези мъже, които бяха чули словото Ми, дойде, без да повярва. Той дойде, 

изпълнен със страх, и на лицето му се отразяваше отчаяние, защото не можеше да намери средства 

да възстанови здравето на умиращата си съпруга. Покорен от болката, той се обърна към Мен, след 

като напразно се беше консултирал с науката си, без да открие лек за болестта, която беше на път 

да сложи край на живота на неговия спътник, и ме попита: "Ти ли си Този, който лекува?" И аз му 

отговорих: "Какво е скъпото на сърцето ти, добри човече?" След това заговори и помоли за 

възстановяване на съпругата си. Казах му: "Може би знанието ми е безполезно, а силата, с която 

съм надарен, е неефективна?" Но аз последвах стъпките му, стигнах до лагера на неизлечимо 

болните и докоснах челото им. Съпругът гледаше недоверчиво, докато тя се възстановяваше. 

Жената се изправи и оздравя, а след като разбра това, заплака от радост, хвърли се на земята и Ми 

каза: "Учителю, Ти си Божественият лекар, нашият Бог. Защо не Те разпознават и не Те следват, 

въпреки че правиш такива чудеса?" "Почакай, жено - отговорих й, - необходимо е да изляза от теб, 

за да бъдеш разбрана; но тези, които вече са разпознали Моята Истина, са избрани." 

58 Така ще бъде и в Третата епоха. Мнозина, които са били преки свидетели на Моите 

проявления и чудеса, не са повярвали. Но времето минава и събитията, които ще се случат, ще 

говорят и ще свидетелстват за всички тези чудеса, но дори и тогава те ще изискват нови 

доказателства. Други Ме последваха от първия момент и са с Мен. Това са онези, които живеят 

повече за духа си, отколкото за тялото си, и които не са чакали да престана да говоря, за да 

разберат Кой ги е научил. 

59 Ако вие, Моите ученици, тръгнете с малко вяра и работите за човечеството, ще извършите 

чудеса, защото Аз ще ви използвам, за да давам доказателства според Моята воля на онези, които 

искат това. 

60 Когато дойде времето, в ръцете на Моите избраници няма да има книги, защото тяхната 

вяра и добри дела ще ги доведат до изпълнението на съдбата им. 

61 Никой, който иска да Ме следва, да не се страхува от осъждането на братята и сестрите си. 

Мнозина уплашени Ми казват: "Как да Те последвам? Ако родителите ми, роднините ми, 
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приятелите ми научат, че съм чул това слово, няма да ме познават вече, ще ме изгонят от себе си." 

Учителят говори на тези сърца и им казва: Не всички, които са с Мен, са в мир със своите; за да Ме 

последват, те са преминали през страдания. Но аз питам онези, които са им причинили мъчения: 

Какво зло са ви причинили тези същества? Защо ги накарахте да плачат? 

62 Идва време на по-голяма справедливост и строгост. Искам дотогава да сте посяли доброта и 

дела на истината във вашите ближни, за да можете да пожънете плодовете им. Не очаквайте светът 

да плати за делата ви на милосърдие. Позволете Ми да възнаградя любовта ви към хората с Моята 

благословия. 

Моят мир да бъде с вас! 
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Инструкция 91  
1 Вие, които идвате тук в желанието си за духовна храна, приближете се и ако сте уморени, 

останете под сянката на това дърво, за да се укрепите. Когато сте тъжни, слушайте славея, който 

пее в беседката на дървото, и докато го слушате, ще почувствате сладка утеха в сърцата си. 

2 Ако някой от вас е завладян от неверие, Аз няма да го упрекна за това, нито ще осъдя 

светогледа или вярата, която Ми предлага в дъното на сърцето си. 

3 Моят глас достига до духа ви, за да ви каже да вървите напред и с вяра да преминете през 

огромната пустиня на живота, винаги одухотворени от Божественото обещание да достигнете 

истинската земя на обещанието, която е Духовното царство. 

4 Слушайте и запечатайте словото Ми в сърцето си, за да остане то незаличимо в паметта ви. 

Уверявам ви, че когато настъпи определеният от Мен час, в който гласът Ми вече няма да може да 

се чува в тази форма, ще дойде и последното указание, което ще ви дам чрез гласоподавателя. 

Затова трябва да го пазите като най-ценното съкровище. Щом удари този час - тържествен за 

Учителя и за учениците - вашият подготвен дух трябва да остане спокоен, погълнат от съзерцание 

и молитва, защото точно в тези моменти ще разбере начина, по който по-късно ще получи 

духовните вдъхновения. 

5 Искам още преди да завърши тази прокламация във формата, в която ви се изявих в този 

момент, да разберете дълбокия й смисъл и външната й форма, за да можете утре да я обясните на 

онези, които не са Ме чували. Свидетелството ви ще се счита за вярно, ако го потвърдите с дела на 

любов към братята си. 

6 Подгответе се така, че когато Моите проявления бъдат обяснени, да можете да кажете, че не 

е било необходимо Моят Дух да слезе в цялата Си пълнота върху съзнанието на носителя на гласа, 

защото Той е безкраен. Един лъч от Моята светлина беше достатъчен, за да предаде вдъхновение 

на ума му. Не бива да забравяте да кажете, че по време на краткото време на Моето проявление 

носителите на гласа Ми имаха дарбата на духовния възторг - дар, който им позволи да станат 

инструменти и разпространители на Моето Слово. 

7 Това е - накратко и просто казано - начинът, по който Моите гласоподаватели предадоха 

духовното Ми послание на човечеството през този период. 

8 Но за да не изпаднете във фанатизъм и упорито да поддържате мнението, че съм говорил на 

хората от това време само с посредничеството на гласоподавателите, искам да знаете, че всяко 

човешко същество, което има задачата да ръководи множества, народи или нации, е средство, 

което използвам, за да говоря на човечеството. 

9 Моята любов е над различията в религиите, доктрините, езиците и културите, тъй като за 

Мен е достатъчно да намеря духовна подготовка в този, който се готви да отправи послание към 

своите ближни. След това Моята грижовна любов го използва като посредник, за да направи Моята 

истина известна чрез него. 

10 Когато чуете от устата на оратор думи, които имат дълбок смисъл или карат скритите 

струни на сърцето на слушателите му да трепнат, вие имате доказателство, че говорещият е имал 

духовна подготовка и добър талант. Но преди всичко имате доказателство, че той е бил вдъхновен 

от Мен. Ако пък чуете оратори да произнасят думи, които съдържат неистина - колкото и блестящи 

и благозвучни да са те по форма - бъдете сигурни, че не е имало духовна подготовка, нито пък Мое 

вдъхновение. 

11 Сега скоро ще престана да ви предавам това послание, което, когато му дойде времето, ще 

доведе до духовно пробуждане на народите, като научи хората да различават духовното от чисто 

човешкото и да отделят по-силното, по-висшето, чистото и светлото от всичко онова, което 

съдържа само несъвършенство, нечестност или лъжа. 

12 Във всички времена Моята любов като Учител е била усърдна по отношение на 

наставленията, от които хората са се нуждаели, и Аз винаги съм идвал да им говоря в съответствие 

с тяхната духовна зрялост и интелектуално развитие. 

13 Дойдох при вас, защото видях, че думите на хората и ученията, които сте създали, не 

утоляват изгарящата жажда на вашия дух - жаждата за светлина, жаждата за истина, за вечност и 
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любов. Ето защо се настаних при вас и си служа със смирени, невежи и необразовани хора, като ги 

карам да изпаднат във възторг на ума и духа, за да може посланието на Третата епоха да потече от 

устата им. За да бъдат достойни да приемат и предават Моите божествени мисли, те трябваше да се 

борят срещу материализирането и изкушенията на света. По този начин, отблъсквайки собствената 

си личност и наказвайки суетата си, те са постигнали пълно отдаване на същността си в кратките 

периоди от време, в които са предлагали своя орган на ума на Божественото вдъхновение, като по 

този начин са позволили от устните им да излезе слово, изпълнено с мъдрост, нежност, 

справедливост, балсам и мир. 

14 Винаги ще има хора, които няма да могат да разберат как е възможно носителите на гласове 

да изразяват толкова много знания с думи и да изливат толкова много жизнена същност в умовете 

на множеството слушатели, без Моят Дух да се спуска в тези умове и само лъч от Моята светлина 

да ги осветява. Затова ви казвам, че дори царската звезда, както вие наричате слънцето, няма нужда 

да идва на Земята, за да я осветява, тъй като светлината, която изпраща на вашата планета отдалеч, 

е достатъчна, за да я облее със светлина, топлина и живот. 

15 По същия начин Духът на Отца, подобно на слънце с безкрайно сияние, осветява и 

съживява всичко чрез светлината, която изпраща на всички създания, както духовни, така и 

материални. 

16 Затова разберете, че където е Моята светлина, там е и Моят Дух. 

17 Запазете тези обяснения в паметта си, защото утре именно вие ще трябва да използвате тези 

примери, за да накарате събратята си да разберат естеството на Моето проявление чрез органа за 

разбиране на човека. 

18 По този начин те лесно ще разберат как Моят Дух, без да се спуска в изобилие върху който 

и да е от тези интелектуални органи, усеща присъствието Си чрез духовните вибрации, които 

изпращам на Моите гласоносители. 

19 Това е Моята бащинска любов, която идва при вас в този момент и се превръща в човешко 

слово, когато докосне съзнанието на носителя на гласа. 

20 Отворете портите на храма, който притежавате в най-съкровената част на своето същество, 

и съзерцавайте невидимото. Радвайте се, че съм ви донесъл духовното, което сте смятали за 

толкова далечно. 

21 О, хора, съставени от множество ученици на това духовно учение, колко много се 

освежавате на страниците на Книгата на Моята мъдрост, без да стигнете до края! 

22 Именно мъдростта е дарът и най-голямото наследство на Духа, което установява Неговата 

вечна слава и благословение. 

23 Точно както създадох за човешкия ти ум свят на неизчерпаеми наставления, така създадох 

за духа ти небе на вечна и безкрайна мъдрост. 

24 Пред очите ви се открива нова част от пътя, който трябва да извървите, и Аз ви оставям 

изобилни напътствия, за да навлезете в този път с твърда крачка, която ще ви отведе във вечността. 

25 Добре знам, че не всички хора едновременно осъзнават истинността на това послание; 

защото докато едни ще вярват, че е настъпил подходящият момент да Ме приемат, други ще се 

усъмнят в посланието Ми, когато научат начина, по който е било прието. Те ще кажат, че, ако 

трябва да сме честни, твърде изненадващо е, че Божественият Дух е могъл да се изяви чрез 

човешкия ум. След това ще ги попитате дали не смятат, че е удивително и това, че Божието Слово е 

станало човек в Исус - факт, който те винаги са смятали за върховна истина. 

26 Ще видите, че веднага щом се замислят, ще разберат, че ви дадох най-голямото 

доказателство за Моята любов към вас, когато станах човек през Втората епоха, и че когато сега се 

проявих чрез човешкия орган на ума, това беше с цел да ви насоча към диалог между духовете, 

който ще бъде съвършената форма, в която децата ще могат да общуват със своя Небесен Отец. 

27 Словото ви говори, същото, което говори в Исус през Втората епоха, защото Божието Слово 

е вечно и всемогъщо. Говорих ви както чрез устата на Исус, така и чрез устата на пророците и 

апостолите, както ви говоря сега чрез тези носители на глас и както ще говоря директно на вашия 

дух, когато навлезете във времето на духовното извисяване. 

28 Това беше Христос, Божието Слово, което говореше чрез устата на Исус, Чистия и Силния. 
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29 Човекът Исус се е родил, живял е и е умрял, но Христос не се е родил, не е израснал в света 

и не е умрял, защото Той е Гласът на Любовта, Духът на Любовта, Божественото Слово, израз на 

Мъдростта на Твореца, който винаги е бил в Отца. 

30 Когато Христос говореше в Исус, гласът Му се чуваше навсякъде, защото говореше 

Вечното Слово, гласът на вашия Отец. Всичко това трябва да проумеете и да обмислите, така че 

винаги, когато мислите за Христос или дори споменавате Неговото име, да го правите с мисълта за 

вашия Небесен Отец, но никога като за друго същество, различно от Моя Дух. 

31 Моето Слово, разкрито през това време, ще унищожи като меч всяка лъжа, с която хората са 

се опитвали да скрият Моята истина; но то ще бъде и спасителна лодка за всички отхвърлени, 

които, изпълнени със страх, търсят светлината на одухотворяването. 

32 Ученици, Христос е висша проява на Божествената любов, е светлината, която е животът в 

областите на духа, светлината, която пробива мрака и разкрива истината пред всеки духовен 

поглед, разтваря тайните, отваря вратата и показва пътя към мъдростта, вечността и 

съвършенството на душите. 

33 Във Втората епоха Христос - същият, който ви говори в този момент - стана човек и живя на 

земята. Но сега Той е с вас в духа си, изпълнявайки обещанието, което е дал на човечеството: 

обещанието да дойде отново в нова епоха, за да ви донесе най-висшата утеха и светлината на 

истината, осветяваща и обясняваща всичко, което е било открито на хората. 

34 Вижте в Божествения единствен Дух, който ви се е показал в различни фази на проявление, 

но винаги е проявявал Своята справедливост, сила и съвършенство. 

35 Никога не се опитвайте да вместите в границите на човешката си интелигентност знанието, 

което е запазено само за духа, защото тогава ще видите пред себе си един умален и лишен от 

съвършенство Бог. 

36 Добре е да Ме разбирате като Върховна любов, като Абсолют, като Създател, като 

Всемогъщ. Но разберете, че трябва да търсите духовно вдъхновение, за да намерите по-дълбоки 

изрази, когато говорите за своя Господ. Наистина ви казвам, че Моята сила, мъдрост и любов 

надхвърлят всичко, което човешкият ум може да си представи, защото всичко това е отвъд това, 

което знаете, и отвъд това, което ще узнаете. 

37 В момента подготвям бъдещето на душата ви; затова плевелите* сега се изгарят в огъня на 

Божествената справедливост, защото за вас има само два пътя: единият е на одухотворяване, а 

другият - на пречистване. 
Това означава желанията и пороците, които все още се придържат към душата. 

38 В това време онзи, който не е готов да се обнови, ще трябва да познае най-голямата 

горчивина и ще бъде отстранен от земята, като по този начин ще изгуби ценната възможност да 

изкупи греховете си и да се помири със Закона, Истината и Живота. 

39 От друга страна, онези, които преминават от този материален живот към Духовния дом с 

мира и удовлетворението, които дава изпълненият дълг, ще се почувстват просветени от Моята 

Светлина и ако са сред онези, които трябва да се преродят, Аз ще ги подготвя, преди да се върнат 

към човешкия живот, за да могат да се върнат към него чисти, одухотворени и с по-голяма 

мъдрост. 

40 Вече няма да бъдете толкова небрежни и да забравяте обетите си да останете на пътя на 

доброто. Ти винаги ще пазиш спомена за този духовен завет, който си сключил с Мен, без да се 

отклоняваш от пътя на доброто - въпреки изпитанията и изкушенията, които срещаш по пътя си. 

41 Който иска да Ме следва, нека вземе кръста си и да тръгне по Моята пътека. Очаквам хора с 

добра воля, които копнеят за мир, спасение и благоденствие на ближния. Ще взема под мантията на 

любовта си онези, които Ме търсят с този благороден идеал, и ще ги изпратя по всички пътища на 

света, за да превърнат мислите Ми в думи, а думите - в дела, и по този начин да направят учението 

Ми известно чрез тях. Някои ще използват прости думи, а в други Словото ще разцъфти и от 

устните им ще потече поток от духовна вода, за да утоли жаждата на хората за истина. 

42 Не се страхувайте да говорите, когато сте в редиците на Моите пратеници и апостоли, и не 

си мислете, че това послание не е разбрано от хората. 
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43 Дойдох, за да просветля умовете ви, да ви освободя от материализма и да ви покажа пътя 

към истинското щастие. Това е добрата новина, която трябва да носите навсякъде. 

44 Пригответе се за битка, всички вие, които сте с добра воля, за да дойдете при братята си в 

подходящия момент. За това време ви давам пример, когато идвам точно в момента, в който имате 

нужда от Мен. Би ли било справедливо Спасителят да дойде твърде късно, въпреки че вижда как 

човечеството се спуска в бездната? 

45 Чуйте Ме, хора, и вникнете в същността на това слово, осъзнавайки, че не сте го 

използвали, защото малко сте вярвали и съмнението много пъти е влизало в сърцето ви. И все пак 

ще дойде време, когато тези с малка вяра ще видят как плодовете, които съм посял, узряват и по 

целия свят ще се появят посветени в одухотворяването. 

46 Тогава ще чуете гласа Ми, който им казва: Възлюбени ученици, да посеем любов по света, 

Аз ще позволя на Моето семе да влезе в сърцата чрез вашите дела. Сейте с пример и скоро ще 

видите как учението Ми дава плод. 

47 Както Йоан, предшественикът на Моето идване през Втората епоха, каза на народа: 

"Йерусалиме, Йерусалиме, приготви се да познаеш своя Цар", така и вие, Моите нови 

предшественици, трябва да кажете на света: "Пригответе се да приемете в духа си присъствието на 

Божествения Дух, който иска да ви накара да усетите славата на Неговото Царство". - Понякога 

казвате: "Трябва да си богослов, за да проникнеш в дълбочината на тази мъдрост, която Господ ни 

разкрива. Трябва да сте учен, за да разберете чудесата, които крие животът". Отговарям ви, че ако 

изучавате тези науки, няма да разберете Моето откровение. 

48 Подготвих ума ти така, че да може да Ме разбере в рамките на скромното си разбиране. 

Защото по този начин, необременено и освободено от всякакви чужди на Моето учение влияния, то 

може по-лесно да проникне в Моето учение. Ще ти поверя книга, в която духът ти ще се научи да 

чете и да познава духовната мъдрост. Напразно търсиш тази мъдрост в земните книги, защото 

семето, което съдържат човешките книги, не би покълнало в теб. Вашата задача е различна от тази 

на онези, които идват на Земята, за да изследват тайните на природата. Вие сте хората, чиято съдба 

е да носят светлината на духа на света. 

49 Не сте ли чували за Седемте печата? За да разберете, представете си книга, състояща се от 

седем глави, книга, която съдържа познанието за живота и духовната мъдрост и която е отворена 

пред човечеството. Шест от тези седем печата са разхлабени, затова сега сте стигнали до шестия 

печат и получавате от него светлина и откровения. 

50 Блажен е онзи, който с любов, смирение и уважение разбере този символ на Моята мъдрост, 

защото той ще стане светлина в ума му. Книгата на седемте печата е като светилище, в което духът 

ви ще намери стълбата, която води към дома на мира и съвършенството. Това е Книгата на Моята 

мъдрост, която се дава на хората на седем етапа. 

51 "Езикът", на който е написана тази книга, е божествен, защото Духът на вашия Вечен Отец 

я е написал за Своите деца. "Моето Слово" го преведе на човешки език за вас, за да може човек да 

го познае и да живее с него от първите му страници. 

52 В момента ви въвеждам в изучаването на това откровение. Утре, когато Гласоносецът 

млъкне, духът ви ще започне да се подготвя да получи продължението на божествените учения 

директно от Отец. 

53 Моята воля е, когато Седмият печат бъде разхлабен, човечеството да се упражнява в 

духовно общуване, за да може да общува със своя Господ. 

54 Размишлявайте върху тези учения, ученици, и ще усетите величието на това откровение. 

55 Добре дошли да бъдат хората, които идват да приемат своя Господ. Добре дошли за тях, 

защото те са разбрали, че живеят във времето на изпълнението на пророчествата и обещанията, 

които дадох на човечеството в друго време. 

56 Новата ми проява откри света без мир. Днес народите се унищожават един друг, без да 

искат да разберат, че всички вие сте братя и сестри. 

57 Когато ревностните християни от първите времена научили, че техният Господ ще се върне 

на света във време на войни и омраза, те не могли да разберат как хората не могат да се обичат 
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помежду си, след като това възвишено учение (на Исус) се е предавало от уста на уста и от сърце 

на сърце. 

58 О, ако само знаеха, че християнските народи ще се вдигнат един срещу друг, за да се 

унищожат взаимно, и че сърцето на хората ще се превърне в огромна гробница, в която ще бъдат 

погребани всички добродетели, на които ги учи Моето учение! Човечеството е като душа, 

затворена в мрак, гнилота и самота, като мъртвец в погребалната си камера. Но Моят глас събуди 

този мъртвец в гроба му за истината, за любовта, за светлината. Моят глас, звучащ в духа му, му 

казва: Не спи, това е Третият ден, когато ще възкръснеш, Третото време, предназначено за духа за 

неговото обезщетение и възвисяване, с което всеки дълг е изплатен завинаги и мисията му на 

земята е завършена. 

59 Видях, че вашите религиозни общности нямат необходимата сила, за да спрат толкова 

много зло, нито достатъчно светлина, за да просветят разума ви, и това е така, защото те са се 

отдалечили от същността на Моето учение, което е предназначено преди всичко за духа. 

60 За много хора Исус е фигура от красива и древна легенда, чиито примерни дела не могат да 

бъдат разбрани и приложени на практика в днешните времена на материализъм. На това ви казвам, 

че словото и делата на Исус не са отминали и никога няма да отминат, защото не принадлежат на 

епоха, нито на народ, тъй като същността на Неговите дела в света е любов и смирение, а 

човечеството се нуждае от Неговите учения за своя духовен напредък. 

61 Когато мъртвите - по отношение на любовта - възкръснат за истински живот, ще видите как 

Моето име и Моето слово се появяват отново в света и ще чуете много устни да казват: "Христос 

възкръсна от мъртвите!" Но тогава ще им кажа, че винаги съм присъствал и никога не съм бил 

мъртъв, докато духовното отвръщане на човечеството от Мен му е попречило да Ме почувства. 

62 Ученици, днес откривам умора в телата ви и безпокойство в душите ви; причината е, че 

вашите ближни ви нараняват, защото сте приели този кръст. Но вие имате желание за Моето слово 

и в него намирате мир и утеха. 

63 В Първата епоха хората се молеха в пустинята, за да им бъде изпратена манна. Днес издигни 

духа си, за да чуеш гласа на Господа, който е храна и вечен живот. 

64 Много пъти сте искали това слово да се чуе по целия свят. На това Учителят ви казва: Само 

малка част от хората ще Ме чуят чрез органа на ума, но след това всички ще получат това послание. 

Моята светлина се излива върху всеки дух и всяка плът, или, което е същото, земята е подготвена 

за семето, което да проникне в нея и да даде плод. 

65 Само онези, които упорито продължават да грешат, няма да усетят Моето присъствие. Но 

Аз ще накарам света да разбере, че съм дошъл за всички и че съм се показал на всички. 

66 На хоризонта се появи светлината на нов ден и пред очите ви се отвори книга. Моето 

духовно учение ще се бори да разсее сенките и в крайна сметка неговата истина ще надделее. 

67 Не трябва да се хвалите с духовните дарби, които съм ви поверил, нито с благодатта, която 

ви е дадена да Ме слушате. Делата ви трябва да говорят и да свидетелстват за учението за любов, 

което сте получили. 

68 Хората ще ви подложат на изпитание, но тогава вие ще се доверите на Моята воля с пълна 

вяра и Аз ще ви помогна да преминете през него. 

69 Те ще доведат при теб неизлечимо болния, за да го излекуваш, ще те призоват при 

умиращия, за да го върнеш към живота, и ще доведат при теб изгубилия ума си или обладания, за 

да дадеш светлина на духа му и свобода на ума му. 

70 Не се страхувайте от доказателството (за вашата лечителска дарба), вярвайте в него, бъдете 

смирени към ближните си, а аз ще направя останалото. Ще покажа на хората, че наистина съм ви 

дал власт. Те ще бъдат засегнати и много от тях ще се обърнат. Но онези, които искат да ви 

навредят, ще се почувстват победени от вашата помагаща любов. 

71 Настъпило е времето на борбата и истинското одухотворяване. От храмовете, църквите и 

синагогите ще излязат онези, които, отдадени на външни култове, ще се събудят от съня си и ще 

потърсят Господните полета, където е работата, сеитбата и борбата. 

72 Откажете се от прекомерната любов към тялото си, помилвайте душата си и ѝ помогнете да 

се пречисти и издигне. Когато постигнете това, ще усетите колко силни ще бъдете духом и телом. 
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73 Помнете: Ако душата е болна - как може да има мир в сърцето? А ако в душата има 

разкаяние - може ли тя да се радва на мир? 

74 Подгответе се, защото, истина ви казвам, вече има много хора, които очакват Светия Дух. 

Писанията и пророчествата се изследват и изучават от хората и те откриват, че събитията от това 

време показват, че знаците, които Аз дадох за Моето идване, сега се сбъдват. Но по-голямата част 

от човечеството все още спи. Ако всички народи Ме очакваха и пророчествата бяха правилно 

разтълкувани, хората вече щяха да са тръгнали по пътя към звездата, която щеше да им разкрие 

диалога между духовете. 

75 Вие, които слушате словото Ми, сте съдии на онези, чрез които Аз се изявявам. А този, 

който е бил най-суров и несправедлив, призовах и му дадох същия духовен дар, за да може, когато 

и той се окаже пред съдии и неверници, да осъзнае трудната и тежка задача, която лежи върху един 

гласоподавател. 

76 Напредвайте, ученици, не чакайте да дойдат "последните", за да ви научат какво е вяра, 

послушание и ревност в Моето дело, защото сте длъжни да ги очаквате с отворени врати, 

подготвен дом и сложена трапеза. 

77 Приемам всички, които идват в желанието си за Моето Слово - както тези, които се 

подготвят рано и отвръщат ума си от всякаква безполезност, така и онези, които идват да Ме 

слушат само по навик. Кое според вас ще използва по-добре Моето учение? Кои, според вас, ще 

бъдат силните, когато настъпи часът на Моето заминаване, когато Аз ще престана да ви се 

изявявам чрез този посредник? Разбира се, това са онези, които наистина се подготвят да приемат 

Моите учения. Затова Ме слушай с духа си, направи ума си безпристрастен и остави сърцето си да 

се развълнува; така ще почувстваш, че Словото Ми прониква в най-дълбоката част на твоето 

същество и те изпълва с благородни усещания. 

78 Някои, които не присъстват на това слово, са по-близо до Моето присъствие, отколкото 

мнозина, които заемат място на тази проява, и това е така, защото поучителното слово на Учителя 

идва до духа, а не до плътта. О, души, заразени от страстите на света, ако знаехте, че в моментите, 

когато чувате това слово, ви предлагам с него лодка, която да ви спаси, и мрежа, с която да спасите 

братята и сестрите си, които са в опасност! 

79 Най-сетне съм с вас, както ви бях обещал, най-сетне пристигнах и няма да има ден, в който 

да не ви докажа присъствието Си и справедливостта Си по много начини. 

80 Времето, в което хората са използвали свободната си воля, за да я посветят на удоволствия, 

низки страсти, вражди и отмъщения, вече е към своя край. Моята справедливост прегражда 

пътищата на греха и вместо това отваря пътя на помирението и обновлението, за да могат хората да 

намерят пътя на мира, който напразно са търсили с други средства. 

81 Наричате се братя и сестри помежду си, но сте били такива само в редки случаи! Ето защо 

ви казах днес да се подготвите да приемете Моето слово. Защото в нея ще чуете Моя нежен и 

любящ глас, който ще ви накара да се почувствате като истински братя и сестри в Бога. 

Моят мир да бъде с вас! 



U  92  

61 

Инструкция 92  
1 За вас този ден е празник, когато чувате Моето Слово. Вие, които имате вяра, се освежавате, 

а вие, които се съмнявате, се измъчвате, защото искате да Ме видите като човек, за да имате 

абсолютната сигурност за Моето присъствие. 

2 Но не се притеснявайте - казва ви Учителят, - защото дори и да не Ме видите и да не Ме 

докоснете, накрая ще повярвате. Докато Моето Слово ви убеждава, то също така възприема всички 

духовни влакна на вашето същество и в крайна сметка ще почувствате духовните откровения близо 

до вас, когато мирът почука на вратата ви или любовта се приближи до сърцето ви, когато смъртта 

ви преследва или изкушението ви дебне. Най-доброто наследство, което ще ви оставя, е това 

учение, защото този, който знае как да го тълкува и прилага според изискванията му, ще постигне 

най-висш душевен мир. Но онези, които го фалшифицират при тълкуването или прилагането му, 

ще трябва да плачат горчиво. Но те няма да могат да Ме обвиняват, защото съвестта им ще им 

каже, че тази болка е доказателство, че са били извън Закона. 

3 И на земята родителите ви оставят в наследство поучения и съвети, а тези, които ги следват 

и се вслушват в тях, винаги жънат добри плодове по пътя си през живота. Но онези, които не се 

вслушват в думите им и ги забравят, и които отдават по-голямо значение на материалните блага, 

които получават като част от наследството си, отколкото на уроците по любов, които са получили, 

са обречени на падение и променлива съдба. Попитайте се: Ще бъде ли справедливо за тези деца, 

които са сгрешили, да кажат, че техният Баща е този, който ги наказва, когато почувстват 

трудностите и страданията, които са последица от тяхното непослушание? Не, деца Мои, делата ви 

са тези, които винаги ви носят награда или наказание. 

4 Възлюбени ученици, в момента ви давам Моето Учение за любовта. Сред тази оскъдица, 

където се случват Моите проявления, е Моето светилище, този духовен храм, където не се 

извършват обреди и не те заслепява фалшивият блясък на литургиите, където чуваш само глас, 

който понякога е любящ и утешителен, понякога дълбоко мъдър, а понякога строг и справедлив. 

5 Това е причината, поради която никога не се уморявате да го слушате и винаги се чувствате 

завладени от него; защото макар Моите учения да имат външна прилика помежду си, вие открихте, 

че те са различни по съдържание и постепенно ви водят към духовното осъзнаване на Моята 

истина. 

6 Вие идвате от различни краища на земята, за да Ме чуете, и Аз ви наричам представители. 

Ако сте баща или майка на семейство, Аз ви приемам като представители на дома; ако сте дете, Аз 

ви приемам като представители на семейството. Ако идвате от определен регион, ви приемам като 

негови представители, а ако идвате от далечна страна, ви наричам представители на вашата нация. 

За Мен всички вие сте Мои деца, Моите възлюбени ученици, които уча без да им правя услуга. 

7 На онези, които се съмняват в Моето Слово, казвам да изчакат, да запазят съмнението в 

сърцата си и да затворят устните си, но да отворят ушите, умовете и сърцата си, защото сега е 

времето на изненадите и чудесата, които само онези, които са подготвени, ще могат да възприемат 

и потвърдят. 

8 Вече се води последната битка и е необходимо да имате оръжия, с които да се биете, и щит, 

за да се защитавате. Но тъй като този съд не е такъв, какъвто светът е очаквал, той не е осъзнал, че 

вече е в същото положение. Нека всеки, който се е събудил, ако има състрадание към ближните си, 

да ги предупреди и да свидетелства за Благата вест сред тях. Сред този народ виждам много хора, 

които мълчат, макар че биха могли да говорят, за да свидетелстват; други обаче, които не са 

разбрали Моето учение, говорят непрекъснато за него, без да знаят смисъла и значението му, и така 

често изпадат в безотговорни лъжи. На тези хора казвам, че трябва да учат и да се подготвят 

предварително, за да няма повод някой да се обърка или да прецени лошо Моето дело. 

9 Също така ви казвам, че не може да се нарече Мой ученик онзи, който използва словото Ми 

като меч, за да нарани ближния си, или като скиптър, за да го унижи. Не може да го направи и 

онзи, който се вълнува, когато говори за това учение, и губи спокойствие, защото няма да посее 

никакво семе на вяра. 
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10 Подготвеният ученик ще бъде този, който, когато види, че вярата му, най-святото му 

убеждение, е нападната, знае как да запази спокойствие, защото ще бъде като фар насред буря. 

11 Слушай Ме неуморно, за да се засили вярата ти и да задоволиш желанието за издигане на 

душата си. 

12 През това време Аз ще направя така, че учението, което ви дадох през Втората епоха и което 

мнозина не са разбрали, а други са забравили, да бъде разбрано от всички и освен това да бъде 

следвано заради Моите нови учения. 

13 На вас, които сте получили тези откровения, е отредено да възвестявате Моето ново 

проявление на човечеството чрез човешкия орган на разбиране. Кой ще даде това свидетелство, ако 

не ти? Ако очаквате, че високопоставени лица или духовници от религиозните общности ще 

донесат тази Блага вест на човечеството, сте в грешка. Защото, истина ви казвам, дори да Ме 

видеха, не биха отворили устата си, за да кажат на хората: "Вижте, там е Христос, идете при Него!" 

Не, ученици, не те ще бъдат тези, които Ме провъзгласяват, нито тези, които проправят нови 

пътеки за хората от този век. Вие, от друга страна, Моето Слово се подготвя непрестанно, за да 

можете да говорите вярно за това, което сте видели и чули, и най-вече, за да можете да го 

потвърдите с вашето поклонение на Бога и с делата на любов към вашите ближни. 

14 Нека Моето Слово ви изпълни със сила, за да не сте слаби в изпитанията. Не забравяйте, че 

пътят на добродетелта понякога е покрит с тръни и изкушения. 

15 Разберете колко деликатна е тази работа, възлюбени ученици, а също и всичко, което трябва 

да проучите и обмислите, за да не изпаднете в заблуда и да не посеете раздор сред братята си. 

16 Пазете словото Ми и ще бъдете силни, защото Аз ще изградя храмове, които ще устоят и на 

най-силните бури. 

17 Никой да не Ми казва, че се чувства твърде уморен, за да се справи с работата за този ден, 

защото не духът ще говори така, а плътта. Казвам ви, че е достатъчно да се откъснете малко от 

материалния свят, в който живеете, за да се почувствате свободни от тежките бремена. Зрелият дух 

не изпитва умора, а тялото се уморява в материалната борба. Тази духовна мисия, носена с любов, 

не ви тежи и не ви уморява, а облекчава трудностите в живота ви и укрепва тялото и духа. 

18 Трябва да ви кажа, ученици, че който изпитва любов към ближния си, не познава умора. 

Мислите ли, че ако не ви обичах така, както ви обичам, щях да приема осъждането и жертвената 

смърт, на които Ме подложихте тогава? Но любовта Ми към човечеството даде на Исус сили и в 

Него Аз извърших делото на изкуплението. Разберете: Каквато е любовта ви към ближния, такава 

ще бъде и силата, с която ще можете да понасяте обидите му и трудностите, които може да ви 

причини задачата ви. 

19 Молете се, станете силни в доброто, за да премахнете несъвършенствата си и да се 

чувствате по-достойни за Моята любов всеки ден. 

20 В този благословен час Моят Божествен лъч докосна умовете на Моите гласоносители в 

различните места за събиране, посветени на това проявление, и тази светлина се превърна в думи 

на живот за духа на Моя народ. Тази проява е подобна на тази, при която манната падна върху 

гладуващите хора и ги нахрани в дните на бедствие в пустинята. Никой да не се страхува да бъде 

изоставен, защото вие сте изпитали, че Аз съм ви давал доказателства за Моето присъствие по 

всяко време. 

21 Не усещаш ли Моята грижовна любов, която постепенно те отвръща от всичко, което е 

безполезно и вредно? Защото Ми е угодно да се пречиствате в извора с чиста вода, който ви 

предлага Моето учение, за да бъдете достойни за Моите откровения, пречистени по този начин. 

22 Слушайте, ученици: предсказаното време, когато Моят Дух ще се излее върху всеки дух и 

върху всяка плът, когато човечеството ще има духовни видения и символични и пророчески 

сънища, е сега. Обърнете внимание на начина, по който духовните дарби се проявяват сред хората 

от различни религиозни общности. Но сред всички има един - непознат и незабележим - при когото 

духовните прояви са ясни, точни и в правилната посока. В нея Аз чух гласа Си като Учител, 

разкрих крайната цел на тези духовни дарби и й показах сигурния път за изпълнение на нейната 

мисия. 
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23 Това е Моят народ (Духовният Израел), върху който ще се спуснат Моите откровения, 

наследникът на онзи древен народ, който се наричаше Израел през Първата епоха и който сега 

отново се издига в света, носейки със себе си в духа си задачата да направи Моята истина известна 

на човечеството. 

24 Този народ чува гласа Ми в това време и се храни от Мен като пръчка от вечната лоза. 

Всички негови деца ще дадат на света плодовете на дървото, от което са взели живот. Моето Слово 

ще ги направи плодоносни като напояване с най-чиста вода и ще ги подготви така, че никога да не 

бъдат поливани с нечиста вода, защото тогава вкусът и сокът на духовния плод на този народ вече 

няма да са като на Божественото дърво. 

25 В днешните времена на материализъм Моите учения за любовта са забравени заради мрака, 

който обгръща човечеството. Но Аз ви казвам да ги търсите в духа си, от който те не могат да 

бъдат изтрити, защото там всички ваши дарби остават тайно като незагасваща лампа, която 

осветява пътя, по който трябва да вървите, докато не постигнете наградата, която ви обещах. 

26 Сега събирам народа Си, за да му предам мъдростта Си. Само Аз мога да открия онези, 

които ще Ми служат. През трите века съм търсил ученици, за да им дам наставленията Си и да ги 

подготвя за Мои пратеници. Във всяка от тези епохи Аз съм се изявявал под различни форми и 

присъствието Ми е изненадвало хората, защото те не са знаели как да се подготвят, за да Ме 

очакват, макар да са знаели, че е дошло времето за тези събития. Когато се изправих пред тях, те не 

Ме разпознаха, въпреки че Моето Слово им предлагаше винаги една и съща същност; защото целта 

на Моите учения е била една и съща във всички времена. Казвам ви: В каквато и форма да ви се 

разкривам, вие можете да Ме разпознаете, тъй като винаги ви показвам любовта Си. Формите, 

които съм използвал, за да се представя пред хората, не са били маска, която да Ме скрие от 

погледа им, а средство да се огранича, да бъда разбран, да изпитам вярата им и да им вдъхна 

доверие в Мен. 

27 Вие, които не сте сигурни в тази прокламация, мълчете, докато не се убедите след известно 

време. 

28 Много от съмненията ви са породени от факта, че виждате в тези носители на гласове 

несъвършени същества, и това ви дава идеята: Възможно ли е Божественият Дух да ни говори по 

този начин? Но аз ви питам: Къде са чистите по сърце и праведните, за да се изявя в тях? Не ги 

намирам на земята - нито сред старците, нито сред девойките, нито дори сред децата, още по-малко 

сред философите или учените, нито сред духовенството на различните религиозни общности. Така 

че съм търсил сред простите хора онези, които освен неусъвършенстван интелект притежават и 

достатъчно духовно развитие, и те са Ми служили с истинска любов. 

29 Ако ви поднасям Словото Си чрез човешки устни, без да се изявявам, то е, за да ви дам 

възможност да си спечелите заслуги и да повторите Словото, което ви дадох през Втората епоха, 

когато ви казах: "Блажени са онези, които не виждат, а вярват". 

30 След като тези времена на Моето проявление отминат, ще разберете, че съм ви избрал като 

най-достойното средство - тъй като сте Мои деца - да изразя чрез вашия интелектуален орган 

Моята любов и желанието Ми да ви възпитам в Мен. 

31 Не се съмнявайте в стойността, която представлявате за Мен. Доказах любовта Си към теб 

от момента, в който те изпратих в рая на Моето творение. Там ви дадох всичко, от което се 

нуждаете за освежаване и прехрана, но и за вашето духовно развитие. В тази прекрасна градина 

можете да опознаете и обикнете своя Създател, откривайки в духа си способностите и качествата 

на Този, който ви е дал съществуването. 

32 Човекът на земята е княз, на когото Моята любов и Моята справедливост дадоха тази титла, 

а мисията, която той получи от самото начало, беше да управлява земята. 

33 Над божествения дар на свободата на волята му поставих светъл фар, който да осветява 

пътя му в живота: съвестта. 

34 Свободата на действие и светлината на съвестта, за да различавате доброто от злото, са два 

от най-големите дарове, които любовта на Моя Отец е завещала на вашия дух. Те са в човека още 

преди да се роди, а също и след смъртта му. Съвестта го води и не се отделя от него нито в 
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отчаянието, нито в загубата на разума, нито в агонията на смъртта, защото е дълбоко свързана с 

духа. 

35 Когато разбереш всичко, на което те уча, все още ли смяташ, че е недостойно Моят Дух да 

се изяви на човечеството чрез Моите деца? Колко зле познавате своя Отец и колко малко познавате 

себе си! 

36 Това е време на изненади, знамения и чудеса и вие трябва да сте будни, за да не минат 

Моите откровения незабелязано за вас. Наблюдавайте, чувствайте и мислете. Не само 

Божественото слово ви говори - цялото творение също ви говори непрекъснато на своя език и ви 

показва пътя на вашите задължения. 

37 Намирам, че в този момент имате възможност да разберете Книгата на духовната мъдрост и 

да постигнете голям напредък, ако знаете как да се концентрирате в най-съкровената част на 

съществото си и да позволите на духа си да запали светлината на своята вяра и по този начин да 

освети пътя си на развитие. 

38 Ако някога ви казах да слушате Моето учение и да мълчите за него, то беше, защото вчера 

човечеството уби Моите пророци и дори Исус, вашия Учител. Но не мина много време и хората 

откриха, че всички откровения и пророчества, които те им завещаха, се сбъднаха. Вие, които вече 

имате този опит, бихте ли се осмелили отново да отхвърлите Моето пророческо слово и по този 

начин да причините духовна смърт на Моите нови изразители? 

39 Потърсете в свидетелствата на Моите пророци от предишни времена обявяването на тази 

прокламация чрез човешкия орган за разбиране и наистина ви казвам, че ще я намерите там. Ако 

досега хората не са открили тези пророчества, то е само защото са ги чели, без да разбират или 

тълкуват Божественото слово. 

40 Приемам всички, които искат да чуят Моето учение - както тези, които крият съмнения и 

дори подигравки, така и онези, които биха дали живота си, за да потвърдят, че тази прокламация е 

истина. Но Аз не съм поискал тази жертва от Моите ученици, а само постоянството им, ако 

наричате жертва факта, че обичате и постоянствате в доброто. 

41 Вече наближава денят на Моето заминаване и вие трябва да се подготвите. Помнете, че Аз 

няма да ви оставя материални блага; Моето наследство се състои от мъдрост, любов и сила. 

Оставям ви Книгата на Моето Слово, която съдържа всички указания, от които се нуждаете, за да 

бъдете правилно ръководени в живота си. 

42 Нека вярата ви съпътства навсякъде, където отидете. Ако преди сте Ме забравяли в часовете 

на радост, сега си спомняйте за Мен винаги, когато в сърцата ви има радост и мир, и Ми 

благодарете. Дори и в часовете на болка, ти Ме търсиш в уединение, в интимното обръщане на 

твоето същество към Мен, за да Ми повериш всичките си оплаквания в желанието да получиш 

силата, от която се нуждаеш. 

43 Винаги трябва да уважавате вярата или религиозните убеждения на ближните си и да 

помните, че сърцето на човека е Мой храм. Ако искате да проникнете във вътрешността му, трябва 

да го направите с любов и да се помолите, преди да повдигнете завесата на това светилище. 

44 Не постъпвайте като онези, които без почит и уважение прекрачват прага на това свещено 

място, което е душата, гасят лампата му, опустошават приношенията и разрушават олтара, защото 

тогава ще станете осквернители и сквернители на Моя храм. 

45 В много сърца ще откриете олтари на фанатизма, на които се издига идол. Това няма да ви 

смущава, ще разберете, че предложението е добро, че е искрено и че идва от искрено сърце, което 

се обръща към Мен. - По този начин ви уча на уважение и милосърдие - единственият ключ, с 

който можете да отворите сърцата си. 

46 Помнете, че сега и винаги съм ви разкривал формата, в която трябва да се покланяте на 

вашия Отец. Мнозина от вас са учили това, но когато се замислите как различните религиозни 

общности и секти са усложнили поклонението на Бога, помислете за борбата, която трябва да се 

породи в човечеството, ако идеалът за одухотворяване иска да се наложи в света и да се бори за 

простота и чистота. 

47 Вярно е, че фанатизмът на традициите, фалшивата религиозност и идолопоклонничеството 

са пуснали дълбоки корени в сърцата на народите, но не скърбете при мисълта за битката, която ви 
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очаква, защото вярата ви ще остане непоклатима. Спомнете си Моето слово, че Аз каня всяко сърце 

да се издигне и да се приближи до Мен и че Моите ученици ще бъдат защитени и укрепени от 

Моята любов в тази битка, която ги очаква по целия свят. Никой няма да се чувства зависим от 

собствените си сили, а вярата му ще го доведе до победа. 

48 Разберете защо ви се изявявам с настойчива ревност. Не искам да спите или да сте 

изпълнени със страх от въображаеми опасности. Стремете се към духовно развитие в този свят и не 

мислете за нищо друго, освен че търсите братя и сестри, а не врагове - братя и сестри, на които 

трябва да донесете послание за братство и одухотворяване. - О, ученици, които се страхувате и сте 

слаби във вярата си, казвам ви, че трябва да разберете Моето учение и да почерпите сила от него, за 

да се почувствате силни и да не се страхувате от предстоящата битка. 

49 За да ти помогна в задачата, подготвям духа и плътта ти, за да можеш да устоиш с кураж, 

спокойствие и вяра на заплетените обстоятелства, които срещаш по пътя си. 

50 Не се страхувайте от отхвърлянето на роднините и приятелите си, не губете кураж, ако ви 

презират заради това. Още сега изковайте сърцето си в Моето учение, което е най-добрата 

наковалня. 

51 Бъдете смирени в тези изпитания, дръжте се достойно и се борете със смирение, за да 

можете да прощавате всяка обида, ако искате Моето семе, посято във вас, да даде плод на любов и 

да покълне във враждебната и суха почва на човешкото сърце. Ако искате да Ме вземете за пример 

в лицето на Исус, помнете, че като човек бях осъждан, преследван, отхвърлян и подиграван от 

раждането Си до края на пътя Си, който беше кръстът. Дори в часа на Моята агония мнозина се 

радваха на болката Ми и празнуваха смъртта Ми. 

52 Но това напомняне не бива да ви обезкуражава, не бива да ви се струва трудно да 

практикувате Моето учение. Това изглеждаше трудно и за тогавашните Мои ученици, но те 

изпълниха мисията си. Те са видели как техният Учител триумфира над света, побеждава смъртта, 

извършва делото на изкуплението по Своя път и затова са били способни да следват стъпките Му 

след Неговото заминаване, превърнали са любовта към ближния в свой закон, а от любовта към 

ближните - в истински живот. 

53 Те са прекрасен пример за вас, учениците от Третата епоха, на които казвам: Елате при Мен, 

болни от душа и тяло, защото Аз няма да ви отхвърля заради вашата немощ. Чуйте словото Ми и то 

ще бъде като балсам, който лекува раните ви. 

54 Колко от вас са изненадани да открият в очите си сълзи от преливащи чувства, когато чуят 

Моето Слово, докато само преди малко са се отдавали на суетата на света! 

55 От дълго време ви давам това наставление и все още не виждам учениците да се превръщат 

в ученици, но ще продължа да ви давам словото Си, докато не ви направя добри учители. Угодно 

Ми е да избера неквалифицираните хора за познанието на този свят, защото техните умове са 

прости и ясни, за да разберат духовната мъдрост. Избрах бедните, защото когато се почувстваха 

облечени в Моята благодат, те в своето смирение оцениха стойността на духовните дарове, които 

им дадох. Но богатите, които се стремят само към земна власт - колко незначителни им се струват 

дадените от Бога способности и колко малко са тези, които се обръщат към Мен в желанието си да 

получат благословии и дарове за духа си. Но Аз винаги съм готов да излея тайните Си съкровища 

върху всяко от Моите деца в момента на тяхната подготовка. 

56 Тези бедняци, които украсих, уча, че не трябва да пазят това съкровище само за себе си, а да 

го споделят с братята си. 

57 Духът, който знае, че има в себе си дарове, дадени му от неговия Господ, се радва и се бори 

да ги запази. Той познава тяхното развитие и се стреми да даде блясък на това бижу, което му е 

поверено. 

58 Помнете, че онзи, който се отклони от Моя път, след като е получил наследство, е 

неблагодарен не толкова на своя Господ, колкото на себе си, защото всеки етап от развитието, до 

който е достигнал, му е струвал усилия, страдания или обезщетение. 

59 Нима не знаете, че онзи, който върви извън закона, се лишава от своите добродетели и 

духовни дарби? Ето защо ви помогнах в този момент да върнете на духа си всичко, което е изгубил 

и за което се е чувствал слаб и се е нуждаел от помощ. Всички вие ще получите светлина, няма да 
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има човек, който да не усеща пробуждането на духа си и копнежа да се издигне над човешкото. 

"Растенията", които са били паразити, ще се превърнат в процъфтяващи и плодоносни. Тъй като ви 

обичам, винаги ще ви давам възможност да се спасите. Но трябва да помните, че всяка възможност, 

от която не се възползвате, ще направи завръщането ви по пътя на спасението по-печално. 

60 Днес дойдох да ви отделя от преобладаващата поквара, за да можете да слушате словото Ми 

в мир и същевременно да го обмисляте и вниквате в него. Знайте, че жаждата на душата се утолява 

само с чистата вода на любовта и милосърдието. 

61 Ако сте имали служители в света и сте получавали почести, трябва да се откажете от всичко 

това и да станете полезни, трудолюбиви и смирени служители на своите ближни. Често сте 

служили на света, но сега трябва да служите на Бога в послушание на Моите напътствия. Светът ви 

е дал радости, но сега е време да подготвите душата си за влизане в духовния свят, където ще 

получите пълно удовлетворение, ако сте живели в изпълнение на Моя закон за любовта. 

62 Използвайте престоя си на земята, за да обичате и да дарявате доброта вместо горчивина. 

Обърнете внимание на тези същества тук, чрез които ви давам Словото Си, и ще видите как 

въпреки неприятностите, които жънат в живота си, те имат любящи думи за вас в моментите на 

Моето проявление. Можете ли да си представите живителната сила, която ученията на Исус са 

имали тогава, и радостта на множествата, които са Го слушали? Това е гласът на Небесното 

царство, пред който душите на учениците се прекланят. Всеки път, когато устните на Божествения 

Учител се отваряха, думите Му падаха като балсам в болните сърца и лекуваха много рани. Но 

дали пътят, по който е вървял Исус, е бил осеян с цветя? Не, ученици, Неговият път на страдание 

към Голгота започна в яслата във Витлеем. Затова това Слово, което беше гласът на Онзи, Който 

страдаше за вашето спасение, доведе до решителни решения за поправяне в много сърца и по този 

начин преобрази съществуването на много човешки същества, които бяха живели в тъмнина и 

които впоследствие се почувстваха просветени от огъня на любовта на Неговото Слово. 

63 Тези, които бяха мъртви за живота на благодатта, възкръснаха за нов живот, изпълнен с 

надежда и вяра, а онези, които имаха егоистични, твърди и жестоки сърца, заплакаха от покаяние и 

се почувстваха подтикнати да правят добро и да обичат онези, на които бяха гледали с безразличие 

и дори презрение. Много от тези чудеса на обръщане видях да се случват само Аз, защото останаха 

незабелязани от много от Моите ученици. И сега, в това време, това чудо се случва отново, когато 

се приема жизнената същност на това Слово. Откривам сред множествата, които Ме слушат, хора, 

които са били потопени в пороци и които променят живота си и се възстановяват, като практикуват 

добродетелите, които преди са пренебрегвали. Виждам семействата, които се обединяват, за да 

следват Моята следа, и браковете, които укрепват връзките си в идеала за одухотворяване, който 

Моето учение им е дало. 

64 Сред работниците си виждам и онези, които някога са били парии на земята и роби на греха, 

а днес са се освободили от него, виждам и онези, които са носили бремето на страданието, а сега 

имат мир в сърцата си и знаят как да го споделят с братята и сестрите си. 

65 Причината за това е, че Моето Слово чрез човешкия ум има същата сила, същност и 

убедителност като това, което дадох в Исус, въпреки че наставленията, които ви давам днес, идват 

от устни, които грешат и се оскверняват. какво ще бъде общуването Ми с твоя дух, когато 

постигнеш по-голяма чистота? О, ученици, полагайте усилия, развивайте даровете на смирението и 

активното милосърдие, така ще дадете възможност на душата си да се пречисти и издигне! 

Придържайте се към Мен, за да живеете вечно. 

66 Видях много от вас да се лутат със смъртта в сърцето си, без да намерят ръка, която да им 

покаже пътя на добродетелта и мира, докато ехото на Моето Слово не достигна до вас и гласът му 

не ви подкани, не ви накара да се събудите за нов живот и да изпитате радостта от завръщането си 

при Мен. 

67 Душата ви е останала сляпа, глуха и нечувствителна към всякаква духовна дейност, но в 

същността си е копнеела да придобие това знание и се е надявала на него. Интелектът ви не 

разбираше тази вътрешна борба и затова не намирахте обяснение за липсата на мир и радост, в 

която живеехте. 
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68 Тогава Моето присъствие засия като фар в мрака на душата ти и ти веднага Ме разпозна и 

Ми каза: "Господи, Ти си Този, когото толкова много очаквах." И оттогава ви приех за Мои 

ученици и ви научих да изписвате първите срички на тази книга, която ден след ден ви разкриваше 

съдържанието на своите страници. 

69 Избрах ви заради смирението на сърцата ви, за да донесете навсякъде Моето учение, 

посветено на Мен, и в това време на поквара и мизерия да посеете Моето семе на любов в сърцата 

на ближните си, което е подходящото поле за промяна на сърцето и добродетелта. 

70 Дойдох, за да върна към живот всички души, които са умрели за благодатта, и да ви науча 

на това, което не можете да намерите в науката или във философията: одухотворяване. 

71 Религиите са заспали вековен сън на рутина и застой, а истината е останала скрита. Но 

онези, които познават заповедите на Йехова и Словото на Божествения Учител, трябва да 

разпознаят в този глас, който ви говори в момента, гласа на Духа на истината, обещан за тези 

времена. 

72 Човечеството изисква свръхестествени доказателства, за да повярва в Моето съществуване и 

в безсмъртието на душата, и наистина ви казвам, че ще им дам тези доказателства в това време на 

велики събития и изпълнения. 

73 Новите поколения няма да чуят Словото Ми в тази форма, защото за тях съм осигурил 

диалога между духовете. 

74 Очаквам от вас да изпълнявате нарежданията ми. Ще ви говоря чрез гласоподавателите до 

1950 г. - времето, когато смятам, че тази епоха е приключила. Но не искам да сте слаби в онзи ден 

на правдата, защото тогава ще се разделите и ще изпаднете в заблуда. Подгответе се така, че да 

чувате гласа на съвестта си и да се чувствате отговорни за всичките си задачи. 

75 Погрижете се за здравето на тялото си, погрижете се за неговото запазване и жизненост. 

Моето учение ви съветва да се грижите с любов за душата и тялото си, защото и двете се допълват 

взаимно и се нуждаят една от друга в трудната духовна задача, която им е поверена. 

76 Пътят ми е тесен, но е безопасен. Не правете повече напразни покайни упражнения и не 

принасяйте безплодни жертви. Вземете от природата това, което е необходимо за материалния ви 

живот, и се обърнете към Мен с желание за духовна храна. 

77 Възлюбени хора, носете в себе си мир, за да можете, както сте били утешавани в това време 

на скръб, да знаете как да утешавате онези, които отслабват под тежестта на големите житейски 

изпитания. 

78 Вие, които сте били изцелени и сте получили дарове и благодати от Отца, утре ще бъдете 

наречени от хората духовно богати. 

Моят мир да бъде с вас! 
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Инструкция 93  
1 Добре дошли, сърца, които жадуват за светлина. Пребъдвайте с Мен и никога няма да 

умрете, защото Аз съм Животът. 

2 В миналото сте чувствали, че умирате, защото сте загубили надежда и вяра. В сърцата ви 

нямаше светлина, която да ви води по пътя на истинския живот, нито глас, който с любов да ви 

каже: "Елате, това е пътят на мира", докато не чухте Моето Слово, което винаги е пълно с любов и 

утеха, и неговата светлина не възвърна мира ви. 

3 Слепотата ви е озарена от светлината на съвестта ви, която винаги ви наставлява към 

молитва, активна любов към ближния и поправяне. Така вие дойдохте в Моето присъствие, а 

Моето слово беше като блестящ и спасителен фар, който осветяваше пътя ви. От този момент ти 

разбра, че тази светлина може да дойде само от Мен, и Ми каза: "Господи, това си Ти, когото 

толкова много очаквах. Днес знам, че Те обичах и имах нужда от Теб, Учителю". 

4 Да, ученици, тук съм Аз и ви помагам да направите първите стъпки по пътя нагоре, докато 

ви подготвя като истински ученици на Моите учения и откровения, за да ви изпратя по-късно в 

провинциите и народите да разпространявате тази вяра. 

5 Конфликтът ще бъде във време на най-голям грях, трудности и болка и няма да имате други 

ресурси освен духовността си, нито други оръжия освен истината. Избрах ви като бедни, 

необразовани и смирени, като угари, но подходящи да бъдат плодородни и да приемат духовното 

семе. 

6 Не съм търсил философи, теолози или учени, а обикновените хора, които винаги са Ме 

очаквали и са се втурвали при призива Ми, за да върнат на духа си забравеното или зле 

използваното наследство. 

7 Човечеството не е успяло да проникне в същността на откровенията от първите два пъти. Но 

в това, Третото, Моето Слово ще ви накара да разберете, тълкувате и практикувате предишните Ми 

учения и ще ги обедините с настоящите. 

8 В това време не съм се родил като човек за света. Аз дойдох при вас в светлината на Моя 

Дух, който се е превърнал в човешко слово, и в него ви давам Моята жизнена същност, за да събудя 

вяра в сърцата ви. 

9 Давам ти нов живот, събуждам те и правя така, че очите ти, заслепени от тъмнината на този 

свят, да видят вечната истина. 

10 Аз ви разкривам това, което ученият не може да ви научи, защото не го знае. Той е заспал в 

земното си величие и не се е издигнал към Мен в желанието си за Моята мъдрост. 

11 Затворени са сърцата на духовниците, които в различните секти и религиозни общности 

трябва да преподават духовното познание, което е величие и богатство за духа. 

12 Видях, че законът и учението, които завещах на човечеството в миналите времена, са скрити 

и са заменени от обреди, външни култове и традиции. 

13 Но вие, които дълбоко осъзнавате, че същността на това слово е същата като тази, която 

Израил е получил на планината Синай и която множеството хора през Втората епоха са чули от 

устата на Исус, трябва да учите с поклонението си на Бога и с делата си, че Божественият закон не 

трябва да се забравя заради следването на глупави традиции, които не са в полза на Духа. 

14 Учете се от Мен, ученици, не оставайте повече в тайна, подгответе се духом и духом, за да 

излезете скоро на светло и Моето послание да стане известно. Одухотворявайте се, за да мога да ви 

изявя волята Си чрез дара ви на вдъхновение. 

15 Искам светлината на Моя Дух да блести в ума ви и думите, които излизат от устните ви, да 

са от Духа. Не се опитвайте да говорите за тази работа, ако не сте достатъчно подготвени, за да 

почувствате думите си. Духът, сърцето и умът трябва да бъдат обединени във вашето същество, ако 

искате да служите като посредници за предаването на Моето Слово. 

16 Новите поколения вече няма да Ме чуват под формата, на която сте свидетели сега, защото 

датата, посочена от Мен, от която няма да се проявявам повече по този начин, наближава; тя е 1950 

г. До последния ден на тази година ще ви давам Моето Слово. Аз ще ви говоря неуморно, ще ви 
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насърчавам и Моят благодатен глас, изпълнен с ободряваща сила и светлина, ще се спусне над Моя 

народ като светкавичен поток. 

17 Онези, които Ме слушат докрай, трябва да са силни и завинаги ще бъдат пример за 

послушни ученици. Те няма да отслабнат в изпитанията, няма да се спрат и няма да се разделят. 

18 Какво ще стане с този народ, ако едни се борят за духовност, а други тънат в стари и 

изостанали ритуали и безполезни традиции? Трябва да се борите заедно, за да не изнемогвате в 

ежедневната си работа, и да бдите, за да чувате ясно гласа на съвестта. 

19 Живейте бодро, за да не сте слаби същества, а силни духове. Насочи стъпките си по пътя на 

милосърдието, любовта и справедливостта. Не се лишавайте от това, което съм осигурил за вашето 

здравословно физическо освежаване. Казвам ти също да не измъчваш душата си, като й отказваш 

това, което й се полага, за да могат тялото и душата да образуват една воля и над нея да бди 

съвестта, която е Моята Божествена светлина. 

20 Не искам светът да ви впримчи в своя материализъм и да ви лиши от благодатта, която съм 

ви поверил, защото тогава ще се върнете към живота си в мизерия и болка, от който ви спасих. 

21 Не забравяйте, че Аз дойдох за вашето спасение и ви помогнах да преодолеете слабостите 

си и да разкъсате веригите, които ви държат, за да можете най-накрая да изпитате удовлетворение 

от това, че сте се освободили от слабостите, болестите и трудностите. 

22 Всеки, който тръгва и следва Моята пътека, ще намери в Мен сила и помощник, който ще го 

придружава до края на житейския път. Който е гладен и жаден за светлина и спасение, ще намери в 

Моето дело хляба и водата на вечния живот. 

23 Укрепи духа си за трудните времена на криза до такава степен, че ако бъдеш хвърлен в 

затвора за това, че следваш Моята следа, ще се чувстваш укрепен в спомена за страданията на твоя 

Учител, знаейки, че Аз ще бъда с теб в това време на изпитание. Когато видиш любим човек, който 

е повален на леглото на болката и е близо до последния си дъх, насочи мислите си към Мен и 

доброволно позволи на волята Ми да бъде изпълнена. Тогава ще видиш как се случва чудо като 

награда за твоята преданост и вяра в Моите съвети. Онези, които остават самотни в житейския си 

път, трябва да си спомнят как Исус върви към Голгота, далеч от майка си и учениците си, следван 

от тълпа, но самотен в сърцето си. 

24 Всеки път, когато си спомняте този образ, ще чувствате сладка утеха от мисълта, че съм 

обещал да бъда до вас в изпитанията ви и да отклоня чашата ви със страдания. 

25 Болката ще ви пречисти и когато времето на изпитанията приключи, ще се смятате за 

щастливци, че сте имали възможността да живеете след своя Учител, и ще чувствате, че сте 

собственици на духовно наследство. 

26 Изучавайте внимателно Моето учение и ще откриете как едно Мое учение потвърждава 

предишното, по същия начин, по който Моето Слово от това време потвърждава всичко, което съм 

ви казал в миналото. 

27 Малцина са хората, които разпознават знаците, че е настъпила нова епоха и че в момента Аз 

се разкривам духовно на човечеството. Мнозинството от тях посвещават живота и усилията си на 

материалния прогрес и в тази безмилостна, а понякога и кървава борба за постигане на целите си 

живеят като слепци, губят ориентация, вече не знаят към какво се стремят, не виждат яркото 

сияние на новата зора, не забелязват знаците и са далеч от познанието на Моите откровения. 

28 Това човечество е вярвало повече в ученията и думите на хората, отколкото в откровенията, 

които съм му давал през вековете. Очаквате ли Отец в Своята правда да ви изпрати още по-големи 

знамения от тези, които виждате на всяка крачка, за да почувствате и да повярвате, че това е 

времето, предсказано за Моето проявление като Дух на истината? О, хора с малка вяра! Сега ще 

разберете, ученици, защо понякога ви казвам, че гласът Ми вика в пустинята, защото няма кой да 

го чуе и да му обърне истинско внимание. 

29 Събудете се, хора, за да почувствате, че треперите от този глас на справедливостта, за да се 

почувствате подтикнати да провъзгласите на ближните си, че законът, светлината, съдът, а с тях и 

спасението на човечеството, са дошли на света. 

30 Не гледайте на изпълнението на задачата си в тази борба като на нещо невъзможно. Още 

сега предричам, че не само вие ще изкупите това човечество или ще преобразите живота на 
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народите; тези дела ще извърша Аз, защото са свръхчовешки. Искам само да изпълните задачата, 

която ви се пада, и да позволите на новите поколения да пренесат Моето семе по-далеч от мястото, 

до което сте успели да стигнете. 

31 Можете ли да си представите блаженството на човек, който се е върнал към духовния живот 

и е изпълнил на земята съдбата, която му е определил Отец? Неговото удовлетворение и мир са 

безкрайно по-големи от всички удовлетворения, които душата може да получи в човешкия живот. 

32 И ви предлагам тази възможност, за да бъдете сред онези, които се радват, когато се 

завърнат в своето царство, а не сред онези, които страдат и плачат в дълбокия си ужас или 

разкаяние. 

33 Бързам да чуя виковете ви за помощ, когато се оказвате разсипници, борещи се с бурните 

вълни на това море от страсти, в което плава човечеството на това време. Твоята молба стига до 

Мен и Моята милост се разстила като мантия на мира, както друг път, когато Аз, придружен от 

учениците Си, плавах по Галилейското езеро, а разпенените вълни заплашваха да потопят лодката. 

Учениците, изпълнени със страх, Ме помолиха да ги спася, защото смятаха, че ще загинат, а Аз им 

доказах, че който е с Мен и Ми се доверява, никога няма да загине. 

34 В този момент лодката е Моята работа, морето е животът, бурята е страстите, посещенията, 

изпитанията. 

35 Блажен е онзи, който е в тази лодка, когато се разрази бурята, защото ще бъде спасен! 

36 Прекосете това море и се отправете с абсолютна вяра към другия бряг, знаейки, че на 

неговия бряг е съвършеният мир. Кой би могъл да се заблуди по този път, ако се ръководи от 

компаса на съвестта си? 

37 Ако някой се чувства изтощен, нека Ме призове. Ако някой друг почувства, че вярата му се 

разколебава, той се моли и аз веднага ще бъда до него, за да му помогна. Но нека никой не се 

опитва да се върне в началната точка или да се примири, че ще загине, попаднал във вълните на 

бурята. 

38 Усъвършенствайте молитвата си, защото трябва да опознаете духовната сила, която тя носи. 

Това е стълбата към небето, по която ще се изкачите при Мен в истинско духовно общение. 

39 Колко тъмен е пътят на онзи, който угасва вярата си или губи доверие в Мен! Вие, които сте 

будни - молете се за света, който спи. 

40 Странно ли ви се струва, че се грижа за вас с такава ревност? Това е така само защото 

нямате истинско познание за това какво е Моята любов към вас или какво означавате за Мен, 

защото сте си изградили много лоша представа за вашия Отец, тъй като някои от вас се чувстват 

богове на земята, а други, напротив, не се чувстват достойни за Моята любов. Казвам ви, че ако 

материалната природа е била изумителна и чудесна за хората, то духовният живот е още по-

величествен и чудесен и за ваше щастие и удоволствие ще знаете, че принадлежите и към двете 

нива на съществуване. - По този начин Моето Слово ви учи на всичко, което трябва да знаете за 

Мен и за себе си, за да се развивате нагоре. 

41 На този ден Моята воля е да ви разкрия, че до 1950 г. сто четиридесет и четирите хиляди 

духове, отбелязани и предопределени от Мен, ще бъдат в пълен състав, за да донесат Моето семе 

на любовта на света. Някои от тях ще бъдат въплътени, а други - в Духовния дом. Всички те ще 

останат будни под светлината на Моето вдъхновение и всеки един от тях ще бъде факел, който 

осветява пътя на огромни множества и ги води към Духовното царство. 

42 По времето, когато Израил прекосява пустинята в търсене на Обетованата земя, Левиевото 

племе е това, което учи хората на поклонение на Бога, напомня им за Божествения закон и им 

помага да го разберат. След това, когато племената се установиха в земята, която бяха завладели 

чрез своята вяра и постоянство, Левиевото племе продължи да бди над Закона. Но времената 

минаваха, човешката душа се развиваше и божественото семе, което поверих на Израел, достигна 

до много народи, а сега е разпръснато из цялото човечество. 

43 Този Божи народ е възкръснал на земята, изпълнен със светлина, за да приеме в духа си 

новите откровения, които трябва да разнесе на народите. Осъзнайте, че сега не само Левиевото 

племе е натоварено да бди над Закона, но и голям брой души, към които ще се присъединят всички 

онези, които се събудят с желанието да бъдат част от Божия народ. 
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44 Тук, развълнувани от Моето Слово, са много от онези, които в онези дни паднаха от страх, 

когато чуха Всемогъщия глас на Йехова на Синай, много от онези, които оставиха зад гърба си 

плен, сълзи и унижение, за да тръгнат да търсят земята на благословията и мира. Сега очите им са 

се отворили за нова светлина, която им позволява да видят съвсем ясно пътя, изминат от техния 

дух от онова време. 

45 Този народ ще се бори да се освободи от новия фараон, представляван от света, който 

подхранва неговото идолопоклонство, мизерия и изкушения. То също така ще премине през 

пустиня, в която ще се чувства изоставено и отхвърлено от другите хора, противопоставяйки се на 

много от своите събратя, които ще се опитат да му попречат да се развива. Но щом постигне 

необходимото одухотворяване, то ще чуе в дълбините на своето същество божествения глас, който 

му говори за закона на справедливостта и любовта. Но тази светлина няма да се спусне в сърцето, а 

ще достигне директно до духа. 

46 Ако хората използват това учение, всяко тяхно дело ще служи за изграждането на Духовния 

храм в човека. 

47 Всички вие, които желаете да бъдете част от този народ - размишлявайте вътрешно, 

изпълнете се с вяра, за да бъдете силни в битката и да станете достойни да ви нарека Израел, както 

в Първата епоха нарекох Яков "силен" в добротата, любовта, прошката; силен в ревността към 

закона и в добродетелта, силен пред лицето на греха, болката, клеветата или нещастието. 

48 След като ви дам това указание, Моят поглед ще следва стъпките ви, за да види по какъв 

начин прилагате указанията Ми на практика и да прецени делата ви на истинска любов. 

49 Ще ви дам възможност да работите, като ви доведа сирачето, вдовицата, победения в 

борбата за живот, победения от порока, гладния за светлина, жадния за истина. Не приписвайте на 

случайността случките, които постоянно ви спохождат, помнете, че вашият Учител е този, който 

чука на вратите на сърцата ви. Наистина ви казвам, че се намирате във време, когато вашият дух 

трябва да оправдае съществуването си на земята чрез любяща дейност. 

50 Моят глас постоянно ще достига до духа ви и ще ви пита какво правите, за какво използвате 

живота си и дали изпълнявате мисията си. 

51 Разберете, че ви предстои огромна работа; тя е натрупана в продължение на дълъг период на 

пренебрегване. Не си мислете, че аз съм този, който ви натоварва с тежко бреме. Искам само да 

изплатите дълга си и да изпълните мисията си на земята - мисия, която не се ограничава само до 

изпълнението на задълженията ви към семействата ви. В допълнение към тези задължения имате и 

тези да се обичате един друг без облаги и да си служите, без да позволявате различията във 

вероизповеданието, езика или класата да ви пречат да го правите. 

52 Моето учение ще унищожи семето на егоизма и така ще даде на духа ви поле за безкрайна 

дейност, в която да можете да изпълнявате задачата си да обичате. 

53 Ден след ден ще давам знаци на хората, за да се събудят: на някои ще говоря в молитвите 

им, на други ще давам интуиция, за да могат да възприемат гласа Ми. На тези, които живеят далеч 

от одухотвореността, ще давам откровени, пророчески сънища, а на материализираните ще говоря 

чрез силите на природата, тъй като те вярват само в това, което виждат, или в това, което могат да 

докажат с науката си. 

54 Но ако въпреки тези предупредителни викове останат заспали или глухи, ще ги накарам да 

усетят Моята сила и Моята справедливост, които те толкова много оспорват. 

55 Говоря ви за правда, защото е дошло времето, когато Моят сърп разсича зрялото зърно. Ще 

събера плодовете, които е дала добротата, златното жито, което е дала любовта. Всички останали 

ще бъдат унищожени: Плодовете на греха и плевелите на егоизма, омразата и гордостта ще паднат 

под безмилостното острие на сърпа на Моето правосъдие. 

56 Идвам в точното време за косене. Спомнете си, че веднъж ви казах, че житото не трябва да 

се коси преждевременно, а трябва да се остави житото и плевелите да растат и зреят заедно и едва 

тогава да се коси. 

57 Не е ли точно това, което правя в момента? Вижте как днешните Ми дела потвърждават 

учението Ми за Втората епоха! 



U 93 

72 

58 Говоря ви чрез ума на един гласоносец, чийто умствен орган просветих, и поставих на 

устните му думи на мъдрост, за да може народът да приеме това послание като храна за духа си. 

59 Виждам, че сте изумени от тази проява, и затова искам веднага да ви кажа, че колкото и да е 

възхитителна, тя все пак не е последното указание, което трябва да ви дам, нито най-висшият израз 

на връзката Ми с хората. Разглеждайте тази проява само като страница от книгата на духовната 

мъдрост, която е обещание за новото откровение, което ще ви дам. Книгата лежи отворена пред 

духа ти, тя е Моята мъдрост и от нея се излъчват потоци светлина, които заливат съществото ти. 

60 Няма да можете да тръгнете на битка с истинска душевна сила, докато не сте убедени в 

същността и значението на тази работа. Поради тази причина ви обсипвам с Моите доказателства 

за любов при всяка Моя проява, за да може Моят народ да бъде убеден, че върви по безопасен път. 

61 Приемете с любов тази книга, в която е записана вашата мисия, но не лягайте да спите в 

това светло време. Каква награда бихте могли да получите утре, ако нямате никакви заслуги? Не 

забравяйте, че крайната цел на всичките ви усилия е постигането на светлина, мир и духовно 

съвършенство. Нека всички знаят, че за да постигнете това съвършенство, ви е показан правилният 

път, който съвестта ви е показвала, откакто сте се появили на бял свят. Но за да не се отклониш от 

пътя, когато се въплътиш на земята, Аз оставих следите Си върху него. 

62 Търсете тази следа във всеки минал и настоящ момент и скоро ще я откриете. 

63 Винаги съм те търсил, защото душата ти, веднъж въплътена, е тръгнала по много пътища, 

повечето от които е изгубила пътя си. Ах, вие, слаби създания, които паднахте поради собствените 

си волеви решения, а после Ме обвинихте, като казахте, че пътят на Божиите деца е пълен с 

изкушения! Казвам ви, че там, където мислехте, че виждате много пътища, трябваше да следвате 

само един: този, който води към Мен; че там, където виждахте изкушения, те бяха само плодове, 

които трябва да приемате със знание и благоговение. Можете ли да си представите, че вашият Отец 

е създал нещо, което има за цел да ви изкуши да съгрешите? 

64 Утре, когато човек се освободи от бремето на невежеството и материализма, той ще открие, 

че това, което е смятал за препятствие, е било само стъпало, по което душата му може да се изкачи 

и да натрупа опит; а това, което е смятал за пропаст, е било само изпитание, което да го укрепи. 

Тогава той ще открие, че това, което човекът е смятал за причина за своите падения и провали, е 

инструмент, който му помага да се усъвършенства. Пред лицето на това познание всички суеверни 

идеи, които то е създало по отношение на злото, ще изчезнат от човешкото сърце. 

65 Каква сила и каква красота ще открие човек, щом отвори очите си за светлината на този 

живот! Всичко, което невежеството му го е накарало да изтълкува погрешно, така че да изпадне в 

заблуда и да обвини Онзи, който е създал всички същества, ще изчезне от съзнанието на човека. 

66 Докато хората не разберат или не бъдат привлечени от истинския духовен закон, те изпадат 

в религиозен фанатизъм, трябва да се сблъскат с живот, изпълнен с капани, несигурност и сенки. 

67 Кога ще се заемете да изучавате Моето учение, което е като божествено слънце, което 

озарява душата и никога не се скрива? Според вас това е невъзможно, но аз ви казвам, че тази 

светлина скоро ще озари всички хора. 

68 Гласът на Онзи, когото сте наричали "Равин от Галилея", е същият, който чувате в този 

момент. И ако тогава ви казах: "Не само с хляб живее човек, но и с всяко Божие слово", сега се 

обръщам към вас, за да ви кажа, че човек не трябва да се храни само с наука или човешко знание, а 

с божествения източник, защото в него живее Духът, който се храни само с любов, мъдрост и мир. 

Хранете се и укрепвайте, о, Мои ученици, за да имате истински живот в себе си. 

69 Предстоят ви времена на борба и горчивина и вие трябва да сте подготвени, за да 

свидетелствате за Моето учение чрез вярата си и постоянството си в следването на Моите 

напътствия. 

70 Понякога Моите невярващи ученици искат да им покажа тялото, което имах през Втората 

епоха - прободените и окървавени ръце, за да повярват, че отново съм сред Моя народ. И в сърцата 

си Ми казват: "Как ще свидетелстваме за Теб, ако не сме Те видели?" Но Аз ви питам: знаете ли 

думите Ми от онова време, с които ви съобщих, че ще дойда отново? Кога ви съобщих, че ще дойда 

като човек? Трябва да видите, за да повярвате, защото сте се материализирали. От друга страна, 
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има и такива, които, без да познават пророчествата, усещат Моето присъствие и разбират истината. 

Това са тези, чиито умове и сърца са чисти. 

71 Духът е надарен с по-висше зрение от това на човека, така че той е този, който открива 

истината и съзира в нея лицето на своя Отец. Как ще откриете божественото с помощта на сетивата 

си, ако първо духът ви не го е открил? Тези думи не са упрек заради малката ви вяра, нито пък ви 

отхвърлям, защото се съмнявате. Напротив, Аз търся точно тези угаснали лампи, за да ги запаля с 

огъня на любовта на Моя Дух. 

72 Някои треперят от блаженство, когато чуят тази дума; те са тези, които усещат Моето 

присъствие. Утре, когато вече няма да се проявявам в тази форма, онези, които не са могли да Ме 

разберат или са се съмнявали, когато са Ме чували, ще се оплакват от себе си в хода на своето 

одухотворяване, когато си спомнят, че са присъствали на Моето проявление и не са повярвали. Ще 

ги окъпя в Светлината Си и те ще чуят гласа Ми в себе си, който им казва: не се страхувай, потърси 

Ме в дълбините на сърцето си, там ще намериш много от Моите думи, съхранени за времето, 

когато ще имаш нужда от тях. 

73 Елате при Мен, хора и народи по света. Елате, хора от всички раси, Моят закон ви очаква в 

царството на мира, за да образувате един народ - Божия народ. 

Моят мир да бъде с вас! 
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Инструкция 94  
1 Моето Слово ви се изяви с пълна любов. Това беше балсам за утеха, когато идвахте при 

Мен с плач и с бащински съвет трябваше да ви поправя. Когато наближи денят, в който ще заглуша 

това слово в устата на Моите гласоподаватели, ще почувствате, че то идва от съдия, макар че 

винаги ще бъде същото в своята любов и нежност. Но в нея ще има толкова много светлина, че ще 

откриете дори най-съкровените си недостатъци и най-скритите си места. 

2 Никога няма да можете да кажете за Мен, че не съм ви посочил несъвършенствата ви или че 

съм ви дал измамни учения в Моето учение. Утре, когато откриеш грешките си и оцениш 

величието на това откровение, ще можеш да въздадеш справедливост на своя Отец. 

3 Вие все още не разбирате тази истина. Първо тъмнината сложи тъмна превръзка на очите 

ви, после дойде светлината на Моето Слово, но вие бяхте заслепени от нея. Неизбежно е да 

останете на тъмно за няколко минути, докато свикнете с тази светлина и видите всичко, което ви 

заобикаля. Дотогава трябва да внимавате с критиките си, с думите и действията си, защото все още 

не можете да направите сигурни стъпки по пътя, нито да говорите за истината, както трябва. 

4 Истината е една и е вечна, и все пак - вижте хората, които тръбят за различни истини! Колко 

много Моите учения са били потъпкани на земята! 

5 Откакто Христос ви е говорил за истината, колко хора са се опитвали да говорят за нея! Но 

аз ви питам: Дали и те са Ме взели за пример в любовта, в послушанието и в любящата дейност? 

Само Аз знам кои са били Моите истински ученици и апостоли във всички времена. 

6 Ако утре, когато ще оценяват тази прокламация, хората се усъмнят в нейната истинност, 

защото е била дадена чрез грешни говорители, ще им дам да разберат, че грехът не Ме отблъсква, 

а напротив - приближава Ме до онзи, който е изгубил пътя си. 

7 Друго доказателство за Моята сила, което хората ще признаят, е, че само Аз мога да 

накарам устата на грешниците да говорят чисто, богохулните устни - да изричат божествени 

учения, а необученият ум - да предава учения и откровения, изпълнени с мъдрост. 

8 Кои ще бъдат тези, които ще излязат наяве в този момент като истински апостоли на Моето 

Слово? Кой от вас ще покаже красотата на Моето учение на своите ближни? 

9 Твоите дела са необходими; незаменимо е живото свидетелство на този народ, който е чул 

Моето Слово. 

10 Учението, което ви донесох, е като неизмеримо голям факел, около който трябва да се 

съберат множествата - хората, които гладуват за истината и жадуват за справедливост, а също и 

заблудените души, търсещите, които са обзети от желание за светлина. 

11 Подгответе се за времето, когато огромни множества от вашите ближни ще тръгнат да 

търсят оазиса на мира, но го направете смирено. Натрупай в душата си добродетелите, които ти 

предадох в Моето Слово. Не се стремете да впечатлявате ближните си със суета или несъществени 

учения. Те идват при вас, бягайки от това нещо. 

12 Не само тези, които са чули словото Ми чрез човешкия орган на разбиране, ще се нарекат 

синове на този народ. Всеки, който вземе кръста си, всеки, който обича този закон и 

разпространява това семе, ще се нарече работник в Моето лозе, апостол на Моето дело и дете на 

този народ, дори и да не Ме е чул чрез тази прокламация. 

13 Отново ви казвам да не търсите външни форми, за да разгласявате Моето дело, защото 

тогава бихте имали много уязвими места, по които ще ви се противопоставят сектите и 

религиозните общности. 

14 Ако се стремите към морално усъвършенстване, чистота в живота си, одухотворяване на 

поклонението си, няма да има оръжия, идеи или доктрини, които да ви победят. Стройте се върху 

духа и всичко ще бъде запазено и ще оцелее след посещенията и битките, защото духът е 

неразрушим. Ако строите върху материални основи, постъпвате като глупак, който строи сграда 

върху пясък, която трябва да се срути при най-малкото разклащане. 

15 Направете от сърцата си съкровищница, в която да съхранявате Моите учения като най-

ценното съкровище, което вашият дух е получавал до този момент. 
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16 В това време на духовна борба Аз ви се изявявам, защото вие сте изпратени в света да 

говорите за този закон. Вече сте освободени, вече сте се отвърнали от безполезното; сега 

продължете по пътя като истински работници, обичани от Исус. 

17 Изпратих те на света в този момент, за да можеш да говориш за Мен и твоят дух да предаде 

опита си на другите. 

18 Когато ви разкрих, че сте Израел, това беше, за да разберете, че от дълго време следвате 

Моя път на земята, а също и за да се замислите за отговорностите си. Не смятате ли, че е правилно 

понякога да ви упреквам в липса на вяра, ревност или милосърдие? 

19 Един Бог ви е говорил от началото на времето; един Бог, когото трябва да признаете и 

обичате. Освен това искам да Ми предложите един вид поклонение. 

20 Хората са тези, които са създали много видове богове; всеки от тях го чувства, почита и си 

го представя по различен начин. - Аз държа този народ далеч от всякакви религиозни влияния, за 

да може тук, в своята самота, в своето уединение, да Ме чуе и разбере, за да може накрая да Ми 

отдаде поклонение, достойно за неговия Създател. Същото направих и в онези дни, когато Израил 

в продължение на векове беше пленник под игото и бича на египетските фараони. Това беше Моят 

Волята да използва Мойсей като пратеник и да изтръгне от робство онзи народ, който е 

предназначен да получи Закона и Светлината, която ще озари човечеството. Сравнете събитията от 

онова време с тези от днешния ден и ще разберете намерението, с което Учителят ви е говорил за 

тези събития. 

21 Вашият дух Ми казва, че в тази епоха човечеството също е преживяло материално робство, 

изпитания и бичуване и че е преминало през робството на духа. 

22 Затова отново идвам при вас, за да ви кажа: Обичайте се един друг, както ви научих във 

Втората епоха, за да бъде пътят ви поносим. Имайте духовност, ред, послушание, вяра и 

милосърдие и ще се чувствате силни в битката и ще бъдете пример за всички народи на земята. 

23 Мнозина ще ви попитат какъв е пътят, по който вървите, и накъде отивате, и когато видят, 

че пътят ви е скромен, но изпълнен с увереност и твърдост, ще ви последват със сърце, изпълнено с 

доверие и вяра. 

24 Днес духът ви идва с желание за храна, сърцето иска мир, умът е жаден за светлина. Но 

Учителят ви казва: В началото на еволюцията си вие притежавахте всичко това, дори без да сте 

заслужили да го получите. Сега обаче трябва да постигнете всичко с делата си в рамките на Закона, 

който ви учи да се обичате един друг. 

25 Нищо не ви е струвало в онези времена да имате здраве, сила, мир и изобилие, затова лесно 

сте загубили всичко. Сега ви казвам, че когато с усилие, труд и жертви си възвърнете разгръщането 

на онези дарове, които не сте оценили в пълната им стойност, вече няма да ги загубите, защото 

тогава ще използвате това, което имате, и никога няма да забравите какво ви е струвало да го 

получите. Имате ли представа колко много трябва да се развие това човечество, за да се събуди от 

дълбокия си сън и да тръгне с цел да си възвърне (тези дарби) и да се развие? Но вие ще ги водите 

и ще ги учите на пътя към духовното им развитие. Сега, когато чувате това слово и вече създавате 

общност, ви казвам да имате чистота в душата си и да постоянствате в оборудването си, за да 

можете да проявите Моето дело в пълна яснота. Искам да изпълнявате с чистота задачата, която 

съм ви възложил. - Успокойте се, защото няма да се справите с всичко; Моята грижовна любов ще 

ви помогне. 

26 От много точки на Земята ще се появят отделни хора, групи и множества, които ще говорят 

на човечеството за новото време, за одухотворяването и ще работят за освобождението и 

братството на хората. За това ви казвам, че аз ще направя останалото. 

27 Има дела, които само аз мога да свърша. Една от тях е да спасим човечеството от бездната, 

която то самото е създало. Но Отец е безкрайно доволен, когато вижда, че е подкрепян в 

божествените си задачи и задължения от Своите обичани деца. Ето защо отправям призив към 

всички хора. Обяснявам им целта на Моето проявление и след това избирам сърцата с добра воля, 

за да ги подготвя за войници и пратеници на Моето божествено дело. 

28 Искам скоро да видя този народ разпръснат като войнства по пътищата, сред народите и 

нациите, носейки Благата вест, свидетелството на Моето Слово и светлината на Моите обещания. 
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Ако наистина се обедините, ще видите, че от ума ви извират велики вдъхновения, които ще бъдат 

ключът, отварящ вратите, които днес все още са затворени за вашето чукане. 

29 В този момент ви казах: Дали влиянието на света е достигнало такава степен у вас, че сте 

заличили всяка следа от предишните Ми думи на учение? Това е причината, поради която дойдох. 

Кой от жителите на Земята би могъл да ви помогне да разберете цялото богатство от опит и 

светлина, което притежава вашият дух, въпреки че той не го проявява, защото влиянието на света 

му пречи да го направи? 

30 Сред човечеството има и такива, които в друго време, следвайки божествено обещание, 

прекосяват пустинята и чуват гласа на Господ на една планина. Откривам и други, които са живели 

по времето на Исус, които са видели делата Му и са чули словото Му, които са Ме последвали в 

пустошта и са яли от хляба и рибите, които дадох на тълпите, след като те се изкачиха на 

планината, за да чуят този глас; виждам и онези, които в деня на разпъването Ми на кръста тичаха 

с викове заедно с тълпите. Дори и тук, сред тълпите, дошли да чуят същия небесен концерт (както 

по времето на Исус), който сега е нов за тях, откривам тези души. 

31 Тези, които плачат, тези, които треперят, когато Ме чуят, и които разпознават гласа, който 

им говори, това са онези, чийто дух все още пази ехото на думите Ми. 

32 Забелязвате ли колко много от тези, които идват на това проявление, остават завинаги на 

този път и се посвещават на тези задачи тук, без да има човешка сила, която да им попречи да 

дойдат тук, за да чуят Моето Слово? Те са онези, които все още дължат на Бога любов от друго 

време и които не са имали възможност да Му се отдадат, но са обещали да Ме чакат, за да Ме 

следват и да Ми служат до края. 

33 Днес им напомням за събитията, които вече са преживели. 

34 В онези дни Моите ученици, като разбраха, че скоро ще се отдалеча от тях, Ме попитаха: 

"Господи, кога ще Те видим отново?" След това им казах в какво време ще се върна и какви знаци 

ще дам за завръщането Си. 

35 Сега казвам на новите ученици: Това е времето, което беше предсказано, знаменията се 

изпълниха, без да липсва нито едно. 

36 Знаете, че тази проява чрез човешкия орган на разбиране също ще приключи, и също като 

тях се питате: "Господи, когато Твоето слово вече не се чува - няма ли да имаме щастието да 

усетим Твоята проява по някакъв начин?" На това ви отговарям: След този период ще настъпи 

времето на вашето одухотворяване, на прякото общуване с вашия Господ, в което ще Ме усещате 

вечно присъстващ. Щом достигнете тази степен на издигане, никога повече няма да казвате, че 

Отец идва или че си е отишъл, защото тогава ще разберете, че Аз съм винаги с вас. Тогава ще си 

спомните, че ви казах чрез Исус: "Божието царство е във вас". 

37 Носете Благата вест на народите. Разпространете това послание навсякъде. Помислете, че 

много от онези, които Ме очакват, вярват, че ще се появя на земята като човек. Но Аз никога не 

съм казвал това, а ви дадох да разберете, че Моето идване ще бъде духовно, че ще дойда "на 

облак". 

38 Вече ви казах, че ще посетя църквите и сектите, за да ги събудя от летаргията им. Тогава те 

ще разпознаят светлината на това време и ще подхранват идеала за одухотворяване. Но е 

необходимо да изпълниш частта, която ти поверявам. Защото това семе само чака да падне в 

почвата, за да покълне и да даде плод на мъдрост и духовен напредък сред човечеството. 

39 Примерът на този прост народ тук, който върви по своя път без духовници, които да го 

водят, и който Ми се покланя без церемонии и символи, ще бъде призив, който ще събуди онези, 

които все още спят в своята вековна нощ, и ще бъде стимул за обновяване и пречистване на много 

от Моите деца. 

40 Не се опитвайте да пренебрегвате отговорността си в тази работа. Не забравяйте, че съм ви 

изпратил на земята като пионери и пророци на Третата епоха. 

41 Истина ви казвам, че ако се появя в този час със същото тяло, с което Ме видяхте тогава, ще 

видите раните Ми пресни, а лицето Ми все още белязано с отпечатъка на жертвената смърт. Но 

това би било постоянен укор за човечеството и Аз предпочитам да скрия раните Си от вас и да ви 

покажа само Светлината Си. Защо мнозина искат да Ме видят като човек в образа на Исус? Не 
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разбираш ли, че съм нещо повече от форма? Вярно е, че съм позволил да се видя в образа на Исус 

както в това, така и в онова време. Но тази благодат не е за всички; не е необходимо всички да Ме 

гледат по този начин. Пак ви казвам: "Блажени са онези, които са повярвали, без да са видели". 

42 Когато хората отхвърлят външните религиозни обичаи и вместо да Ме търсят в образи, 

които са дело на хора, те ще се одухотворят, ще Ме разберат като толкова велик и всемогъщ, че 

няма да се съгласят да Ме видят ограничен и няма да имат желание да Ме видят в образа на Исус - 

дори духовно. 

43 Колко трудно е да се изпълни задачата на ясновидеца в днешно време. Не е достатъчно да 

има дар на духовно зрение, ако няма вътрешно просветление. Кой би могъл да го води, ако не 

съвестта му, и кой би могъл да го избави от грешка, ако не молитвата и духовната бдителност? 

44 През Първата епоха Израил има седем велики пророци. Те говореха и пишеха за бъдещето 

на човечеството, за посещенията, които щяха да дойдат върху народите, и също така обявяваха 

божествените откровения, които Господ щеше да даде на хората. Те бяха велики не защото 

говореха много, а защото се издигаха духовно в желанието си за Моята светлина. 

45 Сега Отец иска същото от новите пророци, а именно да предложат на човечеството един 

образ на духовното, който обаче е пълен с истина и за който Аз казах на Моите работници: Донеси 

Ми като реколта от семето си поне три зърна, но да са способни да покълнат, а не един сандък, в 

който преобладават сламата и плявата. Не забравяйте, че именно делата ви подготвят пътя ви към 

вечността. 

46 Сега, когато Моят Божествен Дух ви се открива, Аз ви изпращам лъч светлина, който 

докосва съзнанието на носителя на гласа и ви предава Моята светлина, превърнала се в Слово. 

47 Ето, "Словото" е сред вас, същото, което ви говори във Втората епоха. Това е същата 

доктрина и същата същност, но днес не съм облечен в човешко тяло. Тогава Моите нозе докоснаха 

пръстта на света, а днес само Моята светлина се разкрива на вашия дух. Подгответе сърцата си да 

Ме почувстват и да се хранят с Моето Слово, тъй като знаете, че човек не живее само с хляб. Ще ви 

дам Моето Тяло и Моята Кръв, които някога представих като хляб и вино. Сега в духовен план 

Моето Слово ще замени хляба, който е Моето Тяло, а духовната същност на Моето Слово ще бъде 

виното, което ще пиете като Моята Кръв. 

48 Душата на народа трепти от блаженство пред Моето присъствие. Учителят също е 

благословен от присъствието на новите ученици. Сега чуйте как Учителят говори на Своите 

апостоли от Втората епоха*: 
* Те присъстват психически на митинга. 

49 "Възлюбени Йоане, който си поставил храма си срещу Моето сърце, ти искаш всички, които 

Ме слушат, да станат достойни да се осланят на Мен, да почувстват Моя мир, да бъдат близо до 

Източника на живота. Борбата ви не е приключила, духът ви се моли неуморно и изпраща 

светлината си сред човечеството от Третата епоха, на което сте предсказали много чудни неща. В 

тази епоха, скъпи Йоане, ти преживяваш изпълнението на проявите, които си видял във виденията 

и възхищението си, чието значение не си знаел, нито си знаел кога ще се случат. Гледайте с 

молитва за света." 

50 "Юда Искариотски, Мой апостоле, днес смирението е в душата ти, защото изкуплението 

беше горчиво, много горчиво. Днес обаче влиянието ви се разпростира благотворно върху 

човечеството. Невидимо се предлагате като съветник на мъжете. Аз ти дадох Моя мир, ученико, 

защо не го усещаш напълно в душата си? много сте плакали, въпреки че никога не съм ви отказвал 

Моята утеха и Моята прошка; причината е, че сте я чакали. Причината е, че чакате да се спаси и 

последното от Моите деца, за да Ми кажете: "Господи, слез от Кръста, сега съм спокоен, сега съм 

достоен да получа Твоята прошка". 

51 "Докато виждаш как човечеството всеки ден все повече и повече потъва в грях, как Ме 

хули, предава и разпъва на кръст, душата ти търпи мъки, които светът не може да си представи, и 

всеки грях, който Ме наранява, ти чувстваш така, сякаш ти си този, който Ме наранява. 

52 Сине, ученико, вземи от Моята трапеза хляба и виното, които остави в онази нощ, която 

беше последната, която преживях с теб като човек. Казвам ви: Яжте и пийте, днес ви предлагам 

това, което не получихте на тази трапеза и което получиха всички останали. Премахвам твоята 
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нужда и твоята мизерия и заради смирението, което днес е твое като плод на голямо покаяние - 

приеми Моя мир в себе си и намери в него Моето Тяло и Моята Кръв." 

53 Ето, хора, това са Моите нови уроци по любов. Правете на ближния си това, което виждате, 

че Аз правя на вас. Какво ще направите с Моята работа през това време? Виждам пред себе си нова 

Голгота и нов Кръст. Моят път на страдание не е завършен, Моите мъки не са приключили на 

Голгота, стъпките Ми все още оставят кървави следи. 

54 Мой народе, човечество, ела по Моя път и Аз ще превърна жертвата ти във вечен живот, 

болката ти в радост, а когато стигнеш върха на планината, ще видиш Моята Любов, която те 

очаква. Светът също Ме очаква, той гладува и жадува за Моята любов. Но Аз ще дойда при всички, 

защото това беше Моето обещание. Един ден, когато народите са в мир, грехът е изкоренен и 

хората се обичат като братя, ще ви покажа меча, с който ви победих: любовта. 

55 Колко скромна е тази проява за онзи, който я вижда с очите на плътта! Но колко дълбоко и 

велико е то за този, който го вижда със сърцето и духа си! 

56 Както сега сте около Мен, така беше и в последната вечер на Втората епоха. Слънцето 

тъкмо залязваше, когато Исус за последен път говори на учениците Си в тази стая. Това бяха 

думите на умиращ баща към любимите му деца. В Исус, а и в учениците, които все още не знаеха 

какво ги очаква след няколко часа, имаше тъга от този, който ги беше учил и обичал толкова 

много. Техният Господ беше на път да си тръгне, но те още не знаеха как. Петър плачеше, 

притискайки чашата до сърцето си, Йоан мокреше със сълзите си гърдите на Учителя, а Матей и 

Вартоломей бяха вцепенени от думите Ми, насочени към бъдещето. Филип и Тома скриха 

горчивината си, докато ядяха. Яков, по-младият и по-възрастният, Тадей, Андрей и Симон бяха 

онемели от болка, но много ми говореха със сърцата си. Юда Искариотски също носи болка в 

сърцето си, но също и страх и разкаяние. Но той вече не можеше да се върне, защото го бе обзел 

мрак. 

57 Наближаваше мъченическата смърт на Кръста, от която Христос напусна Майка Си, сякаш 

като щерка, която щеше да даде топлина на тези малки деца, докато светлината на Светия Дух 

струеше надолу, за да просвети тези хора. Скоро, след моментите на слабост, те ще се почувстват 

достатъчно силни, за да се разпръснат по света, проповядвайки Благата вест и обявявайки 

Небесното царство на езическите и идолопоклонническите народи. 

58 Когато Исус сподели последните Си думи и наставления, учениците бяха препълнени със 

сълзи. Но един от тях вече не беше там, душата му не можеше да приеме толкова много любов, 

нито да види толкова много светлина и затова си тръгна, защото тази дума разяждаше сърцето му. 

59 Вярващи от това време, нови ученици: Аз допуснах предателството на един ученик в Моето 

апостолство от Втората епоха, за да ви дам голям урок в него. Не ставайте съдници на онзи, когото 

Аз съдих с любов и на когото също простих. По-скоро го приемайте като отворена книга и символ. 

Колко от вас, които сега го осъждат, носят в сърцата си Юда? 

60 В тези моменти, в които ви говоря и ви напомням за тези събития, кралската звезда също се 

скрива. Това е същото слънце, което е греело над човешката раса по онова време. Но сега, когато 

ви говоря, стенанията на народите и ревът на вашите войни се издигат до небесните висини. 

61 Колко много нещастие виждам в твоя свят и каква дълбока скръб е в духа Ми! 

62 Блажени са онези, които с болка в сърцето си си спомнят деня, в който Исус застана пред 

съдилището, откъдето се изкачи на Голгота, следван от тълпите. 

63 Днес Моят Дух се чувства сред вас в нов затвор, но той е направен от любов, той е на 

вашето сърце, в което искате да Ме затворите, защото започвате да Ме обичате. Виждам и новия 

кръст, на който ще Ме издигнеш. Но не е тази, на която Ме оставихте да умра; днес тя е тази от 

вашата духовност, която копнее за Моите отворени обятия и която жадува за потока на Моята 

божествена Кръв, която е Живот. Днес вие не Ме обвинявате, напротив, вие сте Мои защитници, 

защото вече знаете за Моята невинност. 

64 Не мога да кажа същото за всички, защото хората са натрупали толкова много 

несъвършенства и толкова много грехове в света, че те също са като нов кръст на болката за Мен, 

който те са подготвили за този път. 
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65 Всички вие сте освободени от Моя пример и няма да можете да загинете. Въпреки това е 

необходимо да ви спася от мрака, който ви обгръща и не ви позволява да разпознаете истинския 

живот. 

66 Колко много противоречиви емоции вълнуват сърцето ви, когато слушате Моето Слово, 

възлюбени хора! Този скръбен тон, с който ви говоря за тези часове на горчивина, трогва най-вече 

онези, които са страдали много; защото този живот е път на страдание и е Голгота. 

67 В онова време трима съдии Ме съдиха: Анна, Пилат и Ирод, а народът изпълни присъдата 

над Мен. Сега ви казвам, че много са Моите съдии, а още по-голям е броят на онези, които ще Ми 

причинят болка в това време. Но колкото повече хората се отвращават от Моя закон и Моето 

учение - когато то е най-преследвано и отхвърляно, гласът на хората на вярата ще прозвучи, защото 

няма да се случи същото като през Втората епоха; сега Аз няма да съм сам. 

68 "Слепият", на когото Исус е върнал зрението, ще крещи с пълно гърло, че е видял 

светлината. "Мъртвите" ще възкръснат и ще свидетелстват за Моята истина. Чувствителното сърце 

на жената ще Ми бъде вярно, а мъжете със силни души ще бъдат Моите нови помощници в 

носенето на кръста. 

69 Мария няма да отсъства, нито ще се отдалечи от някоя от Моите стъпки, а нейният Небесен 

дух ще Ме следва навсякъде, защото Христос и Мария са били едно с Отца още преди да дойдат на 

земята. 

70 Човеколюбие, човеколюбие, днес не бих могъл да кажа както в онези времена: "Отче, 

прости им, защото не знаят какво правят", защото няма човек, който да не е пил кръвта на Агнето, 

която е Светлина, Истина и Живот. 

71 Един миг е достатъчен на Димас, за да намери спасение, и той е последният в живота му. 

Той ми говори от кръста и въпреки че вижда, че Исус, когото наричат Божия Син, е в мъките на 

смъртта, усеща, че Той е Месията, Спасителят, и Му се предава с цялото съкрушение на сърцето си 

и с цялото смирение на душата си. Ето защо му обещах рай за този ден. 

72 Казвам ви, че ще направя така, че всеки, който съгреши несъзнателно, но в края на живота 

си Ми говори със сърце, изпълнено със смирение и вяра, да почувства нежността на Моята 

милосърдна любов, която го издига от земните трудности, за да познае блаженството на 

благородния и възвишен живот. 

73 Оставих те, Мария, в подножието на кръста, на онази планина, която прие Моята Кръв и 

сълзите на Майката. Там тя остава да чака децата си, защото именно тя ще свали кръста от 

раменете им и ще им покаже пътя към небето. 

74 "Жаден съм" - казах на онази тълпа, която не разбра думите Ми и се наслади на 

предсмъртните Ми мъки. Какво бих могъл да кажа днес, когато виждам, че не само една тълпа, но 

и целият свят насилва Моя дух, без да осъзнава болката Ми? 

75 Жаждата ми е безкрайна, невъобразимо голяма и само твоята любов ще може да я утоли. 

Защо ми предлагате външен култ вместо любов? Не знаете ли, че докато ви моля за вода, вие ми 

предлагате жлъчка и оцет? 

76 Въпреки че чашата Ми е толкова горчива в този момент, кръстът Ми е толкова кървав и 

самотата Ми е толкова голяма, няма да Ме чуете да възкликвам: "Боже мой, Боже мой, защо си Ме 

оставил?" Защото онова доказателство, което Исус ви даде, показвайки открито, че Неговата болка 

е човешка и истинска, няма да ви дам днес, защото идвам в Духа. 

77 Христос е Учителят и Той ви е учил до последния момент. Когато настъпи това време и Той 

видя делото си завършено, смирено го предаде на Своя Отец с думите: 

"Всичко е изпълнено." 

78 Когато Исус, Който беше Пътят, Истината и Животът, завърши мисията Си с тази молитва 

от седем думи, казвайки накрая на Своя Отец: "В Твоите ръце предавам Духа Си", помислете дали 

вие, които сте ученици на този Учител, можете да напуснете този живот, без да го принесете на 

Отца като данък на послушание и смирение, и дали можете да затворите очите си за този свят, без 

да помолите Господа за Неговата закрила, тъй като ще ги отворите отново само в други области. 

79 Целият живот на Исус е жертва на любовта към Отец. Часовете, през които Той е бил на 

кръста, са били молитва за любов, застъпничество и прошка. 
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80 Това е пътят, който ви показах, човечество. Живей, следвайки своя Учител, и Аз обещавам 

да те заведа в Моята утроба, която е източник на всяко блаженство. 

Моят мир да бъде с вас! 
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Инструкция 95  
1 Какво бихте могли да поискате от Онзи, който ви е създал, което Той не ви е дал, ако това, 

което искате, е за доброто на вашето тяло или душа? Но трябва да се научиш да се съгласяваш с 

Моята воля. Живеете във време на компенсация, когато не трябва да се бунтувате срещу 

изпитанията си. 

2 Обичайте, защото любовта ви ще ви помогне да се поправите. Унищожете целия егоизъм с 

дейността си на любов. 

3 Земята, по която ходите, е преходна, скитанията ви тук са кратки, но след това ще влезете 

във вечния живот. И все пак искам да знаеш пътя от тази долина на сълзите, който е очертан със 

заповедите на Моя закон. 

4 Не отслабвайте нито във вярата, нито в надеждата. Винаги имайте предвид, че краят на това 

житейско пътуване ще дойде. Не забравяйте, че произходът ви е в Мен и че крайната ви цел също 

ще бъде в Мен, а тази цел е вечността, защото няма смърт на душата. 

5 Имайте за идеал на стремежа си вечността и не се отчайвайте от възходите и паденията в 

живота. Знаете ли дали това е последното ви въплъщение на Земята? Кой може да ти каже, че в 

това тяло, което имаш днес, ще изплатиш всички дългове, които си направил на Моето 

правосъдие? Затова ви казвам: Използвайте времето, но не бързайте. Ако приемете страданията си 

с вяра и преданост и изпразните чашата с търпение, истина ви казвам, заслугите ви няма да останат 

безплодни. 

6 Уверете се, че духът винаги напредва, така че никога да не спирате да се усъвършенствате. 

7 Аз съм този, който поставя изпитания по пътя ти, за да спра душата ти, когато се отклони от 

пътя на Моя закон и иска да живее сама според собствените си предпочитания. Изследвайте 

причината за изпитанията, позволявам ви да го направите, за да можете да потвърдите, че всяко от 

тях е като длето, което обработва сърцето ви. Това е една от причините, поради които болката ви 

доближава до Мен. 

8 Но човекът винаги е търсил удоволствия, стремял се е към власт и блясък, за да се издигне 

като господар на земята и да бъде владетел над своите братя. След като съм ви създал с една и 

съща любов, защо тогава винаги е имало хора, които се преструват на нещо по-висше? Защо е 

имало такива, които са управлявали хората с камшик при унижение? Защо има хора, които 

отхвърлят смирените и чиито сърца остават невъзмутими, когато те причиняват болка на ближния 

си? Защото това са души, които все още не са Ме познали като Отец, Който обича всички Свои 

създания, нито като единствения Господ на всички живи същества. Ето защо има хора, които 

узурпират властта и пренебрегват свещените права на човека. Те Ми служат като оръдия на Моето 

правосъдие и макар да си мислят, че са велики господари и царе, са само слуги. Простете им! 

9 Това е третият път, в който ви преподавам урока, който трябва да обедини духовно 

човечеството. Защото Моята воля е езиците, расите и различните идеологии вече да не бъдат 

пречка за тяхното обединение. Духовната същност, от която създадох духа, е същата, която 

притежават всички, а веществата, от които се състои кръвта, която тече във вените на човека, са 

еднакви за всички. Затова всички са равни и достойни за Мен и за всички съм дошъл отново. 

10 Дойдох, защото видях душите ви бедни на добродетели и искам да ги направя богати. Но не 

Ме питайте за земните богатства, защото Аз ви ги дадох в наследство от самото начало. Помолете 

Ме и потърсете пречистване на душата, която все още не притежавате. Осъзнайте, че Моят закон 

все още не се спазва. 

11 Изминали са векове и епохи, но човечеството не се е събудило истински за живота на 

светлината и истината. Ето защо всеки път, когато свалите телесната си обвивка, се връщате в 

духовния свят голи и нуждаещи се, гладни и жадни. Все още такава голяма вяра и воля не извира 

от сърцето на човека, че той да пожелае да Ме последва по пътя, очертан от твоя Отец със следи от 

кръв и любов. 

12 Така че болката потиска хората с цялата си сила и ги кара да осъзнаят, че са се отклонили от 

правия път, и ги призовава да потърсят Отец, както направи Блудният син в Моята Божествена 

притча. Какво значение има, че идвате пред портите Ми голи или в парцали, плачещи и изпълнени 
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със срам, когато Моята воля е да Ме търсите, да чукате на вратата Ми, да си спомняте за Мен? 

Тогава Моите любящи ръце ще се отворят, пълни с прошка и милост, ще те прегърнат и ще ти 

върнат изгубеното и пропиляно наследство, ще те настанят на Моята трапеза, за да се наслаждаваш 

на храната и плодовете на вечния живот. 

13 Нека Моята любов да проникне в сърцата ви, да ви утеши и излекува, да ви спаси наново, да 

ви освободи и да разкъса веригите, които ви свързват със страстите, мизерията и невежеството. 

Искам небесното царство да дойде в сърцата на хората и вашите страсти да не установяват своето 

царство в този свят. 

14 Ученици, разберете, че Аз ви изпратих на света, за да обичате ближните си, да им показвате 

милосърдието си, да се молите за тях, да живеете за тях. Но не очаквайте от тях да ви отвърнат с 

любов за любовта, която сте получили, а се въоръжете, за да устоите на твърдостта на човешкото 

сърце, неблагодарността и егоизма. Бъдете готови за клевети и предателства, но не губете духа си 

заради тях, а предварително им простете с цялото си сърце. 

15 Ако се чувстваш самотен, ако имаш нужда от любов, ако на земята няма глас на приятел, 

който да те утеши, нито някой, който да сподели хляба си с теб, потърси Ме. Обърнете се към 

Онзи, Който обича дори когато не е обичан, към Онзи, Който в действителност прощава на всички 

грешници, изцелява ги и ги утешава. 

16 Не всички ще бъдат неблагодарни и безотговорни към работата ви, понякога ще бъдете 

насърчавани от разбирането, милосърдието и добротата на вашите ближни. 

17 Искам да бъдете благочестиви в своята простота и да откривате Моите благословии в своята 

бедност. Докато светът се нуждае от Моя мир, препъва се и пада въпреки цялата си наука и фалшив 

блясък, вие, бедните, притежавате съкровището на мира. Защо не разпространявате този мир над 

човечеството с молитвите, делата и думите си като мантия от любов и милосърдие? 

18 Всички вие притежавате дарбите на духа, които започват да се разгръщат в тази Трета епоха 

чрез развитието, което душите са постигнали. Интуицията, духовното лице, откровението, 

пророчеството, вдъхновението ясно се проявяват сред хората и това е обявяването на ново време, 

това е светлината на Книгата на седемте печата, отворена в този момент в шестата й глава. Но вие, 

които знаете за какво служат тези прояви и разбирате времето, в което живеете, насочете 

духовните си дарби по пътя на любовта. Винаги бъдете готови да предложите любящата си помощ 

и така ще бъдете в съответствие с Моя закон и ще служите за пример на своите ближни. Тогава вие 

ще бъдете Мои ученици и ще бъдете признати за такива. 

19 Ако знаете как да използвате Моята работа с истинска благотворителност, тя ще бъде като 

спасителна лодка в живота ви. Тя ще ви приюти като майка, когато сте се изгубили, плачейки по 

пътищата на живота. 

20 Вие Ме молите да не престава проповядването на Моето Слово, молете Ме да удължа 

времето на това откровение сред вас. Но Аз ви казвам: Моите закони са неизменни, Моята воля е 

неотменима. Нищо няма да може да направи човек, за да промени решението Ми. Нито сълзите, 

нито клетвите ще Ме накарат да удължа това време. Казано е и е написано, че от 1950 г. Моето 

слово няма да се чува повече. Кой ще бъде с Мен тогава? Вие не знаете какво подготвям три 

години преди заминаването Си, но трябва да сте будни. 

21 В царството на Отца има същество, изпълнено с благодат, нежност и топлина. Това е 

Мария, твоята Майка, тя винаги е с теб. Научете се да я приемате достойно в сърцата си, да 

усещате нежната ѝ ласка. Разберете, че за нея вие винаги сте нейни деца. Мария ще ви помогне да 

стигнете до Мен. Вие, които сте болни духом и телом, няма да ви отхвърля заради бедността ви. 

Слушайте словото Ми, защото то ще бъде като балсам върху раните ви. 

22 Колко от вас се учудват, че в тези моменти Ме слушат със сълзи на любов, радост, покаяние 

в очите, въпреки че само преди няколко часа са се отдали на страстите на света. 

23 Давам ви Моите учения, за да ги изучавате с интерес и да ги практикувате с любов утре. 

24 От дълго време ви давам наставленията Си, но не откривам сред толкова много ученици 

онези, които утре ще бъдат учители. Но Аз ще продължа да ви давам наставленията Си, докато в 

духа ви не се събуди копнежът за развитие. 
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25 Избрах тези, които не са подходящи за земните науки, защото не са подходящи за ученията 

на Духа. Избрах бедния, защото с един атом от Моята благодат, който му давам, той се чувства 

извисен и почетен. Не и богаташът, който никога не е доволен, колкото и да му давам. А бедния 

човек, който е украсен с познанието за духовните дарби, които притежава, уча да не пази 

съкровището си за себе си, а да го споделя с братята и сестрите си. Ако знанието, че има тези 

духовни дарби в себе си, радва духа, то е, защото той е осъзнал стойността, която те имат. 

26 Който се мъчи да постоянства в пътя (на Закона), го прави, защото си спомня всичко, което 

е трябвало да изстрада, за да постигне това, което притежава сега. Разберете, че който се отклонява 

от пътя, е неблагодарен не толкова на своя Господ, колкото на себе си. 

27 Нима не знаете, че който живее в разрез с Моя закон, се лишава от своите добродетели и 

духовни дарби? 

28 В момента връщам на хората цялото им наследство, което те са пропилели. Никой няма да 

остане без светлината на Моя Дух. Дори преди 1950 г., която - както ви съобщих - ще бъде 

годината на Моето заминаване, никой няма да се чувства нуждаещ се, слаб или невеж. 

29 Паразитните растения ще разцъфнат и ще дадат плод, но тъй като Аз съм Силата, винаги ще 

имам достатъчно време да спася душите ви. Но за теб всяка пропусната (неизползвана) възможност 

и всяка стъпка надолу ще направи завръщането ти в правия път по-печално. 

30 Днес дойдох, за да ви отвърна от големите пороци, за да Ме чуете по пътя на мира и да 

осмислите и разберете наставленията, които ви давам. 

31 Научете, че само кристално чистата вода утолява жаждата на духа, така че никога не 

приемайте мътна и замърсена вода. 

32 Ако в света винаги си имал някой, който да ти служи, и си изпитвал почести, то по Моя път 

няма да имаш нито слуги, нито суетна слава. Вие ще бъдете Мои слуги, които служат на ближните 

си. 

33 Направих така, че да достигнеш върха, за който копнееше, и когато се озова на него, чу 

гласа на Господ, който ти казваше: Отдавна си дал своя дан на "императора", сега ми дай това, 

което е Мое. Вече сте се насладили достатъчно на удоволствията на този свят и сега е време да 

подготвите пътуването си към вечността, защото никой не знае дали трябва да се върне в този свят, 

или не. 

34 Казвам ви: бъдете благословени, защото сте прославили името на Мария, която ви е 

подготвила с любов да приемете Моите наставления, и защото Ми показвате радостта си и 

желанието си да вървите напред. Желанието Ми е да ви видя спасени и в духа Ми има болка, 

защото малцина са тези, които Ме следват, и много са тези, които не са чули Словото Ми и чийто 

дух все още е безразличен и глух за Моите вдъхновения. 

35 Аз давам живот и храна на всички същества и се грижа за тяхното благополучие, докато вие 

все още не сте разбрали, че вашето предназначение е да обичате и да служите. Ето защо ви говорих 

по много начини и Моите учения ще се повтарят, докато не се убедите в задълженията си и не се 

подчините на законите, които са ви дадени от началото на времето. 

36 Давам ви още една възможност да вършите дела на милосърдие, за да умножите реколтата 

си и да я складирате в Моята житница, където заслугите ви няма да се изгубят, а ще се умножат. 

Покажи ми онези, които си обърнал от лошо семе към добро, скърбящите, които си утешил, онези, 

които си накарал да напуснат мрака на порока и си отвел на сигурно място. Ето какво искам от вас. 

Не забравяйте духовните си задължения към онези, които все още са материализирани. Не 

забравяйте, че ви казах да не се тревожите за утрешния ден. Всичко е предвидено и дадено от Мен, 

трябва само да се доверите на работата си, която винаги ще бъде благословена от Отец. Вие не 

трябва да живеете само в духовното според Моята воля. Дал съм ви два закона, които да спазвате: 

единият управлява духа и ви вдъхва високи чувства и мисли; другият ви поддържа в хармония с 

материалната природа, а двата ви правят едно с Мен в тяхната съвършена хармония. 

37 Обединете се в една мисъл и се доверете на Мен. Обичах те още преди да те изпратя на 

света и където и да си бил, съм те закрилял. Неуморно се стремях да ви подготвя. Кои от вас ще 

бъдат тези, които ще се включат в Моето дело и ще видят началото на възстановяването на този 

свят? Истина ви казвам, че децата на вашите деца ще говорят за това, което сте преживели и чули 
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от Мен. Но когато достигнете голяма зрялост и имате велики духовни видения, които показват 

бъдещето на човечеството, колко щастливи ще бъдете, защото ще можете да разкриете колко 

големи са даровете, дадени ви от Божията любов. 

38 Когато всички Мои деца разберат, че съм се разкрил още веднъж, когато словото Ми бъде 

разбрано и инструкциите Ми бъдат изпълнени, светлината на Шестия печат ще озари всяко 

създание и всички ще се събудите. В онова време объркването и нечестието ще престанат, войните 

ще спрат и животът на човека ще бъде обгърнат от Моята любов и Моята благодат. Само любовта, 

милостта и прошката ще бъдат живи в сърцата. Интуицията ще бъде дар за всички, а съвестта ще 

говори с пълна яснота и нейният глас ще бъде чут и слушан. 

39 Имайте вяра в Мен, за да вършите духовни дела; защото ако нямате вяра, няма да можете да 

изцелявате и ще се чувствате окаяни и нуждаещи се, въпреки че имате Моята власт. Но ви казвам и 

това: Когато се притечете на помощ на своите братя и сестри, не ги унижавайте, не издигайте 

тронове и не търсете васали. Бъдете смирени, обичайте ги и работете със себеотрицание в кръга на 

хората, които са ви поверени. Това, което ще направите за братята си, ще го направите и за себе си. 

Помислете си как ще бъдете съдени, ако вършите дела, които противоречат на Моя закон, като 

казвате, че сте Мои ученици. 

40 Получавам вашата реколта в този свят, където сте се борили и страдали за Моето дело. 

Сърцето Ми казва: "Семето ми е малко, но ще го умножа, защото съм развълнуван от Твоята любов 

и Твоето Божествено търпение." 

41 Вътрешният ви мир зависи от духовното ви извисяване. Имам да ви дам повече, отколкото 

можете да поискате от Мен. Когато се посвещавате на духовна работа, правете го с всички сили на 

своето същество, а когато се обръщате към света, за да си набавите хляб за тялото, работете с 

любов, за да можете да изпълните законите, които ви управляват. 

42 Ако сте били добри деца и впоследствие добри родители, не се страхувайте да се явите пред 

Мен. Ако сте се сблъскали с непослушание и не можете да поправите детето си, което е извършило 

нарушение, и затова имате дълбока рана в сърцето си, спомнете си, че хиляди и хиляди пъти съм 

получавал неблагодарността и неуважението на Моите деца, и тогава Ме вземете за пример. Само 

Аз съдя делата на всички същества. Родителите ще Ми дадат отчет за децата си, а те - за 

родителите си. Вдъхнах ви добродетел, за да сте в основата на един здрав и силен свят, и когато ви 

питам за съществата, които изпратих в лоното на вашето семейство, вие си ги представяте като 

благоуханни рози и свежи лилии в градината, за която сте се грижили. 

43 Словото Ми носи мир на онези, които се нуждаят от него, но не всички са в състояние да го 

получат. Мнозина не се трогват от усилията Ми и не усещат болката Ми поради липсата на любов. 

44 Искам да видя у вас сила на вярата, защото ще дойде време на преследване, когато ще 

бъдете разпитвани и съдени. Когато сте подготвени за това, Аз ще говоря чрез вас и ще се 

разкривам в делата ви на любов към вашите ближни. 

45 Бъдете милостиви и ще получите милост от ближните си. Подчинявайте се на Моите 

вдъхновения и отхвърляйте опасностите и изкушенията. Тези, които Ме заобикалят днес, не са 

праведни, но са на път да станат такива и да постигнат спасение. 

46 Всичко, което поискаш от Мен със смирение и добро намерение, ще ти го дам. Всичко, 

което поискате в името на Мария за вашето духовно развитие, ще ви бъде дадено. Помолете за 

всички, защото в Моите очи вие сте едно дете, което обичам и което искам да спася. 

47 Вие дойдохте на земята по Моята воля, затова ви се изявих. Съзнателно избрах твърди 

сърца, за да ви дам доказателство за силата на Моето Слово, когато постигна тяхното обновление. 

Длетото на Моята любов ги изглади, Моята доброта ги победи. 

48 Душите чуха гласа Ми чрез съвестта си, която накара човека да разпознае престъпленията 

си. Сърцата са изповядали вината си пред Отец от дух на дух и в Неговото присъствие са открили 

много прегрешения, които не са били известни на самите тях. 

49 Колко хора Ми казват в тишината на сърцето си, докато Ме слушат: "Отче, Твоят поглед 

прониква в моята вътрешност - какво мога да скрия от Теб?" Много от тях плачат, защото 

осъзнават болката, която са причинили на своите ближни и която е била причина да се върнат на 

онзи свят преди определеното за това време. 
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50 Духът Ми се радва, че вие, Моят народ, идвате на тълпи, и Аз ви казвам: елате, елате, не е 

късно да отидете на Моята нива и да станете работници, нито да вземете решение да се поправите. 

После, когато почувствате топлината на овчарника и възстановите силите си, не бъдете 

неблагодарни към Пастира, който ви е спасил, защото не знаете колко ще ви струва да ви потърси 

отново. 

51 Какво търсите в несигурните пътища, след като произхождате от тях? Защо да се излагате 

на нови измами, въпреки че все още помните болката си от измамните пътища на света? Излезте на 

пътеките, да, върнете се на тях - казва ви Учителят, но го направете само когато се чувствате силни 

и връщането ви има за цел да достигнете до падналия или да потърсите изгубения. Необходимо е 

да имате пълни познания за мястото, от което сте дошли тук, за да можете да разберете красотите 

на пътя, по който вървите сега. 

52 Ако не познавате това указание, защото не сте обръщали достатъчно внимание на Моите 

уроци или сте го обмисляли твърде малко, ще се заблудите по пътя на доброто и дори леко 

препъване ще ви накара да се заблудите. 

53 Гледайте и се молете, слушайте и мислете, тогава ще имате достатъчно сили да приложите 

на практика Моите божествени напътствия. 

54 Вие се учите да питате, да обичате и да страдате. Това е свят на болка, в който трябва да се 

научите да уважавате Моята воля. Любовта, която изпитвате към вашия Отец, ще ви помогне да 

понесете изпитанията с търпение и отдаденост. 

55 Моята воля беше още на този свят да познаете пътя, който води към Моето царство, като се 

подчинявате на заповедите на Моя закон. Изпълнете задачата си на земята, не пропускайте тази 

възможност. Кой може да ви каже със сигурност, че Отец ще ви даде прераждане, в което ще 

можете да поправите грешките си и да наваксате изгубеното време? В Словото Си ви казах: Бъдете 

усърдни, но не действайте прибързано. Отдайте дължимото на духовното и човешкото. Обединете 

всичките си сили и сетива в една воля. 

56 Болката, понесена в търпение, не е безплодна, защото засилва вярата, издига и пречиства. Тя 

никога няма да бъде пречка, а стимул по пътя на възходящото развитие и възстановяването. 

57 Бъдете смирени, тогава ще имате истинско милосърдие към ближните си, тогава ще бъдете 

достатъчно силни, за да устоите на изкушенията на света. Защо някои мечтаят за земни 

удоволствия, други се стремят към богатство, а трети получават власт, за да унижават слабите? 

Защото са твърде слаби, за да устоят твърдо в доброто, и се поддават пред изкушението. 

58 Аз се изявих на този етап на земята и ще оставя Словото Си като дар за всички хора. Този 

дар ще премахне духовната бедност на човечеството. 

59 Изпълвам те със смелост, за да разкъсаш веригите, които те свързват, и да си свободен да 

Ме следваш. Прелъстяването е установило своето царство на земята и е поробило хората. Но те ще 

получат власт да победят греха, порока, плътта. Вие, които Ме следвате, практикувате любовта във 

всичките й форми, тогава сте обичали истински. Но не очаквайте благодарност от мъжете. Няма да 

получите любов за любов, светът няма да ви утеши, а понякога ще ви предаде. Но не се 

притеснявайте: ако се нуждаете от утеха, любов, мир, изцеляващ балсам, обърнете се към Онзи, 

Който ви е дал доказателства за Своята любов със Своето Слово и Своята Кръв. Но какво бихте 

могли да поискате от Мен в тези критични моменти, което Аз да не мога да ви изпълня? 

60 Част от абсолютния и съвършен мир, на който ще се радва душата ви в отвъдното, вече ви 

дадох тук; но този свят няма този мир, няма вяра, лута се в тъмнина и пада в дълбоки бездни. 

Всъщност то не знае къде отива, защото няма ръка, която да го води. 

61 За тази цел Аз подготвям хора, които ще предават словото Ми с устните си, за да донесе то 

светлина в умовете на хората и мир на народите по земята. 

Моят мир да бъде с вас! 
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Инструкция 96  
1 Хранете се с Моето Слово, което е хлябът на Духа. Но за да може този хляб наистина да 

достигне до сърцата ви, е необходимо да се освободите - дори и само за няколко мига - от всичко, 

което ви свързва с този свят. Всички вие знаете пътя, по който можете да се издигнете до Мен, и 

все пак често ви виждам да плачете, защото се чувствате недостойни, без да знаете, че този плач ви 

пречиства и подготвя, за да стигнете до Мен. 

2 В Моето Слово ще намериш вечен живот за душата си. Вникнете в нея и ще откриете в нея 

божествената същност, любовта и силата, които излъчвам във вселената. 

3 Ученици и ученици, осъзнайте колко близо съм до вас. Но ако знаеш това, защо има случаи, 

когато Ме викаш с отчаяние, защото вярваш, че не те чувам? Вашето неразбиране е причината да 

ви повтарям Моите учения. 

4 Искам още сега да постигнеш необходимото одухотворяване, за да усещаш присъствието 

Ми, и когато вече не Ме чуваш по този път на посредничество и намериш тези места, където се 

срещаш, на пръв поглед празни и безлюдни, молитвата в тишина, извисяването на духа ти ще е 

достатъчно, за да усетиш присъствието Ми и да се изпълниш с Моя дух. 

5 Блажени са онези, които се научат да се издигат към Мен, защото ще получат от 

безкрайността вдъхновението, което ще ги поведе по пътя, очертан от Моите учения. С каква 

радост устните на вдъхновените хора ще се отворят, за да свидетелстват за Моето присъствие пред 

своите братя. 

6 Когато Моето Слово вече не може да бъде чуто чрез човешкия интелектуален орган, гласът 

на отприщените природни сили ще говори на хората и ще свидетелства за събитието, което 

означава тази божествена проява. 

7 И тогава, когато Моят лъч на светлината се готвеше да се спусне към човешкия орган на 

разбиране, природата се разтърси и освободените стихии накараха хората да треперят, събудиха 

народите и изумиха учените. 

8 Не забравяйте Моите указания, за да не се страхувате в дните на подготовката си от 

изпитанията, на които ще бъде подложено човечеството. Вашата задача е да се молите, да се 

вглъбявате в себе си и да практикувате любовта - единствената заслуга, чрез която този народ ще 

се спаси от бурите, а чрез делата на любовта му другите народи ще получат утеха. 

9 Въпреки че словото Ми гали духа ви, то не ви приспива, а напротив - събужда ви за по-висш 

живот. Приближавайте се към Мен с чисти мисли, не позволявайте на плътта да ви съблазни да се 

храните с чувствени удоволствия или забавления, тогава ще сте направили решителна крачка към 

одухотворяването. 

10 Говорил съм много в пустинята на сърцата ви, без гласът Ми да е отекнал в духа на народа 

Ми. Сега, когато ви говоря чрез тези гласоподаватели, трябва да обръщате внимание на думите, 

които излизат от техните устни, ако вярвате в Мен и искате да постигнете мир. 

11 Никой не се учудва, че го търся, когато се заблуждава, нито че следвам стъпките му по 

пътеките на света, защото вие Ми принадлежите, вие сте дело на Моето вдъхновение като Отец. Не 

си ли представяте колко красиво ще бъде, когато един ден децата ще търсят и обичат своя Отец по 

същия начин, по който Той ги обича? Колко различен ще бъде тогава животът ти и колко близо ще 

Ме чувстваш до сърцето си! 

12 Словото Ми винаги е било любящо, неизменно в прошката и милостта, които съм ви 

показвал. Знам, че ще се издигнете с твърда решимост да се обновите и че ще Ми върнете всичко, 

което съм ви поверил, с чистотата, с която сте го получили. Ето защо ви позволявам да чувате 

Моето Божие слово и ви давам безброй знаци за Моята любов към вас. 

13 Времето на праведност, в което живеете, съответства на болката, която показва началото на 

вашето пречистване. 

14 Помнете, че ви предсказах война на религиозни общности и че ви обявих битка на 

доктрини. Истина ви казвам: битката вече започна. Кои от тях ще постигнат целта си? Никой не 

знае, но аз ви казвам, че не човекът ще победи, а истината ще победи в тази битка. Искам да се 

подготвите като добри войници, за да знаете как да защитавате това Мое дело. 
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15 Днес вие идвате, за да търсите храна за духа си, и се стремите плътта ви да се подчини и да 

се откаже от безполезните удоволствия. Вие идвате като добри и внимателни ученици, затова 

успокоявате сетивата си и позволявате на духа да се издигне към Мен в любяща и благоговейна 

молитва. Приемам те, утешавам те и те съживявам. 

16 Тук са много от онези, които в други времена са били учители по закона или учени. Сега 

умовете им са пробудени за духовно познание и те са убедени, че няма да намерят най-висшата 

истина в ограниченото човешко познание. 

17 Тук са онези, които в други времена са били могъщи и богати на земята, а сега са опознали 

бедността и смирението. Благославям ги за тяхната отдаденост и желание за съвършенство. Това е 

доказателство за Моята любяща справедливост, тъй като Аз им позволих да дойдат отново на 

земята, за да им покажа още една страница от Книгата на вечната мъдрост. 

18 Човечеството живее в хаос, от който не може да се освободи. Тя има нужда от помощ и аз 

винаги съм в готовност да ѝ я дам. Очаквам от нея само една дума, кратка молитва или миг на 

покаяние, след което осветявам пътя ѝ и превръщам този свят на мрака в долина на мира, в която 

човек се чувства собственик на живота, който съм му дал. 

19 Задачата ви не се ограничава само до спасяването на душата ви. Трябва да помогнете на 

онези, които са изгубили пътя си, да го намерят отново. При всеки удобен случай ви напомням за 

тази задача. Кога ще започнете да се одухотворявате? Кога ще изпълниш Моята воля? Ако се 

възползвате от това време и носите Словото Ми в сърцата си, без да добавяте чужди идеи към 

убежденията си, ако се издигнете към Мен с чистота, ясно ще получите духовно вдъхновение, 

което ще ви подхрани и ще накара всички, които са около вас, да постигнат благодат и мир в 

сърцата си. 

20 1950 г. е съвсем близо и наистина ви казвам, че животът на Моите ученици ще се преобрази. 

След тази дата ще видите как силите на природата се отприщват и хората се изправят във войни за 

идеи, науки и доктрини. Когато това се случи, объркването и болката ще станат толкова големи, че 

ще пожелаете Моето Слово да бъде чуто отново чрез човешкия орган за разбиране; но Аз вече ви 

казах, че това проявление няма да се повтори. Вашата задача е да се подготвите за предстоящите 

изпитания и да окуражите ближните си. 

21 Бъдете нащрек, защото в онова време ще се появят лъжехристи, лъжеелиаси и пророци, а 

доверчивите ще бъдат в опасност, защото не знаят как да различават истината от измамата. Точно 

тогава ще говорите без задръжки и ще потвърждавате думите Ми, и ще докажете, че сте деца на 

хората, които са били обучавани от Мен в тази Трета епоха. 

22 В този народ ще дойдат мъже и жени от всички краища на земята в желанието си да получат 

свидетелства за Моето повторно идване, а Моето дело, въплътено в Моите ученици, ще ги 

посрещне като любяща майка. 

23 Учете се от Мен колкото можете повече, за да можете утре да станете учители на своите 

ближни. Вашите действия на любов и безкористност ще бъдат най-доброто напомняне за Мен и 

най-доброто свидетелство за Моето Слово. Укрепете духа си в Моите учения и ще откриете, че 

докато има вяра, не може да има умора, страх или отчаяние. Постиженията и усилията ще бъдат 

ваша подкрепа. 

24 Във Втората епоха избрах дванадесет ученици и без да питат кой ги призовава да Го 

следват, те усетиха призива в духа си и оставиха всичко зад гърба си, за да следват Моята следа. По 

същия начин избрах и вас, за да се подготвите и да призовете другите чрез вашето посредничество. 

25 Гледайте делата ви да ви направят достойни и да се чувствате способни да водите ближните 

си. Не забравяйте, че един слепец не може да води друг слепец. Ако хората се нуждаят от светлина, 

дайте им я и ги водете за ръка като по-млади братя и сестри. Изцелявайте се един друг, за да 

можете по-късно да изцелите съседите си. Бъдете силни в борбата си и споделяйте силата си със 

слабите. 

26 Давам ви необходимото време, за да свършите работата, която съм ви поверил. Мъже и 

жени, работете за духовното издигане на човечеството. Всяка твоя мисъл, всяко твое дело ще 

остане записано и Аз ще направя така, че всяко семе на любовта да бъде плодоносно. Оставете на 

Мен да преценя делата ви и не разгласявайте любовната дейност, която практикувате, ако искате да 
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получите награда. Не търсете почести, нито васали, нито заплащане. Бъди смирен, милостив и 

безкористен, и аз ще те възхваля. 

27 Ако Моята воля е да ви направя собственици на земни блага, Аз ви ги давам, за да ги 

споделите с нуждаещите се братя и сестри, с тези, които нямат богатство или подкрепа, със слабите 

и болните. Много от тези, които нямат нищо на земята, обаче могат да ви позволят да споделите 

духовните им блага. 

28 Ако вие, които сте приели Моето Слово, не говорите за тази истина, ще говорят простите и 

необразованите. Знайте, че това учение ви е поверено, за да можете духовно да донесете спасение 

на много хора, които са се поддали на бремето на отчаянието и горчивината, оставени в тях от 

войната или битката, която всеки човек води вътрешно. 

29 Молете се истински, възлюбени хора, не се задоволявайте да възхвалявате Моята 

Божественост с красиви думи. Обичайте ближните си и се борете за мира на народите. 

30 Този народ, на който съм учил от началото на времето, не може да се откаже от духовната 

си мисия. Това е да бъдеш лидер, пророк и пратеник сред хората. На него разкрих съвършеното 

поклонение пред Мен и днес то има възможност да завърши изграждането на храма, с което е 

натоварено от самото начало. 

31 Отстраних го от всяко развращаващо влияние, за да може да получи Моето божествено 

откровение в цялата му чистота. Само наставленията на Учителя и сладкият глас на Мария ще се 

чуват в светилището, което Моят народ понастоящем изгражда в най-съкровената част на духа си. 

32 Във всички времена съм давал духовни откровения на Моите деца. Във всяка епоха съм се 

проявявал в различни форми и във всяка от тези епохи съм намирал хора на различно духовно 

ниво. Днес ги изненадвам, докато са били поробени от материалното, егоистично и научно 

съществуване, а душите им са се материализирали, без да осъзнават стойността на духовните 

дарове. 

33 Човекът от това време води в себе си най-голямата духовна битка, която някога е 

преживявал, защото научният му прогрес и интелектуалното му развитие са в противоречие с 

развитието, което е постигнал духът му. Те отказват да чуят гласа на съвестта си и се опитват да 

потиснат поривите си за освобождение, без да осъзнават, че живеят във време на изкупление и съд. 

34 Отворете очите си, възлюбени хора, и разберете, че Аз съм ви определил да бъдете 

светлината на света и затова не бива да се оставяте да бъдете движени от страстите, от които 

другите са покорени, нито да се изгубите сред тълпите, които вървят сляпо през живота. 

35 Казвате Ми, че е трудно да се постигне одухотворяване в момент като този, в живот като 

сегашния. Но аз ви казвам, че това не е невъзможно и че усилията, които полагате, за да се 

освободите от злото и да се посветите на разумен и възвишен живот, са много достойни. 

36 В тази битка ще победят онези, които изхвърлят от сърцата си страха от осъждането и 

критиката на другите, а онези, които забравят себе си, за да служат на ближните си, ще се издигнат 

духовно. 

37 Аз, Учителят, Отецът, слязох чрез тази светлина до вашия дух и по тази причина вие 

нарекохте това откровение спиритизъм. Затова, когато ви попитат какво е спиритизмът, кажете, че 

това е учението, разкрито през Третата епоха чрез Божествения Учител: учението за спиритизация. 

38 Но ако ви попитат какво е одухотворяването, кажете, че това е издигане на мисълта, чистота 

в делата и думите, възвишен и благороден живот. 

39 Вие, като ученици на това учение, трябва често да се питате дали полагате усилия да се 

наречете с право спиритуалисти. За да ви помогна в тази работа, Аз ви дадох Моята светлина, 

защото вие сте тези, на които е възложено да построят духовния храм на Моята Божественост. Със 

сътрудничеството си вие ще създадете храма: Някои от тях със своята непоколебимост ще бъдат 

основите; онези, които достигнат по-голяма зрялост, ще бъдат стените; други, със своята дейност 

на любов, ще бъдат стъпалата на храма; а трети, с дара на Словото, ще бъдат като камбаните, които 

призовават хората със своя звън. Някои от тях, благодарение на вдъхновението си, ще 

символизират високите кули и куполните покриви на местата за срещи, а има и такива, които, 

благодарение на любовта си към хората, ще бъдат като порти, които винаги са отворени за 

нуждаещите се, жадните, болните и неразбраните. 
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40 Този храм ще бъде завършен, когато единството между Моите ученици се превърне в 

истина. Основата му ще бъде на земята, а куполите му ще се допират до небето. След като се 

утвърди, ще го откриете в цялата вселена. Вярвайте в тази работа и работете непрестанно. 

41 Никой да не се отделя от поверената му задача, за да не бъде светилището му безпроблемно. 

Всички вие трябва да се стремите да постигнете същото осъзнаване, за да може този храм да бъде 

изграден с вашето одухотворяване. 

42 Наблюдавайте и се молете. Обичайте се един друг в истина, за да не ви обземе гордост, 

защото тя е семето, което унищожава смирението и милосърдието. Пазете се да не ви се случи 

същото, което се случи на вавилонските строители, които гордостта им погуби. Помнете, че 

лошото семе е причината за разделението на тези хора. Кулата останала недовършена, а 

объркването на племената било толкова голямо, че те се разделили на народи, които и до днес 

живеят отделно. 

43 Върху вас е паднала една-единствена светлина: тази на Моя Дух, която е като светещ фар и 

първи импулс за вашето единение и вашата хармония. 

44 Вземете за пример за поведението си опита на първите народи. Размишлявайте върху 

техните изпитания и се възползвайте от техния пример. Съграждайте и работете, днес с плът, а утре 

с дух, и продължавайте така, докато всички влезете през портите на любовта в храма на истината. 

45 Никой няма да иска да се отклони дори на крачка от пътя, очертан от Моя закон, защото ще 

оплаквате горчиво всеки изгубен миг, всяка спънка, всяка грешка. 

46 Учителят очаква учениците от Третата епоха да вървят по Неговите стъпки, както и по 

стъпките на онези, които са Ми свидетелствали в миналото. На вас, които Ме слушате, казвам: Не 

чакайте да се опомните, за да започнете задачата си. Тъй като ви говоря сега, когато живеете на 

земята, това е знак, че имате съдба, която трябва да изпълните на този дом. В това изпълнение най-

голямата ви борба ще бъде със самите вас. Но ако използвате способностите си, ще преодолеете 

слабостите си и всичко останало ще бъде лесно за вас. 

47 Когато този народ е обединен и подготвен, Илия ще провъзгласи на човечеството 

възкресението на Господния народ. Помислете сега колко голяма ще бъде вашата борба, за да 

превърнете живота си в поука и урок за човечеството. Затова ви казвам да изследвате делата си, за 

да имате познание за това, което вършите. Но ако се появят действия или мисли, които не можете 

да различите дали са в рамките на закона или извън него, издигнете духа си в истинска духовна 

изповед към Мен, тогава Моят глас ще ви покаже истината, като се прояви чрез просветление на 

мислите ви и в мира на сърцата ви. 

48 Този вид общуване няма да ви се стори невъзможно, защото е същото, което съм ви разкрил 

от самото начало на съществуването на човечеството. В настоящия момент, когато материализмът 

царува както никога досега, Аз ви вдъхновявам за съвършена молитва, точно когато светът, 

разделен на секти и религиозни общности, напразно се опитва да подхранва духа си с обреди и 

традиции, забравяйки истинската молитва, която извира от дълбините на вашето същество, за да се 

издигнете към Мен по пътя на любовта. 

49 Всичко в това време говори на човека за съд, но въпреки това твърдото му сърце остава 

неподвижно. Силите на природата, епидемиите, странните болести, ежедневните събития в 

различни точки на земята са знаци, които възвестяват Божествената справедливост. Но никой не се 

моли истински и малцина изучават думите, оставени от Моите пророци. 

50 Още от най-древни времена всичко, което виждате днес, е било предсказано, а също и в 

настоящето време Аз пророкувах чрез устата на първите гласоподаватели събития, които много 

скоро се сбъднаха. 

51 Кой от тези, които в момента слушат Словото Ми, ще Ми обърне гръб? Само аз знам. 

52 Онези, които в онези дни са търсили Исус с надеждата да получат богатството на света и 

временни блага, са се почувствали разочаровани, когато са видели, че Царят, за когото техните 

предци са им обявили, че ще спаси народа Си, е без корона, без скиптър и без трон - с празни ръце 

и боси крака. Те не могат да разпознаят в Исус обещания Месия. Помислете сега за всички 

пътувания, които тези души е трябвало да извървят, за да си възвърнат мира и даровете на 

благодатта, които не са използвали. Днес те са сред вас. 
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53 Разбери, че душата ти не е родена едновременно с тялото ти, а е живяла в различни епохи и 

днес, усещайки Моето присъствие, с нетърпение идва при Мен и Ме моли да й позволя да чуе 

Словото Ми до края на Моето проявление. Тя чувства, че в друго време не е искала да Ме чуе и 

дори Ме е отхвърлила, а сега иска да поправи грешката си. 

54 Вие разбрахте, че нито едно престъпление не остава скрито от Мен, че всяка вина трябва да 

бъде поправена и всеки дълг изплатен; но също така разбрахте, че тази справедливост произтича от 

божествената любов, която иска да бъдете съвършени, защото сте нейни деца. 

55 Аз не унищожавам никое от децата Си, колкото и да Ме обиждат; Аз ги пазя и им давам 

възможност да поправят прегрешението си и да се върнат в пътя, който са напуснали. Но въпреки 

че съм им простил, те се сблъскват с плодовете на делата си и именно те ги съдят и им показват 

правилния път. 

56 Великите нации на този свят искат война, искат кръв, а онези, които се чувстват обидени, 

призовават за отмъщение, без да разбират, че всички те неумолимо се спускат към една и съща 

пропаст. Те не искат да разберат, че властта, която преследват с такова усърдие, скоро ще се 

превърне в чаша, чието съдържание ще бъде болка, отчаяние и смърт. Но тогава, когато тези, които 

жадуват за величие, тези, които жадуват за отмъщение, са в тази бездна, когато са в най-голямата 

си скръб, те ще могат да чуят гласа Ми, който им казва: "Моят мир да бъде с вас!" В този момент тя 

ще стане светла във всички души и съвестта им ще заговори с ясен глас и ще бъде чута от всички. 

В човека ще се разрази битката на духа срещу материализма и в Моето учение той ще намери 

необходимата светлина, за да победи. 

57 Вие бяхте разочаровани, защото Аз не нося материални съкровища и богатства, за да ви 

лаская и да ви накарам да Ме следвате. По-скоро някои от вас ще трябва да изоставят високия си 

стандарт на живот, за да се спуснат до смирението на тези множества, които Ме слушат, и това е 

така, защото те са Ме разпознали и се готвят да изоставят суетния си живот, за да се посветят на 

задачата да размишляват върху Моето учение и да го практикуват по-късно. 

58 Ако сред вас се появят първите жители на този свят, които са живели в добродетел, те ще ви 

дадат свидетелство за мира, невинността и блаженството, които са обграждали тогавашното 

човечество. Те можеха да ви кажат също, че няма болка и че земята е като утроба и лице на майка, 

а сред съществата, които я обитават, има само приятелство и братство. Наистина тази планета беше 

украсена като небесен дом. 

59 Въпреки че изпратих душите по Моя преценка да живеят на това временно място, Аз все 

пак исках да обградя съществуването им с чудеса като доказателство за Моята любов, така че 

детето да не забравя своя Баща и да Го разпознава и обича във всяко Негово дело. Но нищо не е 

останало от онзи свят, от онова богатство, от онази чистота, с която дадох земята на човека. Това 

светилище е осквернено и причинява болка по безброй начини. Осъзнайте какво сте направили от 

това царство, което Господ ви е дал, за да бъдете като принцове в него, които ще имат Неговата 

мъдрост и Неговата любов за свое наследство, като собственици на един свят, който въпреки 

цялата си наука все още не познавате. 

60 Не обвинявайте никого, че е изгубил благодатта и мира, които обграждаха този живот в 

началото. Не обвинявайте предците си, защото сте били изпитвани във всяка епоха и поколение и 

почти винаги сте падали. Но Моята любов и Моята милост винаги са присъствали в живота ви. 

61 Някой казва в сърцето си: "Господи, ако нашите предци са били тези, които са съгрешили - 

защо ние трябва да носим последствията?" Но аз ви казвам: Какво знаете за прегрешенията на 

първите жители на земята? Кой ви казва, че не сте сред тези, които са формирали първите 

поколения? Събудете се сега, наблюдавайте и се молете, разберете, че не вашата любов, а вашата 

болка ще пречисти човечеството и ще му върне достойнството. Върху подготвената почва ще 

разпръсна семето на Моето учение, което в момента разкривам на един смирен народ, способен да 

Ме разпознае по същността на Моето слово и способен да предаде Благата вест на човечеството в 

подходящия момент. 

62 Искам споменът за Моето Слово да бъде незаличим във вас, то да живее, да пребъдва и да 

присъства винаги в паметта ви, и да свидетелствате за него пред ближните си с делата си на любов. 
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63 Вие бяхте подготвени от Мен във времето на справедливостта, за да имате доказателство за 

Моята любов и да не се оплаквате след това, като казвате, че не сте знаели нищо за това, което ви 

очаква. Моят съд ще бъде усетен от всяка душа, нито една от тях няма да избегне този закон, а 

вечната Ми любов ще победи всяка грешка и упоритост в злото. Тъмнината ще се разпръсне и във 

всяко създание ще остане само светлината. 

64 Изучавайте внимателно тази инструкция и накрая ще разберете, че никой не е изгубен 

завинаги, че никой не остава далеч от Мен и че всички ваши изпитания ще достигнат до Моя Дух и 

всички ваши дела ще бъдат съдени. Но аз ви казвам: След като Ме видиш отблизо като Съдия, ще 

Ме познаеш като Отец и ще Ме обикнеш истински. 

65 Във Втората епоха Аз ви проправих път с Моята Кръв; сега вие имате божествената 

същност на Моето Слово и чрез него ще се спасите и ще стигнете до Мен. 

66 По онова време хората със закоравели сърца не вярваха в Мен, въпреки че бяха преки 

свидетели на Моите дела. Какво ще стане с днешните коравосърдечни хора, след като Моите 

прояви са по-малко значими? 

67 Почистете съда на сърцето си отвътре и отвън, така че от устните ви да излизат само 

съществен живот и истина, и изливайте съдържанието му без ограничения към братята и сестрите 

си. Не бъдете скъперници и постъпвайте като мен, който като собственик на всичко ви давам 

всичко. Бъдете Моите посредници пред ближните си и работете неуморно за духовното 

възстановяване на света. 

68 Изненадани ли сте, че вашият Господ е толкова загрижен за вас, които все още сте 

несъвършени? Причината е, че ми принадлежите. Обичам ви и затова дойдох да ви търся. 

69 Питате Ме защо плътта ви причинява болка и в сърцата ви има скръб, когато ви казвам, че 

ви обичам. На това ви отговарям: Тъй като във Втората епоха, макар и невинен, Аз страдах заради 

теб, за да те направя достоен да бъдеш с Мен, сега не можеш да знаеш дали не страдаш, за да 

помогнеш със заслугите си на други души, които не са могли да се освободят от греха. Вземете Ме 

за пример в изпитанията си, без да мислите за наградата или за това, което можете да получите. 

Помислете, че все още нямате достатъчно заслуги, за да накарате другите да получат прошка 

заради вас. Ето защо ви давам нови възможности да се развивате нагоре, за да можете в крайна 

сметка да притежавате това, което ви е обещано от самото начало на времето: душевен мир. 

70 Защо се страхувате от света и работите тайно, въпреки че Моето дело е по-силно и само 

вдъхва любов и учи на милосърдие? Трябва да се чувствате щастливи, защото съм ви избрал, за да 

ви дам тази духовна мисия. Не чакайте времето на още по-големи изпитания, за да потвърдите 

Моите пророчества, и не се посвещавайте на изпълнението на задачата си само от страх от 

наказание; защото ако го правехте, нямаше да сте апостоли на любовта и вярата. 

71 Истина ви казвам: онези, които Ме обичаха и следваха Моите напътствия, са с Мен. Това 

означава, че те са се превърнали в достойни да обитават Обителта на мира. 

72 Вътрешно Ми казвате, че съдържанието на Моето Слово ви е известно, че то е същият закон 

по същество, който съм ви давал през всички времена, и наистина ви казвам, че това Слово, което 

чувате чрез Моите гласоносители, идва от същия източник като Словото, което ви накарах да чуете 

чрез устата на Исус. 

73 Вслушвайте се внимателно в учението, което е започнало в по-ранни времена. 

74 "Словото" е книгата, която се отваря в началото на вашето духовно развитие и която никога 

няма да бъде затворена. 

75 Следвайте Ме в битката, разбирайте Моето дело и упорствайте докрай, като вярвате, че 

Моята грижовна любов ще ви съпътства навсякъде, където отидете. Искам да ви видя обединени и 

подготвени, защото ще взема на служба всеки, който е станал силен, за да го направя посланик на 

Моето учение. 

76 Всяка дума, излязла от устата на тези носители на глас, ще се сбъдне и всяко пророчество на 

Моите избраници, които са наблюдавали и са се молили, ще остане записано и ще се сбъдне в 

своето време като доказателство за духовните дарби, които съм дал на този народ, и като 

свидетелство за истинността на Моето послание към човечеството. 
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77 Отворете книгата на миналото, там е вашата история. Прочетете я, озарени от светлината 

на съвестта, и ще почувствате дълбоко истината на Новата епоха. 

Моят мир да бъде с вас! 
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Инструкция 97  
1 Моята любов, любовта на Учителя и майчиният лечебен балсам на Мария слизат върху 

раните ви. Майката е винаги с Мен, за да обедини нежните си наставления с поученията, които ви 

давам, и разстила защитната си мантия над това човечество, което върви далеч от пътя, който 

очертах с примера Си на кръста. 

2 С каква любов се завръщам при вас, след като бях разпнат и отхвърлен във Втората епоха. 

Аз идвам като Баща, като Брат, като Учител, като Приятел. 

3 Сега ти си този, който плаче, защото духът ти трепери от думите Ми за прошка. Но този 

плач ви пречиства и ви насочва към пътя, който ще трябва да извървите утре като Мои ученици. 

4 Истина ви казвам: малцина са тези, които са Ме чули в този момент и не са почувствали 

сърцето си развълнувано. Ето защо, докато едни се посвещават с пълно себеотдаване и 

безкористност на Моята служба, други продължават да Ме слушат, очаквайки Аз да им възложа 

задачата. Някои благославят името Ми дори в най-тежките изпитания, а други се обръщат към Мен 

само когато имат нужда от Мен. Но аз се отнасям към всички тях като към любими ученици. Някои 

използват My 

учения до последно, тъй като те разбират смисъла на това послание. Те ще бъдат силните, след като 

Моето Слово вече не може да бъде чувано под тази форма. Има и такива, за които Моето 

провъзгласяване няма по-голямо значение и които се задоволяват с това да Ме слушат, поради 

което небрежно пропускат смисъла на Моите наставления. Те ще бъдат сред онези, които утре ще 

копнеят за Моите дарове на благодатта и сред които ще се появят онези, които се опитват да 

съживят Моите прокламации, забравяйки, че времето, което съм определил за Моите откровения, 

винаги е имало времева граница. 

5 Казвам ви, че дори божествените учения имат край. Нима Мойсей не си отиде, щом разкри 

Закона Ми на своя народ? Не си ли спомняте, че в лицето на Исус отидох на небето сред хората, 

когато завърших мисията Си на Учител и Изкупител, след като ви казах: "всичко е изпълнено"? 

същото е и в този момент: когато Моето Откровение бъде предадено и подготвените умове 

престанат да възвестяват Моето послание, когато онези, които нарекох "златни пера", запишат 

Моето Слово и Моят Духовен свят предаде своето послание, тогава и Аз ще ви кажа: "всичко е 

изпълнено". Тогава този глас ще замлъкне и пред учениците ще се появи нова ера: ерата на диалога 

на духа с духа. 

6 Нека никой не пренебрегва деня, определен от Моята воля за това. Затова знайте, че това 

време наближава. Яжте и пийте хляба и виното на истинския живот, за да не страдате утре от глад 

и жажда по пътя. 

7 Това е времето на светлината за този народ, който призовавам от различни места на земята. 

Сред хората откривам онези, които ще Ме последват. Някои имат дългове към Мен, на други е 

обещано наследство. Те са души, които съм изпратил да живеят на земята, така че да се въплътят в 

плът като мъж или като жена, и в тези моменти ги намирам във възрастта на деца, възрастни и 

старци. 

8 Търся душите, от които ще формирам Моя народ, за да го обединя и да му дам нови учения, 

които да го изведат на крачка напред по пътя му на развитие. 

9 Всеки път се показвах на народа Си по различен начин, за да изпитам духовната му 

чувствителност. Така в този момент, когато се оповестявам чрез човешкия орган за разбиране, ги 

изпитвам за тяхната вяра и духовност, когато им казвам: "Тук съм с вас в дух, както ви обещах". 

10 Също така през Втората епоха Аз изпитах вярата на тези хора, когато им казах чрез Исус: 

"Аз идвам от Отца; а който познава Сина, познава Отца". Много векове преди това, на върха на 

Синай, бях казал на хората: "Аз съм Йехова, вашият Бог". 

11 Във всяка епоха сте Ме очаквали и винаги, когато съм бил при вас, не сте Ме разпознавали 

поради липса на оборудване и одухотворяване. Казвам ви: Каквато и форма да приеме Моето 

присъствие, то винаги ще съдържа истината и божествената жизнена същност. 

12 Казах ви, че съм използвал различни форми, за да се изявя пред света. Но те не бяха маска, 

за да скрият Моя Дух от вас, а за да Ме очовечат, да Ме ограничат и по този начин да Ме направят 
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чуваем и осезаем за хората. Сега ви казвам, че преди да прецените, първо трябва да чуете този глас, 

докато дойде моментът на вашето убеждение или просветление, когато той стане светлина в духа. 

13 Знам, че съдите носителите на гласа, чрез които ви предавам Моето Слово, и че ги 

оценявате като нечисти, грешни и несъвършени. Но Аз ви казвам, че не съм търсил мъже и жени, за 

да бъдат чисти, а напротив - търсил съм грешници, за да ги издигна чрез Моето проявление. 

Смятате ли, че има хора с чисто сърце, тяло и дух, чрез чието посредничество би трябвало да се 

изявя? Казвам ви, не бих ги открил дори сред децата! 

14 Ако съм се изявявал пред хората чрез органите на ума на някои от тях, то е било, защото 

човекът представлява най-великата работа от всичко, което съм извършил на земята - с оглед на 

факта, че съм го дарил с дух. Какъв по-добър преводач от него би могъл да намери Моят Дух, за да 

говори на човечеството? Това е причината, поради която през всички времена човекът е бил Моето 

най-добро средство за предаване на Божествените Ми мисли на вас. 

15 По този начин се грижех за човешкия дух с безкрайна любов и грижа, за да го издигна до 

областите на Вечното и Съвършеното. 

16 Човекът беше поставен сред рая на Моето творение, за да може да се наслаждава на делото 

на своя Отец, да се изпълни с мъдрост и като духовно зрял човек да бъде част от Моя Божествен 

концерт. Направих любимото дете принц на земята, като му дадох власт над съществата под него. 

Целият му път беше осветен от светлината на Моя Дух, светлина, която вие наричате съвест. 

17 Човекът е преживял чудеса по дългия си път на развитие, но едва ли е в началото му, защото 

има още много да учи. Разберете, че когато ви говоря за чудеса, имам предвид не само тези, които 

тепърва ще откривате по пътя на науката, но и духовните откровения. 

18 Това време, в което живеете, е изпълнено с изненади и просветления за вашия дух - време, в 

което всички способности и чувствителност на духа ви ще се събудят в най-съкровената част на 

вашето същество. Слушайте, размишлявайте, издигнете се от деца ученици в ученици, като се 

учите в книгата, която Моето Слово ви разкрива. Изучавайте природата и съзерцавайте вселената, 

която също ви говори с гласа на Учителя, тъй като Аз присъствам във всичко. Наблюдавайте с 

любов или поне с интерес и ще откриете, че всичко сочи пътя към истината. Никога не сте били 

подготвени така, както днес, да разберете, че всичко свидетелства за Мен и че във всичко е Моята 

следа като неразрушим печат на Автора на живота. 

19 Материалознанието ви разкрива много тайни. Никога обаче не очаквайте, че науката ще ви 

разкрие всичко, което трябва да знаете. Науката на хората от онова време също имала своите 

пророци, на които хората се подигравали и ги смятали за луди. Но след това, когато това, което 

обявиха, се оказа истина, вие бяхте изумени. 

20 Ако по този начин се изпълниха думите на пророците на науката - онези, които предсказаха 

нетрайните плодове на човешката наука - какво тогава ще се изпълни с пророчествата на Божиите 

прорицатели, когато ви съобщят за установяването на царство на мира, което ще бъде нетленно в 

сърцата на хората? 

21 Сега ясновидците обявяват нов свят. Те са пророци, изпратени от Мен, за да ги слушате, и 

ако бяхте подготвени чрез изучаване на Моите думи и обещания от минали времена, нищо от това, 

което ви разкрих в настоящето, нямаше да ви учуди. Но ви намерих уморени, болни и заети с 

нещата от човешкия ви живот, затова, преди да ви разкрия великите учения на мъдростта, трябваше 

да ви излекувам, да ви утеша и да ви вдъхновя за подобрение и обновление, за да ви накарам да 

поемете по пътя на мира, който е единственият начин да можете да размишлявате върху духовния 

живот. 

22 Остават само няколко години, в които Аз ще бъда с вас чрез тази прокламация, и вие трябва 

да използвате Моите указания. За Моя дух времето не минава, но за човека - да. Затова използвайте 

тези години, които сега ви се струват толкова дълги, но са кратки за вашия дух. Обещавам да излея 

реки от мъдрост в ума ти, който ще бъде единственото нещо, което ще ти оставя след Моето 

заминаване. Няма да ви оставя нито злато, нито имена, нито титли, а само Моите учения. 

23 Това семе вече започва да дава плод сред вас; защото ако преди изразявахте почитта си към 

Мен по материален начин, днес се опитвате да се одухотворите, за да се доближите до истината. 
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24 Душата ви трябваше да премине през горнилото на болката, за да можете да направите 

крачка напред по пътя на одухотворяването и да станете майстори на смирението и търпението, на 

силата и вярата. От вашия дух очаквам разбиране и уважение към другите. 

25 Не съдете ближните си за начина, по който се покланят. Наистина ви казвам, че само аз 

знам как да открия в сърцата цветята на вярата и любовта, чието благоухание приемам като най-

добрата жертва на духа. Не отхвърлят и онези, които не разпознават в Мария божественото 

майчинство, станало жена, за да може в девствената й утроба Словото да приеме човешка форма. 

Тя също ви е учила в тези времена, защото дори в сърцето на Майката няма тайни за децата. 

Наистина ви казвам, че нейният глас като Майка ще бъде чут от цялото човечество на това време. В 

Мен можеш да намериш всички видове любов, защото, от една страна, ти позволявам да 

почувстваш Моето присъствие и Моята сила като Отец, от друга страна, позволявам на твоето 

същество да получи майчинско дихание или давам на твоя дух удоволствието да Ме чуе като 

Учител. 

26 Позволете на това семе да покълне във вас, за да може от сърцевината на вашето същество 

да произлязат всички чувства, които духът може и трябва да проявява - както към своя Небесен 

Отец, така и към своите ближни, като се обичаме един друг. 

27 Можете ли да си представите радостта, която ще настъпи в духовното царство, когато най-

накрая всички, които са живели, за да грешат, да се карат и да опустошават, се обикнат? Не можете 

да си представите радостта на вашия Отец, нито радостта, която ще настъпи в Духовния свят. Моят 

Дух ви създаде, за да бъдете около Мен, защото Аз бях сам. Но Аз съм предопределил вие да се 

обичате един друг и да Ме изпълвате с щастие чрез вашата любов. 

28 Аз съм вашият Отец и гладувам и жадувам за любовта ви, защото сте се отклонили от пътя, 

посочен от съвестта. Създадох ви, за да ви обичам, но вие все още не виждате напълно тази 

светлина. Вие сте покварени от земните си амбиции и дори понякога да насочвате мислите си към 

Мен и да сте благодарни за Моите блага, не сте разбрали, че най-добрата почит, която вашата 

благодарност може да Ми окаже, е любовта между братя и сестри, за която Моето учение ви говори 

толкова много. 

29 Възлюбени ученици, когато Ме чувате да говоря така, ви се струва трудно или невъзможно 

да Ми бъдете угодни; но това съмнение не произтича от вашия дух, а от плътта, защото тя е крехка. 

Духът, от друга страна, е създаден за велики дела, достойни за Този, който му е дал живот. 

30 Предлагам ви това учение, за да ви издигна до истинския живот. Знайте обаче, че 

спасението на хората няма да стане за един миг. Защото както им е било необходимо време, за да 

потънат духовно, така ще им е необходимо и време, за да се издигнат отново. Това време, което 

само Аз мога да им отделя, ще им дам, за да могат да извършат обновлението си, пречистването си 

и да възстановят всичко, което са разрушили в себе си и в ближния си. 

31 Въпреки че само малка част от човечеството чу Моето Слово през това време, нека никой не 

мисли, че тези хора са били избрани като праведници, защото Аз ги намерих грешни като целия 

човешки род. И все пак така е предвидено в Моите съвети. 

32 утре, когато същността на това Слово достигне до всички сърца, ще научите, че Моят Завет 

е бил даден на всички Мои деца, и ще откриете, че във всяка Моя мисъл и във всяко Мое учение е 

имало ласка за тези, до които е достигнало Моето послание. 

33 Раните ви оздравяха, Моят балсам беше в сърцата ви. Слушай Ме сега, защото скоро ще 

тръгнеш за онези, които също изпитват болка в душата и в плътта. Кой би могъл да разбере 

страданията им по-добре от теб, който си ги преживял? 

34 Животът като учител превръща учениците в учители, за да могат да бъдат съветници и 

водачи на своите ближни със своята светлина, знания и опит. 

35 Моето учение, заедно с уроците на живота, кара душата да бъде озарена от сияйния фар на 

съвестта, а стъпките на човека да станат светли. Докато тази светлина не може да бъде отразена 

навън чрез добри дела, възвишени мисли и думи с духовно съдържание, човек трябва да изпитва 

чувство на слабост, страх, егоизъм и недоверие. Но когато тази светлина започне да преодолява 

тъмнината на съзнанието му, да разкрива същността си, тогава в сърцето ще настъпи мир, ще се 
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появят вяра и доверие в живота, които ще направят душата силна, за да може да преодолее 

спокойно трудните часове, големите изпитания, които съдържа всяка съдба. 

36 Моето Слово е Пътят, то е Божественият закон, който ви води към съвършенство, то е 

светлината, която извисява душата, но която е била помрачена, когато плътта се е наложила със 

своята непримиримост и не е послушала вътрешния зов на съвестта си. Горко на душата, която се е 

поддала на импулса на плътта и се е оставила да бъде доминирана от влиянието на света, който я 

заобикаля, заменяйки позицията си на лидер с тази на беззащитно същество, което човешките 

страсти и слабости разнасят като безплодни листа, подхвърляни без посока от вятъра. Човекът, 

който най-много обича свободата, се страхува да се подчини на Божествената воля, защото се 

опасява, че Неговият Дух в крайна сметка ще го подчини и ще го лиши от много човешки 

удовлетворения, за които знае, че са вредни за него, и затова изоставя пътя, който го води към 

истинския живот. 

37 Плътта се страхува от битката с духа и търси начин да го изкуши чрез удоволствията на 

света, за да предотврати свободата му или поне да я забави. Вижте как човек има свой собствен 

изкусител в себе си! Ето защо казах, че когато победи себе си, той е спечелил битката. 

38 Голяма част от това, което ви казвам в тази прокламация, се възприема интуитивно от 

безкрайно много хора, тъй като сега е времето, когато животът със своите уроци осветява душите 

на много хора, кара ги да се замислят и да се научат да слушат гласа на съвестта. Те са на път към 

истината и разбират, че това е пътят, който води към мира, към истинската свобода и към най-

висшето блаженство, което дава живот в хармония с Онзи, който ви е създал. 

39 Изучавайте внимателно Моите учения, ученици, защото както видяхте да се сбъдва всичко, 

което ви съобщиха пророците от Първата епоха, така ще видите да се сбъдва и всичко, което ви 

съобщих чрез устата на тези гласоподаватели. На всяка крачка и ден след ден се сбъдва едно от 

Моите думи, без да го осъзнавате. 

40 Словото Ми трябва да излезе от вашия народ, за да повярва и да му се подчини, както се 

случи с Исус, който трябваше да напусне селото Назарет, където прекара детството си, за да 

намери вяра в други страни. 

41 След 1950 г. Аз вече няма да ви давам Словото Си чрез тези гласоподаватели, но то ще бъде 

запазено в сърцата, където подхранва вярата, и те ще го разнасят на други народи. 

42 Ще използвам хора с добра воля и сърца, които се стремят към чистотата на Моето учение, 

за да може посланието за любов и прошка да достигне до човечеството. Онези, които излизат като 

пратеници, ще свидетелстват за доброто с думите и делата си, но никога няма да носят горчивина. 

Очите им ще проливат сълзи заради чуждата болка, а слепоочията им ще побеляват, защото ще 

страдат заради ближните си. Те ще живеят и ще умрат, обичайки, прощавайки и благославяйки, и 

ще стигнат до края на пътуването си без горчивина, умора или разочарование. 

43 Ученикът от Третата епоха трябва да осъзнае в живота си, че плодовете на духовното семе 

не се жънат на земята. Защо тогава мнозина от онези, които се наричат Мои ученици, губят кураж 

пред неблагодарността или безразличието на хората? 

44 Аз донесох безкрайната доброта в Моето Слово, за да те съпътства през целия ти живот, тъй 

като Моето Слово в твоя дух е сила, смелост, радост в любовта и служенето. Добрият ученик няма 

от какво да се страхува и с радост преминава през трудни пътища и болезнени изпитания. Очите 

му, които са винаги нащрек благодарение на молитвата, ще открият капаните, които враговете му 

поставят пред краката му. 

45 Ще оставя тези думи записани и те ще стигнат до бъдещите Ми ученици, а когато ги изучат, 

ще ги намерят свежи, живи и духът им ще потръпне от удоволствие, когато усетят, че в този 

момент им говори техният Учител. 

46 Мислите ли, че всичко, което ви казах, е само за онези, които са Ме слушали? Не, 

възлюбени хора, с Моето слово Аз говоря за присъстващите и за отсъстващите, за днес, за утре и за 

всички времена; за умиращите, за живите и за тези, които тепърва ще се родят. 

47 Казвате, че Моето Слово и Моето Дело са много велики, безкрайни, но сте решили да ги 

ограничите чрез своите дела. О, ако само можехте да се подготвите, като преодолеете 
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материализирането си и издигнете душата си чрез добър стремеж към знание и праведен живот, 

какви чудеса щяхте да видите! 

48 Струва ви се нелепо, че понякога ви давам учения чрез устата на гласоподавателя, които са 

адресирани до цялото човечество, защото смятате, че вашият свят е безкраен, а броят на хората, 

които не познават Моето провъзгласяване, е неизмерим. В отговор ви казвам, че когато говоря на 

човечеството, го правя не само за тези, които присъстват, но и за онези, които очакват времето, 

когато най-накрая ще живеят на земята. Но знайте, че в Моите очи вашият свят е като атом и броят 

на хората, които го обитават, е нищожен в сравнение с всички духовни същества, които 

съставляват Моето царство. 

49 Понякога средствата, които съм избрал, за да се изявя, не ви ли се струват твърде 

недостатъчни? Това не е първият случай, в който Аз, като Отец, използвам човешкия ум, за да 

можете да чуете Моето слово, Моите поръчения и Моите откровения. Това е средство, което 

винаги съм използвал, за да говоря на хората, и вие трябва да знаете, че божественото слово винаги 

е идвало чрез скромни, прости и на пръв поглед необразовани преносители. 

50 Учете и работете, ученици. Спомнете си, че с постоянство чуках на вратите на сърцата ви, 

докато не Ми ги отворихте. Понякога ви говоря образно, но винаги със същата простота, с която 

говорите вие. Това е така, защото Моето Слово сега обяснява това, което някога ви давах в притчи 

и което поради това не можехте да разберете в истинския му смисъл. Защо да вървиш по тъмни 

пътеки, когато Аз съм ти показал светъл път с Моето Слово? 

51 На тези, които Ме слушат, казвам да отворят очите си за светлината на това учение, за да се 

удивят на величието му. 

52 Когато това провъзгласяване започна чрез съзнанието на първите носители на глас и Аз 

говорих на първите ученици за напредъка, който ще постигнат онези, които ще дойдат след тях, 

като им казах, че Моето Слово ще бъде усъвършенствано от устните на новите носители на глас, 

тези множества въздишаха и завиждаха на онези, които ще дойдат след тях на трапезата на 

Учителя, за да се насладят на зрелия плод. Истина ви казвам, че зрелият плод, който ви предсказах, 

е същият този плод, на който сега се наслаждавате. Защото ще знаете, че Моето Слово сега достига 

своята кулминация по този начин на проявление пред вас. До 1950 г. остават само няколко години 

и в края на тази година Учителят ще се сбогува с вас. 

53 В бъдеще ще направя така, че посланието Ми да достигне до онези, които навремето не са 

Ме чули, чрез това учение. Някои ще го получат чрез свидетелствата на онези, които са Ме 

слушали; други ще го получат чрез стенограмите, а трети - чрез даровете на интуицията и 

вдъхновението. Така ще се сбъдне пророчеството, че по това време Моят Дух ще се излее върху 

всеки дух и всяка плът. 

54 Вашата задача е да проправите пътя, като премахнете препятствията и трудностите, 

оставяйки следа от милосърдие и любов за онези, които по-късно тръгнат по този път в желанието 

си да се одухотворят. 

55 Духовното пробуждане на човечеството вече е близо. Не се отчайвайте, когато виждате, че 

годините минават, а моралът на хората не се променя към по-добро. Наблюдавайте, учете, работете 

и умейте да чакате. Вярвате ли в Моето слово? Не забравяйте, че ви казах, че всяко око ще Ме 

види, всеки ум ще Ме разбере и всяка уста ще говори за Моето слово. 

56 Това време наближава, но е необходимо хората, които Ме слушат, да бъдат чисти от грехове 

и силни във вярата си, за да могат да свидетелстват за Мен, както Аз свидетелствах за вас, когато се 

изявих чрез вашия орган на разбиране. 

57 Думите Ми са записани в "Златната книга", така че след 1950 г. никой да не казва, че му 

липсва Моето проявление. В Моите учения, които са за всички времена, ви оставям мъдрост, 

заповеди, пророчества, духовна храна и лечебен балсам. 

58 Трябва да се научите да четете в книгата на Моите учения, така че когато четете на 

ближните си, тези думи да са пропити с божествена същност и тези, които слушат, да изпитат и 

почувстват това, което вие изпитахте и почувствахте, когато Ме чухте чрез гласоносителя. 
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59 Ученици, премахнете тревогите от сърцата си, докато слушате Моето учение. Почувствайте 

божественото помазание и запазете Моята сила във вашето същество. Искам да ви видя здрави, 

никога болни, плачещи или слаби. 

60 Често вярваш, че те наказвам, когато болката ти причинява рани. Но аз само ви уча, а вие 

сами си причинявате страдания. Преди много време ти беше призован да изпълниш велика задача, 

но не послуша гласа Ми. Но сега ви съобщавам, че мирът, който често сте търсили, без да го 

намерите, ще ви бъде даден чрез изпълнението на Моите закони. Вижте как тези, които са 

изпълнили задачата си, са здрави, свободни от ударите на съдбата. 

61 Казах ви, че не сте дошли на земята само веднъж, а че душата ви е приемала телесни 

обвивки толкова пъти, колкото е било необходимо за нейното развитие и усъвършенстване. Сега 

трябва да добавя, че от вас зависи дали времето за постигане на целта ще е по-кратко или по-дълго, 

в зависимост от желанието ви. 

62 Светлината Ми свети на всички места, където живеят децата Ми. Така че Земята също е 

заобиколена от тази яркост. Пак ви казвам, че това пророчество вече се сбъдва, че всяко око ще Ме 

види, всеки ум ще Ме разбере и всяка уста ще произнесе Моето Божествено Слово, щом душата се 

подготви. Това ви съобщих и сега дойде времето, когато думите Ми ще се изпълнят. 

63 Колко много ученици и колко много детски вярващи души от Втората епоха изпитваха 

копнеж да присъстват на изпълнението на Моите обещания, да преживеят и да станат преки 

свидетели на това, което се случва днес. Този копнеж да изпитат това ги подтиква да се подготвят 

вътрешно и да се издигнат още повече. Въпреки това по онова време те не са имали възможност да 

видят сбъдването на някои пророчества, защото за това е била планирана друга епоха. 

64 Трябваше да дойда, когато светът щеше да е на върха на материализма, за да се открия в 

духа, да ви говоря чрез мъже, жени и деца и да ви науча на съвършено общение с Моята 

Божественост. 

65 Искам да ви направя сеячи на истината и това ще се прояви в думите и делата ви. На всеки 

от вас ще бъдат възложени някои задачи, така че всички да участвате в духовната мисия, която 

Моето дело трябва да изпълни. 

66 Обещал съм на този народ, че няма да има война, ако учениците Ми следват Моето учение. 

Когато се замислят за опустошенията в други страни, причинени от раздори и омраза, те Ме молят 

да не проливам кръв на тази земя тук. След това само ги моля да се молят и да бдят, за да станат 

достойни за изпълнението на това обещание. Не искам да те виждам да плачеш. Ако цари 

несправедливост и вие страдате от тиранията и суровостта на тези, които ви управляват, не Ме 

обвинявайте. Дадох ви силата да вършите велики дела, които ще превърнат родината ви в долина 

на мира. 

67 Пророчески е обявено, че много народи ще изчезнат. Това семейство, което представлява 

човечеството, ще бъде връхлетяно от силни бури и при това посещение, благодарение на живата си 

вяра в Мен, ще оцелеят онези, които са "бдели" и са подготвили душите си чрез любов. 

68 Използвайте това време, защото часът на съда наближава и 1950 г. е наближила. По това 

време много от вас ще бъдат вече в духа, а други - все още в плътта, но всички ще бъдете съдени. 

69 Това ще бъде началото на всички хора, които вървят по различни пътища към 

одухотворяване. Учените ще Ме познаят и ще станат съветници на хората. Пред тях ще се отвори 

Книгата на мъдростта, от която ще получат много велики откровения. Само тогава духът ще отвори 

пътя към истинското познание за човешкия ум, а съвестта ще нормализира действията на хората. 

70 Земята ще бъде чиста, а оцелелите ще Ме следват със същия плам, както Моите ученици от 

Втората епоха. Но вие ще бъдете тези, в които ще оставя първите семена на одухотворяването. 

71 Като Вселенски Пастир Аз неуморно търся Моите овце. На Земята човечеството ще бъде 

ръководено от онези, които са достигнали най-голяма духовна зрялост чрез любов и смирение. 

Истинският мъдрец е този, който познава законите Ми и изпълнява волята Ми. Така, с безкрайно 

търпение, ще обучавам учениците Си през Третата епоха. Обичам ви и затова искам да видя всички 

вас велики духом. 
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72 Не забравяйте думите Ми; но ако не сте в състояние да запазите в паметта си всичко, което 

съм ви казал, там ще бъдат книгите, които съдържат Моите учения, Моите откровения от това 

време и делата на Моите ученици. 

73 чувствайте и се подчинявайте на вдъхновението, което ви изпращам, защото всеки, който се 

издига към Мен с чисто сърце, ще получи Моята утеха, ще има радост в сърцето си и Моето 

Божествено Слово ще разцъфти на устните му. 

Моят мир да бъде с вас! 
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Инструкция 98  
1 Давам ви плода на лозата, за да се храните с Моята любов, да забравите болките и 

родилните мъки и да чувствате, че докато ви давам Словото Си, вие живеете с Мен в дома на мира. 

Почувствайте Моето присъствие, хора, възползвайте се от това време и ако през него искате да 

поправите прегрешенията си, учете се от Мен, защото Аз сега ви давам възможност да се издигнете 

духовно. 

2 Вие, хора в зряла възраст и старци, не съжалявайте за времето, което сте пропуснали, без да 

Ме чуете; днес вие сте с Мен. Ако Ме обичате, за кратко време ще разберете Моето учение и ще 

можете да го използвате. Вие вече сте на пътя и можете да започнете задачата си, а ваш водач ще 

бъде гласът на съвестта ви. Аз ще вървя пред теб и няма да има изпитание, колкото и да е трудно, 

което да те отдели от Мен. Ако Ме обичаш, не се обръщай назад, защото вярата ти ще засияе като 

нова зора и ще познаеш пътя, по който ще вървиш, окъпан в светлина. 

3 Готови ли сте да Ме следвате, дори ако трябва да страдате? Ако ви попитат хората около 

вас, бихте ли отговорили, че сте Мои ученици и че Ме следвате заради вярата си? Бихте ли имали 

смелостта да дадете това доказателство (за вяра)? Помислете върху това и помнете, че ако сте Мои 

ученици, трябва да се усъвършенствате, за да можете да дадете истинско свидетелство за Моето 

учение. 

4 Ще изпратя посланието Си до всички народи. Всичко е подготвено, за да се осъществят 

Моите намерения, но най-голямото доказателство, което ще дам на хората за Моята сила и Моята 

любов, ще бъде промяната на техния егоизъм в искрена любов един към друг. 

5 Чрез любовта те ще извършат велики дела. Без разлика на раса или род, ще призова всички, 

за да ви дам задача в тази работа. 

6 На онези, които копнеят за познание и одухотворяване, казвам: Чуйте Моето Слово и 

разпознайте неговата същност. Четете великата Книга на живота и я изучавайте, защото в нея има 

поука за всеки Мой ученик. 

7 Но се пазете да не четете книги, в които Моето Слово или пророчествата са изопачени, 

както и такива, в които божествените откровения са тълкувани превратно. Не позволявайте на 

фалшива светлина да навлезе в съзнанието ви. Ако искате да узнаете истината, подгответе се 

вътрешно и интуицията ви и чувствителността на духа ви, водени от съвестта, винаги ще ви 

разкрият истината. 

8 Тази книга, която пиша за вас в Третата епоха, използвайте и тълкувайте правилно учението 

ѝ и ще усетите, че светлината ѝ разсейва сенките и всяка загадка се изяснява. Тогава ще 

почувствате Моето присъствие и ще доловите гласа Ми в дъното на душата си, който ви говори и 

ви наставлява. 

9 Помнете, че не можете да скриете никаква работа или мисъл, за която да не знам. Но ако 

често си изкушаван от света, който те привлича и те оковава, а понякога нямаш сили да отхвърлиш 

злото, тогава се прибери при Мен, за да се научиш от Моите поучения да използваш властта, която 

съм ти дал над света и над плътта; и когато спечелиш и възвърнеш мира на сърцето си, можеш да 

продължиш делото си. 

10 Ако ви липсват модели за подражание, обърнете се към Мен и потърсете това, от което се 

нуждаете, в Мен, и Аз ще ви дам сила, за да постигнете целта, която съм ви посочил. С каква 

бащинска радост ще гледам на детето, което Ме взема за пример и Ме прославя чрез делата си! 

Работете непрестанно за хората и след като извършите всичкото добро, на което сте способни, не 

мислете за награди и не очаквайте никаква награда на света. Помнете, че само Аз познавам делата 

ви и знам как да ги оценя, за да ви дам справедливата награда. По този начин, чрез голям труд и 

истински заслуги, ще постигнеш да заемеш мястото, което съм приготвил за твоя дух. 

11 Мъже и жени от далечни страни ще дойдат при вас и ще станат Мои ученици. Но когато се 

почувстват изпълнени с Моята светлина, те ще се върнат при своите народи, при своите нации, за 

да донесат Моето учение на своите братя. Същото се случи и през Втората епоха, когато много 

чужденци се обърнаха към Мен, привлечени от слуховете за чудесата на Исус, и когато чуха 
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словото Ми и станаха свидетели на делата Ми, се убедиха в Моята истина и, връщайки се в 

страните си, изповядаха, че Аз съм Месията. 

12 В днешно време повечето хора идват при Мен, защото болката ги кара да търсят лек, който 

могат да намерят само в Моята сила. Те се оплакват от бедността си, без да знаят всичко, което 

притежават в духа си. Единствената им бедност е, че не са осъзнали какво носят със себе си и не 

знаят какви духовни дарби притежават. Малцина са тези, които Ме молят за светлина за духа си, а 

повечето Ме търсят, за да Ме помолят за малките неща, които принадлежат на човешкия живот - 

онези неща, които Аз винаги давам отгоре, след като съм преизпълнил духа им с бащинската Си 

любов. 

13 Един по един вие получавате знанието, което ви разкрива светлината, която, макар и да е 

във вас, не сте виждали. Тази светлина е вашата съвест. Който успее да го открие и да се огледа в 

това вътрешно огледало, става смирен и веднага усеща връзката, която го свързва с неговия 

Създател. 

14 Някои си мислят, че познават себе си; защото, знаейки за многото дарби, които човек 

притежава в духа си, те се надуват пред невежите, въобразяват си нещо за своето величие, стават 

властни и накрая загиват от мрака на своето високомерие. Те не разбират, че в съвестта си душата 

притежава тайната съкровищница на Бога и че в нея може да се влиза само с благоговение. 

15 Дори тук, сред Моите работници - колко много са тези, които, без да са разбрали Моето 

учение, са се смятали за по-висши същества, достойни за възхищение и почит, когато са знаели, че 

са надарени с духовна дарба. В отговор на това ви питам дали можете да одобрите това, че един 

висш дух се възгордява от своите дарби, когато основните качества, които трябва да притежава, са 

смирение и милосърдие. 

16 В тишината и простотата на живота си приложете всяко Мое учение и ще видите как в 

душата ви се появява онази светлина, която все още не познавате, защото воалът на материята и 

повърхностността, които ви заобикалят, не са ѝ позволили да изпълни задачата, която ѝ 

принадлежи в човешкия живот. 

17 Изучавайте Моите учения и не се заблуждавайте, за да не станете жертва на нов фанатизъм 

в опитите си да откриете истината. 

18 Аз съм пътят, който кани забравилия го да го извърви. Върху него се изля светлината на 

Моето Слово, за да можеш утре да го преподаваш и да свидетелстваш за него. ще мине време и 

мнозина ще дойдат да търсят простите къщи, в които съм се изявявал, за да им обясните формата, в 

която се показах на новите си ученици, и чудесата, които направих сред вас. само споменът за 

Моето слово ще остане в умовете ви и само ехото на Моите божествени съвети в сърцата ви; но 

писанията за потомците също ще останат. Аз вече подготвям онези, които не са чули словото Ми, 

да намерят пътищата, които ще ги отведат при Моите ученици и свидетели. Колко много ще 

плачат, защото не са Ме чули! Но и Аз ви казвам: Колко от тези, които са Ме чули, ще плачат, 

защото не са работили върху себе си! И когато видят, че Моето Слово вече не се проявява, те ще 

обърнат поглед към мястото, където гласоподавателят е заел мястото си, за да произнесе 

Божественото Слово, и тогава ще видят само празнота. 

19 Годините минават бързо и скоро вече няма да Ме чувате. Затова ви казвам: Оставете Ме да 

ви изцеля, да ви погаля и утеша, да ви науча. Дойдох да ви оставя оборудвани. Но ако останете 

слаби във вярата и волята си, винаги ще се чувствате болни - и тогава кой ще ви излекува и ще ви 

научи като мен? 

20 Чрез Словото Си Аз се приближавам все повече до вас и същевременно ви водя към 

съвършено общение с Моя Дух. Помислете за Моите проявления в миналото и ще откриете, че 

винаги съм търсил форма, за да се изявя пред вашия дух и да му изпратя посланията Си като 

свидетелство за божествената любов на вашия Отец към вас. 

21 Понастоящем вие преживявате нова форма на духовно проявление, макар че тя е много 

подобна на тази, която използвах в миналите епохи. Сега се намирате в прекрасно време на 

светлина, в което човек може да чуе гласа на Моя Дух чрез многобройните духовни дарби и 

способности, които притежава. 
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22 Истина ви казвам, че както във възторг, така и чрез молитва или дори чрез физически сън, 

можете да получите откровения и послания от духовното царство, ако знаете как да се направите 

възприемчиви за тях. Но на вас ви липсваше подготовка и вяра, за да можете да използвате тези 

дарби, и затова трябваше да подготвя ясновидци и пророци, които да ви възвестяват бъдещето, да 

ви държат будни и да ви наставляват, за да бдите и да се молите. 

23 Вярвате ли, че този човек, чрез когото Аз се изявявам, е този, който ви дава Словото? 

Открийте значението му и ще разберете, че това е вашият Учител, който ви говори. Смятате ли, че 

Божият Дух влиза в носителя на гласа, докато той говори? Това също не е вярно. Казвал съм ви, че 

един лъч от Моята светлина е достатъчен, за да осветя и вдъхновя тези умове, като поставя на 

устните им неизчерпаем поток от думи с дълбок смисъл като доказателство за Моето присъствие и 

Моята истина заради невярващите. Слушайте Ме внимателно през това време и ще бъдете 

укрепени за предстоящите времена и изпитания. 

24 Подготви сърцето си, събери духа си и направи ума си възприемчив, за да чуеш и пазиш 

Словото Ми. 

25 Вижте как Книгата за духовни наставления отваря страниците си, за да ви покаже ново 

учение. Осъзнайте първо простите уроци, за да можете утре да приложите на практика големите 

уроци. Трябва да разберете, че за да станете учител, първо трябва да сте ученик. 

26 Днес вие изучавате първите думи и чрез тях постепенно разбирате това учение; защото в 

молитвата си вие имате духовно общение с Мен, когато Ми казвате: "Учителю, ние следваме Твоя 

път и Те молим да ни придружаваш по него, да ни предпазваш от опасности, тъй като на всяка 

крачка сме подложени на изкушенията на света". Но Аз ви казвам, ученици: бъдете силни, 

използвайте властта си, за да контролирате плътта. 

27 Искам да ви създам силно и добродетелно семейство, изпълнено с послушание, което ще 

обсипя с Моята благодат и Моите блага. 

28 Часът на вашето свидетелство за Моето проявление ще настъпи и хората, невярващи по 

природа, ще поискат доказателство от Мен, за да повярват. Но тогава ще им кажа: ето тези Мои 

ученици, които Аз направих да влязат в нов живот. Те са доказателство за силата на Моите 

наставления. Словото Ми е формирало умовете им и днес те са готови да носят Моите учения на 

народите по земята. Искате ли да сте сред онези, които мога да използвам като свидетели на Моята 

истина? Тогава се подгответе, възлюбени работници. Вярвам в теб. Ще използвам любовта ти, за да 

правя чудеса за тези, за които Ме молиш, и заради искрата на вярата, която виждам в теб, ще върша 

чудесни дела. 

29 През това време вие изпразнихте чашата на страданието, но това не беше във ваша вреда, 

тази болка беше като благотворен дъжд, който направи Моето семе плодородно в сърцата ви и ви 

разкри някои скрити струни в дълбините на вашето същество. 

30 Казвал съм ви, че в момента преминавате през трудно изкупление, защото имате дълг към 

Мен и към вашите ближни, който сега изплащате. Това е причината, поради която мълчите и 

приемате чашата си с любов, като се задоволявате само да Ме молите за сила, за да бъде изпълнена 

Моята воля. 

31 В света няма да намерите разбирането, от което се нуждаете в борбите си, във възходите и 

паденията в живота си, защото истинската любов и милост все още не са в сърцата. Но вие, 

укрепени в Мен, ще преминете през тръните с усмивка на уста и мир в сърцата си. 

32 Защо Учителят ви говори толкова много за болката? Защото времето, в което живеете, е 

време на съд и всички човешки същества носят тежък кръст. Погледнете народите, бичувани от 

войната; в тях няма сърце, което да е избегнало страданието, защото дори нуждаещите се деца в 

тяхната уязвимост не са избегнали Божественото правосъдие, което помага на хората да изкупят 

греховете си и да измият петната си. 

33 Във всички времена съм посявал семената Си в сърцата на хората и съм ги подхранвал. 

Моята сеитба в тази Трета епоха няма да бъде напразна, защото семето ще разцъфне в сърцата. 

34 Заради малък брой сърца, които се подготвят, ще излея изобилно благодатта Си, за да 

положа основите на един нов свят. Ще повдигна духа ви, за да разберете какво е вашето подобие на 

Моята Божественост. 
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35 Аз, Господарят на световете и на всички духовни домове, на Когото се подчиняват всички 

сътворени неща, ви казвам в тези моменти, че вие, хората, не сте живели в съответствие с Моите 

закони, което ви е накарало да спрете духовно. И все пак Моят Дух очаква завръщането ви към 

истинския път и вашето съвършенство с безкрайно търпение. Не оставяйте Мен сам да се боря за 

вашето спасение, нито пък оставяйте духовния свят да се труди, без да му съдействате. Не вършете 

заслуги само на пръв поглед, а се старайте действията ви да съдържат истинност и любов. 

36 Тъй като сте получили любов от момента на създаването си, трябва и да давате любов. Ако 

Моят пример ви е впечатлил, подражавайте и вие на Мен! 

37 В настоящата епоха ви говори Божието Слово, което е вечно, за да ви води към Светлината. 

Познавам душата, която е скрита във всеки един от вас, и затова съм единственият, който може да 

ви разкрие, че в други времена вече сте били свидетели на Моите проявления към човечеството. 

38 Не е ли така, че вече не трябва да сте начинаещи в Моето учение? Нима вашият Отец 

наистина няма основание да го направи, когато ви призовава за Свои свидетели и ученици и ви 

подготвя да донесете тази вест на човечеството? 

39 Вижте как всичко преминава, освен Моето Слово. Погледнете човешките поколения, които 

днес обитават земята, а утре изчезват. Вижте нациите, които днес се издигат в блясък, който 

изглежда вечен, но скоро ще станете свидетели на техния упадък и крах. Всичко човешко 

преминава и престава да съществува. Само Моят неизменен и вечен закон продължава да свети във 

всяка съвест. 

40 Наричате това време Епоха на светлината, но това не е така, защото Моята светлина едва 

сега е озарила духа или ума на човека - тя винаги е светела във всеки дух. Аз съм Божествената 

звезда, която никога не се крие. Но ако днес виждате, че духовната светлина блести в хората както 

никога досега, то е, защото благодарение на своето развитие те вече могат да възприемат 

присъствието на духовния живот с по-голяма яснота, отколкото в миналото. 

41 Ако хората винаги бяха живели в съответствие с Моите закони, Моите нови откровения 

никога нямаше да ги изненадат. Забележете, че всеки път, когато съм идвал с нов духовен урок, той 

е бил обсъждан, оспорван или отхвърлян. 

42 Но часът на пробуждането наближава и тогава навсякъде ще се появят групи от хора, които 

ще говорят за ново откровение. Те ще бъдат разследвани и съдени от своите съседи, които накрая 

ще кажат, че в света е избухнала чума от странни и непознати секти. Точно тогава трябва да се 

молите за всички тях и същевременно да благодарите за изпълнението на Моето слово, защото 

благодарение на учението, което ви разкрих, вие ще бъдете сред онези, които разбират причината 

за всички тези прояви. Но вие ще бъдете и сред тези, които носят най-голямата отговорност пред 

човечеството. 

43 Помислете, възлюбени ученици, до каква степен трябва да се подготвите духовно, за да 

могат вашите пратеници, които трябва да предадат светлината на Моите откровения, да достигнат 

до всички онези места, където са се появили хора, които са изумили своите събратя с духовните си 

способности. 

44 Голяма ще бъде борбата за вас, защото няма да се ограничите само с молитва, духовно 

съзерцание и добри пожелания, а ще вършите и дела на милосърдие. 

45 Няма да е достатъчно да кажете: "Вярвам". Това не е достатъчно. Макар че вярата е 

абсолютно необходима, другите способности, които притежавате, трябва да бъдат развити и 

усъвършенствани, така че да носите Моето Слово не само с устните си, но и с делата си. За да може 

Моето учение да просияе в действията на вашия живот, трябва да посветите част от времето си на 

изучаването и развиването на духовните си дарби. По този начин ще понасяте с търпение 

изпитанията, които срещате по пътя си, и ще прилагате Моите учения към всяко от тях. Когато сте 

готови, ще пожънете плодовете на усилията си и на желанието си за духовно обновление, а тази 

награда ще бъде укрепването ви за борба, за господство над себе си и за любов към ближните. 

46 Не спете повече, ученици, разберете, че човечеството е на път да се събуди духовно и няма 

да ви намери недостатъчно подготвени. Не искам и да тръгваш, без да си придобил всичко 

необходимо, за да бъдеш един от Моите истински войници. Използвайте тези моменти на мир, в 

които получавате Моите наставления, и винаги ходете под закрилата на това, което сте научили в 
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тях. Стремете се да навлизате все по-дълбоко в разкритите учения, но не се опитвайте да 

разгадавате това, което не ви е било казано досега. 

47 Когато духът на Илия вдъхновяваше ума на Роке Рохас, първите свидетели на тези прояви 

нямаха представа за благодатта, която щеше да бъде дадена на следващите поколения при 

слушането на Моето Слово, нито пък разбираха, че за човечеството настъпва нова духовна епоха. 

Вашият Учител беше този, който в хода на Своето учение разкри на множествата величието на това 

дело. Той беше този, който ги накара да разберат, че започва ново време, изпълнено със светлина и 

великолепие. 

48 Човешкият дух, воден от страстите, смята, че само божествено чудо може да спаси хората, 

от чиито сърца е избягал мирът, след като са загубили надежда и вяра в любовта, справедливостта 

и човешкия разум. 

49 Искам да запълня тази вътрешна празнота, която хората Ми показват в душите си, със 

светлината на това учение, което изглежда ново, но в действителност е вечно. Това учение внася 

светлина в душите и сърцата, защото разкрива цялото съдържание на заповедта, на която научих 

Моите апостоли: да се обичаме един друг. В момента ви обяснявам значението на това върховно 

житейско правило, чийто смисъл не е разбран от вашия интелект, и това е така, защото Христовото 

слово е мъртва дума за много хора в това време. Но те не знаят, че то живее в съвестта на всички 

хора и че в своето време ще се издигне в пълния си блясък от дълбините на онези сърца, които 

преди това са били като гробница за него. 

50 Вярвате ли, че изпълнявате Моята заповед да се обичате един друг, когато егоистично 

ограничавате любовта си до семейството си? Вярват ли религиозните общности, че изпълняват тази 

върховна заповед, когато признават само своите вярващи и отхвърлят онези, които принадлежат 

към друга секта? Могат ли великите народи по света, които се гордеят с цивилизацията и 

напредъка си, да твърдят, че са постигнали духовен напредък и са спазили заповедта на Исус, 

когато цялото им усилие е да се подготвят за братоубийствена война? 

51 Ах, вие, хора, никога не сте оценявали стойността на Моето Слово, нито сте искали да 

седнете на Господната трапеза, защото тя ви се е струвала твърде скромна! Но Моята трапеза 

продължава да ви очаква с хляба и виното на живота за вашия дух. 

52 Никой няма да може да каже, че съм ви призовал да отговаряте за Моята смърт. Едва 

осъзнаваш, че все още не си се разкаял истински за греховете си, и вече Моята ръка, същата, която 

си пробол на кръста, отново чука на вратата ти. Разберете, ученици, че Моята любов е тази, която 

призовава вашия дух. 

53 Любовта ми трябва да те победи, нямам друго оръжие. Ако смятате, че използвам болката, 

за да ви огъвам и побеждавам, грешите. Вие създавате болката и чрез нея съдите себе си. Аз съм 

Този, Който ви спасява от страдание и смърт. 

54 ученици, оставям ви още едно от Моите поучения. Но онези, които знаят как да се 

подготвят вътрешно, ще почувстват по-дълбоко Моето присъствие, въпреки че Моята благодат се 

излива върху всички по един и същи начин. Онези, които не са усетили одухотворяване, докато са 

слушали Моето слово, ги призовавам да се подготвят, за да могат да се насладят на божествената 

същност и да използват това послание, преди да приключи Моето проявление сред вас. Помнете: 

Ако този час настъпи, без сърцето ви да се е нахранило истински, вярата ви няма да е голяма в 

битката и любовта ви няма да може да пламне, когато свидетелствате за Моята истина. 

55 Истина ви казвам, не искам да има болка в сърцата ви, нито пък искам да чувам думите ви 

на покаяние. Моето желание е, когато ви давам Словото Си за последен път чрез този рупор, да Ми 

кажете: "Учителю, ето ни, нека ни бъде по Твоята воля". 

56 На никого не му липсва Моята светлина. Освен чрез Моето учение, Аз ви говоря и чрез 

вашите сънища, които вие наричате откровения, защото знаете, че в тях ви разкривам дълбоки 

учения, които не бихте могли да узнаете по друг начин. Но разберете, ученици, че всяко знание, 

което ви идва от Мен, е откровение. Не придавайте значение на начина или формата, която 

използвам, за да ви предам посланията Си. 

57 С право ви нарекох деца на светлината, но повечето от вас искат да вървят по пътя си 

съвсем сляпо - не защото пътят е тъмен, а защото искат да си затворят очите за истината. Искате ли 
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да чакате други, които дори не са чували това Слово, да се събудят преди онези, които са чули 

гласа Ми? Би било тъжно, ако те освободят новите Ми ученици от техните грешки. 

58 Сега запознавам пророците от Третата епоха с техните духовни дарби, за да могат да 

провъзгласят тази Блага вест на човечеството. Но те трябва да знаят, че трябва да постигнат 

одухотворяване, за да се проявят тези дарби в тях. 

59 Вслушайте се в Моите наставления, ученици, носете ги в сърцата си и когато сте у дома си, 

ги изучавайте и осмисляйте, за да можете да приложите на практика Моите наставления на 

следващия ден, когато подновите борбата в живота си. 

60 Няма момент от вашето съществуване, който да не ви предлага подходяща възможност да 

изпълните Моя закон. Не чакайте само големи възможности, за да можете да приложите Моите 

учения за любовта. 

61 Помислете: Ако концентрацията ви, когато слушате това Слово, не е толкова силна, колкото 

изисква това Слово, и ако умът ви няма вниманието, което трябва да обърне на Моето учение, 

тогава сърцето ви няма да може да събере семето, което трябва да посее утре и чиито плодове ще 

пожъне във вечността. 

Моят мир да бъде с вас! 
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Инструкция 99  
1 Добре дошли, ученици, на Небесната трапеза. Насладете се на вкусната храна, която ви 

предлагам в Моето Слово. Подобно на крадец, влязъл в спяща стая, аз влязох в сърцето ти и 

открих, че си жаден за духовно познание. 

2 Никой не бива да се изненадва от присъствието Ми. Вече ви посочих чрез Исус събитията, 

които ще възвестят Моето проявление като Дух на истината. Също така ви казах, че Моето идване 

ще бъде в Духа, така че никой да не очаква материални прояви, които никога няма да дойдат. 

Помислете за еврейския народ, който все още очаква Месията, без Той да е дошъл във вида, в 

който го очакват, защото истинският вече е бил при тях, а те не са го разпознали. Човечество, не 

искаш ли да признаеш новото Ми проявление, за да продължиш да Ме очакваш според 

убежденията си, а не според това, което съм ти обещал? 

3 Събудете се от съня си и станете деца на светлината, защото ви нося божествено семе, което 

ще ви даде мир и живот, и искам да започнете да го сеете. 

4 Не чакайте повече да повярвате в призива Ми. Помислете, че в голямата битка, която ви е 

обявена, съдът ще се прояви. Искам да бъдете добре въоръжени войници в тази битка, готови да 

донесете вяра в слабите сърца с делата си на любов. 

5 Хора, прогонете всякакъв страх от мнението на вашите ближни, защото не те ще ви дадат 

мир, не те ще ви отведат в Обетованата земя. Не се страхувайте, човеци, следвайте Ме упорито по 

този път. Защото в часа на Страшния съд за човечеството вие ще се оплаквате от цялото си сърце, 

че не сте били верни, че не сте се насърчавали в Моите наставления, че не сте се научили да 

решавате големите изпитания в съответствие с Моя закон. Победата ще принадлежи на упоритите 

и верните. 

6 Моята спасителна лодка се появи в най-дълбоката бурна нощ. Елате при Него, всички, 

които се страхувате да потънете в греха, като изгубили посоката си. 

7 Затъмнението на ума, липсата на вяра, непознаването на истината са тъмнина за духа и 

затова днес човечеството е на погрешен път. Как се умножиха хората, които живеят, без да знаят 

или да искат да знаят къде отиват! 

8 Знаех, че за хората ще настъпи такова време, изпълнено с болка, объркване, несигурност и 

недоверие. Обещах да ви спася от този мрак и ето ме тук: Аз съм Духът на истината. Защо Ме 

искаш отново като човек? Не си ли спомняш, че умрях като човек и ти казах, че ще те чакам в 

Моето царство? С това ви накарах да разберете, че душата е вечна, безсмъртна. 

9 Божественият Дух е този, който говори чрез устата на Исус и който запечата цената на 

вашето спасение със Своята кръв. Каква беше присъдата ви? Да живееш, за да Ме видиш как идвам 

като светлина по-късно по пътя над твоята съвест. Дадох ви доказателства за Моето безсмъртие и 

ви обвих с мантията на прошката, за да разберете, че Кръвта, пролята на Голгота, е най-

възвишеният урок за изпълнение на мисията на любовта, за да постигнете мир във вечността. 

Затова ви казвам, че трябва да постигнете собственото си благословение. 

10 Нарекох ви "израилтяни", защото вашият дух произхожда от онова семе, което поверих на 

основателите на народа, наречен "Божий народ". 

11 "Израел" е името, което дадох на Яков и на неговото потомство. Защо по-късно това име е 

използвано за обозначаване на раса, въпреки че се отнася само за духовни мисии? 

Аз вдъхнових патриарсите и пророците да нарекат този народ Божий народ. Знаете ли защо? 

Защото наред с всички останали народи на земята те носят със себе си духовна мисия. Докато 

някои народи държат в ръцете си науката, други - изкуствата, а трети - човешките закони, този 

народ дойде с Духовния закон, Учението на сърцето, Светлината на вечността. Докато другите 

народи са дали на света философи и учени, този народ му е дал пророци, които са предали на 

хората божествени послания, патриарси, които са проповядвали с живота си пътя към Бога, 

апостоли, които са живели и умрели като свидетели на истината, и най-вече Божествения Учител, 

който е станал човек в лоното на израелския народ и е донесъл на хората най-възвишеното 

послание на небето. 
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12 Ето защо този народ беше наречен Божи народ, макар че ви казвам, че всички народи са 

Мои и ги обичам еднакво; но всеки носи на земята своята мисия. 

13 Това духовно семе предизвиквам да се появи в света в този момент. Той ще се появи 

разпръснат сред човечеството - не като раса или под формата на племена, а във всички раси, защото 

Израил е основан в духа, а духовното е над човешкото. 

14 Моите хора отново ще се появят с мисията да носят светлина на духа. Неговите духовни 

способности ще се влеят в човешкия живот, както винаги. Моите пророци, пратеници и ученици 

(винаги) са носили светлина и мир на хората. 

15 Вие, които Ме слушате, със сигурност разбирате тези учения. Но не се задоволявайте само с 

разбирането им, а трябва да продължите да изпълнявате вечната си съдба - да осветявате духовния 

път на ближните си. Изпълнете мисията си и във вас отново ще заблести светлината, която винаги 

трябва да присъства в Божия народ. 

16 Вижте как духът ви е предвидил времето, в което се намира сега, и бърза в желанието си да 

изпълни Моите обещания. Сърцето ти не знаеше нищо за Моето идване, защото в днешно време 

човечеството не отдава никакво значение на Моите пророчества, но духът пазеше това Слово в 

най-дълбоката му същност. 

17 Сърцето ви беше заспало, но откакто чухте първото Ми слово или първото Ми учение, то се 

събуди и когато разбра истината, веднага осъзна, че душите са дошли на земята, за да изпълнят 

божествена мисия, а не за да действа всеки според волята си. Който е преживял това пробуждане, 

Ме следва стъпка по стъпка и изгражда светилище в себе си. 

18 Моето слово на любов е дадено на всички избрани хора. Освежете се с него, ученици. Ако 

понякога ви поправям и дори съдя, помислете внимателно за тези поучения, за да може всеки да 

вземе присърце това, което го засяга. Не се радвайте, когато изобличавам престъпление, което не 

бихте извършили, въпреки че познавате тези, които са го извършили. Защото в този момент 

съвестта ви ще ви припомни онова учение, в което ви казах: "Не виждай мътилката в окото на 

брата си, без първо да си признаеш гредата, която влачиш със себе си." 

19 Помнете, че всички вие съставлявате Моята група от апостоли, които утре ще изпратя да 

свидетелстват за Моето Слово, и че още сега трябва да започнете да се обичате един друг. Не 

смятате ли, че Моето възвестяване чрез вашия орган за разбиране е от голямо значение? Или 

смятате, че това е една от многото секти, които възникват днес и провъзгласяват спасението на 

света, а после отново изчезват, без да оставят следи от Моя мир? 

20 Наблюдавайте как това семе, въпреки че сте се грижили зле за него, не умира, как 

преодолява тъмнината и капаните, препятствията и изпитанията и продължава да покълва и да се 

развива ден след ден. Защо това семе не умира? Защото истината е безсмъртна, вечна. Ето защо ще 

видите, че когато това учение понякога сякаш изчезва, то е точно тогава, когато поникват нови и 

буйни издънки, за да помогнат на хората да направят още една крачка напред по пътя към 

одухотворяването. 

21 Не си мислете, че това се е случило само в тази Трета епоха, не, дори във Втората епоха, 

след като Учителят и учениците Му са напоили с кръвта си семето, което са посяли в сърцата на 

хората, е имало моменти, когато е изглеждало, че Христовото учение е изчезнало от света. Колко 

много хора в наши дни са се разколебали във вярата си и са се усъмнили в истината, която преди 

това е била техен фар и закон, смятайки жертвената смърт на Исус и на онези, които са Го 

последвали, за безполезна. Тогава трябваше само да изпратя нови служители в света, които да 

отстранят всички неистини, които хората бяха добавили към Моето учение и с които го бяха 

изопачили, и семето отново поникна и даде цвят и плод. 

22 Учавам ви на тези връзки, за да не принадлежите към онези, които крият Моята истина, 

изопачават Моето учение или оскверняват Моя закон, а към онези, които пазят с цялата любов на 

духа си семето, което ви поверих и което е същото, което по Моята воля трябва да разцъфти в 

сърцата на хората по всяко време: като любов между хората. 

23 Учителят, който е бил с вас в света, можете да наречете "Равин от Галилея", защото в тази 

земя Той стана човек. Но за Учителя, който днес идва при вас невидимо, макар да е същият, не 

можете да кажете, че е от Галилея, защото Аз идвам в Духа. 
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24 Новите ми учения са потвърждение на тези, които ви дадох през Втората епоха, но те са още 

по-обхватни. Помнете, че тогава говорих на човешкото сърце, а сега говоря на духа. 

25 Не отричам нито една от Моите думи, които ви дадох в миналото, напротив, давам им 

дължимото изпълнение и правилно тълкуване. По същия начин тогава казах на фарисеите, които 

вярваха, че Исус иска да разруши Закона: "Не мислете, че съм дошъл да разруша Закона или 

Пророците, напротив, дошъл съм да ги изпълня". Как бих могъл да отричам този закон и 

пророчествата, след като те са основата на храма, който трябваше да бъде построен в сърцата на 

хората през трите века, и обявлението за Моето идване в света? 

26 Докато хората упорстват в своята слепота и невежество, те ще бъдат причина Бог, Който е 

Отец над всички, да се очовечи, ограничи и принизи спрямо Своите деца, за да бъде разбран. Кога 

ще Ми позволите да се покажа пред вас в славата, в която ще Ме видите? 

27 Трябва да си велик, за да можеш да си представиш Моето величие, и именно поради тази 

причина Аз идвам отново и отново, за да ти дам духовно величие, за да изпиташ безкрайната 

наслада да познаваш своя Отец, да усещаш Неговата любов, да чуваш Божествения концерт, който 

звучи над теб. 

28 Това е третият път, възлюбени ученици, и затова трябва да добавите още един към 

предишните уроци. Имате да учите много, но бъдете спокойни, защото обучението от това време 

ще ви помогне да разберете по-добре това от минали времена. Същото е било и с онези, които са 

следвали Мойсеевия закон, изучавали са пророците и не са разбрали същността на ученията, 

докато не е дошъл Исус. 

29 Вместо псалмите, които сте пели на своя Отец в Първата епоха, днес вие поддържате 

духовно общение чрез духовна молитва. 

30 Колко бавно се движи човечеството към съвършенството на своето поклонение на Бога! 

31 Всеки път, когато идвам при вас с нов урок, той изглежда твърде далеч от вашия етап на 

развитие. Но разберете, че ви предоставям една възраст, за да можете да се възползвате от нея, 

докато трае, и да я включите в живота си. 

32 Всеки път, когато смъртта прекратява съществуването на телесната ви обвивка, тя е като 

почивка за душата, която, когато се въплъти отново, се завръща с нови сили и по-голяма светлина и 

продължава да изучава божествения урок, който не е завършила. По този начин с течение на 

вековете пшеницата, която е вашата душа, узрява. Много неща съм ви разкрил за духовния живот, 

но ви казвам, че сега не е нужно да знаете всичко, а само това, което е от съществено значение за 

идването ви във вечния дом. Там ще ти кажа всичко, което ти е писано да знаеш. 

33 За да ви разкрия новите учения в това време, Аз отворих времето на светлината и духа с 

проявлението Си чрез умовете на необразовани и невежи, но прости хора. Утре, когато разберете и 

приложите първите Ми уроци, ще имате диалог между духовете, който е най-висшата цел, към 

която можете да се стремите. Но ще мине време, преди тази форма на общуване да се разпространи 

сред хората, и вие не знаете колко века ще минат, преди да бъде усъвършенствана. 

34 Винаги съм търсил форма, за да ви говоря, за да се чувам и разбирам, но вие не винаги сте 

били склонни или готови да чуете божествения глас. Предвид вашата земна привързаност Аз 

трябваше да се очовеча и да се направя възприемчив за вашите сетива, за да се почувствате, за да 

ви дам Моето проявление чрез човешкия гласоподавател, както преживяхте в момента. Но аз ви 

съобщих, че тази форма на прокламация ще приключи през 1950 г. 

35 Хора, не забравяйте, че днес вашият Отец ви каза, че винаги е търсил начин да ви предаде 

Себе Си, за да разберете, че когато утре вече няма да получавате Словото Ми чрез Моите 

инструменти, ще сте достигнали нов етап от времето, в който ще започнете да усещате истинското 

общуване между вашия дух и Божествения Дух. 

36 В днешно време се радват душите, които усещат присъствието на Светия Дух в онази 

светлина, която просветлява ума и изпълва сърцата с наслада и вдъхновение. Онези, които не са 

събудили достатъчно чувствителността си, за да Ме възприемат, са жадни и нямат мир. За това 

казвам на онези, които получават Божествено вдъхновение, да призоват своите ближни и да ги 

събудят с благата вест за Моето духовно идване. 
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37 Този живот е постоянно изпитание за човека - от момента на раждането му до земната му 

смърт. 

38 Човешкият живот е за духа тигел, в който той се пречиства, и наковалня, на която се 

изковава. От съществено значение е човек да има идеал в духа си, вяра в Създателя си и любов към 

съдбата си, за да може да носи кръста си с търпение до върха на Голгота. 

39 Без вяра във вечния живот човек изпада в отчаяние при всички тежки изпитания, без високи 

идеали потъва в материализъм, а без сили да понесе разочарованието загива в униние или порок. 

40 Хората знаят всичко това от собствения си опит, защото е било необходимо да опознаят 

тъжната страна на живота и мрака, за да могат да възприемат светлината, когато тя се появи пред 

очите им. Ето защо днес ви казах, че душите, които са отворили очите си, за да видят божествената 

светлина на мъдростта и любовта, се радват. 

41 Истина ви казвам: мнозина ще избягат от Моето учение от страх да не се одухотворят; но в 

тях няма да говори нито разумът, нито Духът, а низките страсти на плътта. 

42 Когато духът живее, посветен на истината, той бяга от материализма като човек, който се 

измъква от замърсена среда. Висшият дух намира щастие в морала, където цари мир, където живее 

любовта. 

43 Моята светлина свети във всички хора, тя е неумолим, но благ глас, който непрекъснато 

говори на всички хора. 

44 Не се безпокойте за онези, които на пръв поглед упорито не Ме слушат, защото с времето те 

могат да станат най-пламенни и непоколебими в своето обръщане и вяра. Не помните ли 

обръщането на Павел? 

45 Не предприемам прибързани стъпки. Знам, че сред вечността Моите деца ще Ме потърсят в 

определен момент в желанието си за изкупление. Само хората трябва да побързат, защото колкото 

по-дълго отлагат обновяването си, толкова повече удължават времето за изкупление. 

46 Светлината на тази Трета епоха изпълни сърцата ви с най-живо щастие и надеждата за мир в 

света се появи отново във вас. С всеки изминал ден вие се занимавате все повече с делата на вашия 

Господ в нарастващото си желание да сътрудничите в това дело на одухотворяване. Истина ви 

казвам, че ще ви възнаградя за цялото време, което прекарвате в Моята работа. Но не 

пренебрегвайте земните си задължения, за да се посветите на духовното, докато не се уверите, че 

съм ви заповядал да го направите. Тогава трябва да оставите не само работата си, но дори и 

любимите си хора, за да тръгнете към един или друг регион и да донесете Благата вест на своите 

ближни. 

47 Сред този народ ще се появят онези, които се посвещават в служба на Мен. Те се подготвят, 

за да не се разколебаят в утрешните изпитания. Не всички хора знаят как да се подготвят за битка, 

защото виждате, че мнозина, които са чули Моето живо Слово, са останали незасегнати и че 

сърцата им не са готови да се подчинят. 

48 Ако можехте да видите духовете на светлината, които бдят над вас, как страдат пред 

ожесточението на сърцата и непослушанието на хората; ако можехте да чуете техните духовни 

ридания! Защо не следвате непогрешимите съвети, които тези същества ви дават? Не сте ли 

намерили в тях любящ и състрадателен брат, верен и безкористен приятел? 

49 Имайте предвид, че много скоро ще бъдете в духовната сфера и че ще трябва да пожънете 

това, което сте посели на тази земя. Преходът от този към онзи живот продължава да бъде сериозно 

и тежко изпитание за духа. Никой не може да избегне тази присъда, дори и да се смята за най-

достоен от Моите служители. 

50 Моята воля е от момента, в който влезете в този безкраен Дом, да престанете да изпитвате 

земните тревоги и да започнете да усещате блаженството и насладата от това, че сте изкачили още 

едно стъпало. 

51 Не оставяйте нищо недовършено в света. Обичайте хората като собственото си семейство. 

Молете се за хората, колкото и далечни да са те от вас, както се молите, когато някой от вашите 

отсъства и страда. Изцелявайте болните и докато го правите, си спомняйте за всички, които в този 

час пият чашата на страданието. По време на пътуването си в необятното море, което прекосявате, 

оставяйте следа от светлина в живота си. Не спете, докато Моята светлина осветява съвестта. 
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Помнете, че онези, които са будни, получават Моето вдъхновение да предадат посланието Ми на 

своите ближни. Отделете се от всичко, което е безполезно и лошо, за да бъдете винаги достойни да 

притежавате Моята благодат. 

52 Приемете душата сред вас, която идва на земята, за да се въплъти в дете, и също така 

подкрепете с молитвите си душата, която се отделя от тялото си и ви напуска. Насочете го с 

молитвите си към праговете на отвъдното. Обичайте съседите си и им служете във всеки час и във 

всяка трудна ситуация, през която преминават. 

53 Винаги живейте духовно будни, за да можете да простите от сърце на онези, които са ви 

наранили. Помислете си предварително, че всеки, който наранява брат си, го прави само защото му 

липсва духовна светлина, а аз ви казвам, че прошката е единственото нещо, което може да внесе 

светлина в тези сърца. Възмущението или отмъщението увеличават мрака и носят страдание. 

54 Бъдете мъдри и смели в изпитанията, за да оставите това семе в сърцата на децата си и те да 

си спомнят за вас с обич и благодарност, както си спомняте за патриарсите от Първите времена, 

които са ви оставили своето наследство от вяра, от смелост, както е било с Авраам, когото цял 

народ е признал и обичал като баща. 

55 Днес ви дадох съвет, но това е небесен съвет. Защото ми е приятно да ви говоря като баща, 

тъй като усещам в духа Си вашата синовна любов. 

56 По негово време Йоан, наричан още Кръстител, кръщава с вода онези, които вярват в 

пророчеството му. Този акт е символ на очистването от първоначалната вина. Той каза на 

множеството, което беше дошло на Йордан, за да чуе думите на Пътеводителя: "Ето, Аз ви 

кръщавам с вода, но вече е на път Онзи, Който ще ви кръсти с огъня на Светия Дух". 

57 От този Божествен огън се раждат всички духове, те излизат чисти и непорочни. Но ако по 

пътя си те са се опетнили с греха, който непокорството е донесло със себе си, огънят на Моя Дух 

ги облива отново, за да унищожи греха им, да заличи петната и да възстанови първоначалната им 

чистота. 

58 Ако вместо да разбирате това духовно кръщение като пречистване, което човек постига чрез 

акт на искрено покаяние към своя Създател, вие го превърнете в обред и се задоволите със 

символичното съдържание на един акт - наистина ви казвам, че вашият дух няма да постигне нищо. 

59 Който действа по този начин, все още живее във времето на Кръстителя и сякаш не е вярвал 

в неговите пророчества и думи, които говорят за духовното кръщение, за Божествения огън, чрез 

който Бог пречиства Своите деца и ги прави безсмъртни в светлината. 

60 Йоан призовава хората като възрастни да излеят тази вода върху тях като символ на 

пречистване. Те дойдоха при него, когато вече бяха осъзнали действията си и можеха да имат 

твърдата воля да останат по пътя на доброто, правдата и справедливостта. Вижте как човечеството 

е предпочело да извърши символичния акт на пречистване с вода, вместо истинско обновление 

чрез покаяние и твърдо решение да се поправи, които са породени от любов към Бога. Ритуалното 

действие не изисква никакви усилия, но пречистването на сърцето и борбата за чистота означават 

усилия, отказ и дори жертва за човека. Ето защо хората предпочитат да прикриват греховете си с 

външни прояви, като се задоволяват със спазването на церемонии, определени действия и ритуали, 

които ни най-малко не подобряват моралното или духовното им състояние, ако съвестта не им 

говори. 

61 Ученици, това е причината, поради която не искам сред вас да се извършват ритуални 

действия, за да не забравите чрез тяхното изпълнение онова, което действително засяга душата. 

62 Първородният грях не произтича от съюза на мъжа и жената. Аз, Създателят, наредих този 

съюз, когато казах на двамата: "Растете и се размножавайте". Това е първият закон. Грехът е в 

злоупотребата на хората с дара на свободната воля. 

63 Подгответе се да продължите да приемате сред вас децата, които ви поверявам. Бъдете 

напълно наясно със задачата и отговорността си. Ще откриете тази светлина в Моето учение. 

64 Знайте, че когато душата се въплъщава, тя носи със себе си всичките си способности, че 

нейната съдба вече е записана и че следователно не е необходимо да получава нищо в света. То 

носи послание или задача за изкупление. Понякога тя жъне (добро) семе, а друг път плаща дълг. Но 

винаги в този живот тя получава урок по любов, който й дава нейният Отец. 
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65 Ти, който водиш децата си през този живот, погрижи се, когато приключи времето на 

детската невинност, те да вървят по пътя на Моя закон. Събуждайте чувствата им, разкривайте им 

способностите им и винаги ги вдъхновявайте за добро и наистина ви казвам, че когото доведете 

при Мен по този начин, ще бъде залят от светлината, която се излъчва от божествения огън, който 

е Моята любов. 

Моят мир да бъде с вас! 
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Инструкция 100  
1 Когато дойда при теб като съдия, ще чуеш отново гласа на Йехова, който накара тялото и 

духа ти да треперят през Първата епоха. По онова време хората си запушват ушите, за да не чуят 

всемогъщия глас на своя Отец. Днес казвам на този народ: не си запушвайте ушите, не затваряйте 

сърцата си за Мен, осъзнайте как Моята безкрайна благодат се разпространява из цялата вселена. 

Не се страхувай, искам само да ти предложа любовта си. 

2 Който е съгрешил, Ме е обидил. Съгрешили ли сте? Ако е така, осъзнайте, че Аз също 

дойдох като Отец и Учител, за да ви простя и да ви науча отново на пътя към спасението. 

3 Моята присъда е породена от любов, а не от отмъщение. Когато наказвам хората с 

правосъдието Си, това е, защото искам да ги спася. Когато отнемам скиптъра на царете, това е 

защото искам да ги видя смирени. Когато призовавам към отговорност тези, които ръководят 

човечеството, това е защото виждам, че те не са любов, мир или справедливост, които са посели в 

сърцата на своите народи. Виждам само, че нивите са засети със смърт, скръб, борба и нещастие. 

4 Мъртвите безмълвно викат за справедливост, а онези, които гладуват физически и духовно, 

са пълни с омраза в сърцата си, за да я изразят, когато дойде моментът. 

5 Човечество, търся вашето помирение. Вие не живеете в Моя закон. Унищожена е 

хармонията между вас и вашия Бог и всичко, което е създадено. Вие не се обичате един друг като 

братя и сестри, а това е тайната на щастието, която Исус ви разкри. Но ако сте изгубили 

хармонията помежду си, вярвате ли, че можете да я запазите с природните царства на творението? 

6 Ръката на човека е предизвикала присъда над себе си. В мозъка му бушува буря, в сърцето 

му - буря, а всичко това се проявява и в природата. Нейните стихии се отприщват, сезоните стават 

немилостиви, язвите се появяват и умножават, и това е така, защото греховете ви се увеличават и 

причиняват болести, и защото глупавата и самонадеяна наука не признава реда, установен от 

Създателя. 

7 Ако само ви го кажа, няма да повярвате. Ето защо е необходимо да можете да хванете 

резултата от работата си с ръцете си, за да се разочаровате от нея. Точно сега сте достигнали 

момента в живота си, когато изпитвате резултата от всичко, което сте посели. 

8 Вие, които сте чули това Слово, питайте Ме в сърцата си защо не спирам това бедствие, 

което хората са подготвили с помощта на своята наука. На това ви отговарям: Човек трябва да 

изпразни чашата, която е напълнил. Народите с тяхната расова мания и амбициозни цели отдавна 

са се подготвили за битка, за да се унищожат взаимно. Единствено Моята любов към вас я спря 

(досега); но човечеството не искаше да признае или да разбере това доказателство за божествената 

милост. 

9 Само за миг ще я оставя, но този кратък период на божествена справедливост ще ѝ бъде 

достатъчен, за да си спомни за любовта на своя Създател, защото никой не може да съществува без 

Моя закон или без Моя мир. 

10 Хора, тъй като и вие сте Ме изпитали като Съдия, кажете дали Моето правосъдие е като 

вашето. Запитайте се дали заслужавам да се страхувам или да бъда обичан? 

11 Вижте как благословеното семе на това учение се разпространява в изпълнение на Моето 

Слово. От големите градове тя се е насочила към по-бедните земи, преодолявайки огромни 

разстояния. Тя няма да отмине, макар че може да престане да съществува в едно сърце, където 

вярата умира, но дотогава ще бъде посята и в други сърца. Словото Ми ще тръгне от тази земя към 

други земи, търсейки сърца, в които да покълне. Никой няма да може да предотврати 

разпространението на това учение. 

12 Дори сега пшеницата е смесена с човешко семе с всичките му недостатъци, защото не сте 

осъзнали същността на Моето учение. Но когато отворите очите на духа си и усещането ви за 

истина се пробуди, ще съзрете Божествената чистота на това откровение и тогава ще го приемете с 

цялата любов и плам на сърцето си, ще го носите чисто и силно в себе си и ще го направите 

достояние на човечеството, което е разделено и далеч от пътя на Моя закон. 
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13 Ако мислите, че Моето Слово говори само на присъстващите, грешите. Словото Ми е за 

всеки, който го приема, независимо дали днес, утре или в далечното бъдеще. То е едно и също, 

независимо дали го получава чрез гласоподавател, чрез свидетел или чрез препис. 

14 На вас, които сте тук, и на вас, които ще дойдете, вашият Отец казва: Ако искате да бъдете 

сеячи на истината, възпитатели на духовното, приятели на мира, признайте съвършенството на 

Моето семе и пречистете сърцата си. Аз ще подготвям един по един за битката (за разпространение 

на Словото), ще им покажа пътя и ще подготвя земята за сеитба. 

15 На пръв поглед материалните нужди ще ви отведат на други места, но истината ще бъде, че 

вашата задача е била да ви отведе там, за да ви покаже обхвата на необработените или слабо 

обработените полета, така че да можете да поставите в тях благословеното семе, което Моят Дух ви 

е дал в тази Трета епоха. 

16 Молете се за всички работници, за вашите братя и сестри, обединете всички в молитва за 

равенство и братство. Бдете над църквите, независимо дали са големи или малки, близки или 

далечни. 

17 Нека соковете на дървото на живота текат през твоето същество, така че и твоите плодове да 

са пълни с живот. 

18 Моето учение е дълбоко, ученици, но Аз съм ви предоставил средствата, за да го разберете. 

Приемете съществата от отвъдното, които ви изпратих с послание от светлина, за да ви помогнат да 

преминете от духовното към божественото. Вслушайте се в тях, когато ви съветват да премахнете 

всяка материална привързаност от сърцата си, за да можете да се издигнете до Божественото. Кой 

друг би могъл да ви говори за одухотворяването, ако не те? Когато споменават духовния дом, те 

говорят с вас като с познавачи, защото оттам идват при вас. 

19 Тези същества са преминали през горнилото на пречистването. Тяхната борба, тяхното 

покаяние за прегрешенията, тяхната опитност и духовно извисяване бяха достойнствата, които 

открих в тях, и затова ги изпратих да се проявят сред Моя народ. 

20 Те са чисти и затова могат да говорят за чистота на света; те Ме обичат и те обичат, затова 

имат право да говорят за любов; те са пропити със здраве и затова могат да даряват здраве на 

болните. 

21 Изпратих ги като пример за човечеството. Подражавайте им и се превърнете в достойни да 

говорите за любов, обновление, мир и одухотворяване. Истина ви казвам, че ако постъпвате така, 

сред Моя народ няма да има лицемерни фарисеи от онзи вид, които много държаха на външния 

вид, а в сърцата си криеха гнилота и нечистота. 

22 Нека тези, които приемат в съзнанието си излъчването на тези същества, и тези, които чуват 

посланията им, да им позволят да се разкрият напълно, така че споменът за тях да остане 

незаличим в сърцата на множеството слушатели, а семето им - безсмъртно в сърцата на хората. Не 

забравяйте, че тяхната (пряка) връзка с този народ ще приключи през 1950 г. 

23 Вдъхновението на този висш свят ще продължи да води и вдъхновява учениците на 

Господа, макар че ви обръщам внимание, че с нарастването на вашето одухотворяване 

проявлението му ще става все по-фино и по-светло с течение на времето. 

24 По този път ще вървите напред, без да се спирате, но трябва да ви кажа също, че той трябва 

да бъде изминат стъпка по стъпка, а не на един дъх. 

25 Не потъвайте в обичайната рутина, разберете кога е дошло времето да направите още една 

крачка по пътя на светлината. Не бързайте да я вземете, но и не се колебайте да я вземете. 

26 Правилният начин да не изпаднете в застой е да се придържате точно към Моето Слово и да 

се въздържате от всяко чисто външно действие, с което бихте искали да замените действителното 

спазване на Моите наставления. 

27 Аз съм с вас и като Учител, и като Отец, и като Лекар. Отворете сърцата си, о, множества от 

хора, които идват тук с бремето на своето страдание. Затворете за миг очите си за светското и ще 

усетите присъствието на духовното. Умореният странник ще усети сянката на невидимо дърво, 

което му дава сянка и го укрепва. Сърцето, което се нуждае от любов, ще почувства, че е влязло в 

божествения дом, където гласът на Отец звучи като концерт. Болният ще почувства, че една 
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благосклонна и милосърдна ръка се е плъзнала по раната му, изпълвайки я с лечебен балсам и 

успокоявайки болката му. 

28 Научете се да се приближавате към Мен, научете се да Ме молите, за да получавате и да се 

надявате. Тогава ще изпитате как чудесата се разкриват в живота ви. 

29 Това е време, в което човек трябва да даде своя принос в одухотворяването и вярата, за да 

могат новите чудеса да станат реалност. Светът иска да преживее отново делата, които Исус е 

извършил пред очите на хората. За това ви казвам, че не бива упорито да искате да продължите да 

живеете в епоха, която вече е отминала. Вие навлязохте в нова епоха и в нея Аз ще ви дам учения, 

които още не са ви били разкрити, и ще повторя делата Си, но вече в духовна форма. 

30 Трябва да сте будни, ученици, защото Аз не само ще ви говоря чрез тази уста, но и ще се 

изявявам пред вашия дух в моментите, когато тялото ви спи. Ще ви науча да се отдадете на 

подготвения сън и да откъснете душата си от земното, за да се издигне тя до областите на 

светлината, където ще получи пророчеството, с което ще освети пътя си и след това ще предаде 

посланието си на интелекта. 

31 Ученикът, който знае как да приеме своя Учител в момента, в който го потърси, не се 

препъва по пътя, нито се смята за слаб или изоставен в борбата. 

32 Научете се да разбирате какво е одухотворяването, което искам от вас, за да не изпадате в 

опияняващ мистицизъм, който вместо да помага на духа ви да разбере Божествените учения, трупа 

нови и нови неясноти пред него. 

33 Вникнете в себе си, ученици, нека духът ви да започне да съзерцава живота, който го 

очаква, този свят, който крие в съкровищницата си безкрайни блянове за децата на Моята 

Божественост. 

34 Не отлагайте часа, в който духът ви ще достигне това блаженство. 

35 Моят народ расте, размножава се не само на земята, но и в духовния свят. Сред тези 

духовни множества са и онези, които са имали кръвни връзки с вас, независимо дали са били ваши 

родители, братя и сестри или деца. 

36 Не се учудвайте, когато ви казвам, че Моят народ е толкова многоброен, че земята няма да 

има достатъчно място за него, и че той ще бъде още по-голям. След като ги обединя и нито едно от 

Моите деца не липсва, безкрайността ще им бъде дадена като дом, тази сфера на светлина и 

благодат, която няма край. 

37 Тук, на земята, Аз само ви подготвям, давам ви необходимите указания чрез Моето учение, 

за да знаете как да подходите към този живот. Това човечество е само част от Божия народ. 

Необходимо е всички да знаят тези обяснения, за да могат да насочат живота си към идеала за 

съвършенство. Това божествено послание, което е Моето Слово, изречено чрез устата на човешкия 

гласоподавател, ще достигне до всички хора по Моята воля. Моето Слово е камбаната, която 

призовава света, неговата същност ще събуди и пробуди народите, за да се замислят за 

одухотворяването, за съдбата на душата след този живот. 

38 Докато религиозните общности са потънали в дълбок сън и не напуснат обичайните си 

пътища, няма да има духовно пробуждане, нито реализиране на духовните идеали, а следователно 

няма да има мир между хората, нито място за активна благотворителност; светлината, която 

разрешава тежките човешки конфликти, няма да може да блесне. 

39 Вас, които Ме слушате, Аз нарекох "Мой народ", защото ви поверих Моето учение, за да 

можете да поканите хората - не предимно да се присъединят към вас, защото все още страдате от 

много несъвършенства - но наистина да вървят по пътя на Моя закон, който със сигурност е 

съвършен. 

40 Далеч от вас, разпръснати сред народите на земята, скрити сред огромните маси от хора, 

има много хора, които са деца на Моя народ, защото живеят по Моя закон и техният идеал е да 

постигнат одухотворяване, вдъхновено от Отец, чрез любов към ближния. От друга страна, сред 

присъстващите, които слушат Словото Ми ден след ден, има и такива, които все още не мога да 

считам за принадлежащи към Моя народ, въпреки че са Ме слушали година след година; защото 

вместо любов те проявяват злоба, вместо помощ - егоизъм; вместо идеал за духовно съвършенство 

в тях преобладава егоизмът и те преследват всичко, което ласкае суетата им. 
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41 По онова време казах на учениците Си: "Ще ви направя наследници на Моето царство"; но 

не мислете, че те са се направили достойни за тази благодат, защото са живели със своя Учител. 

Спомнете си, че имаше един човек, който, въпреки че много пъти беше сядал да се храни със своя 

Учител, беше живял с Него и често беше чувал Неговото Слово, не беше достоен да получи 

Небесния завет, който Учителят повери на Своите ученици, когато седна на масата с тях за 

последен път. 

42 Царството на Отца е наследство за всички деца, но тази благодат може да бъде постигната 

само чрез големи заслуги на духа. Искам да не смятате за невъзможно да постигнете благодатта, 

която ви приближава към Мен. 

43 Не се натъжавайте, когато чуете в Моето Слово, че ще достигнете Обетованата земя само с 

много усилия и труд. Радвайте се, защото този, който насочва живота си към тази цел, няма да 

претърпи разочарование, нито ще се види измамен. Това няма да се случи с него, както се случва с 

мнозина, които се стремят към славата на света и въпреки това не я постигат след много усилия 

или я постигат, но скоро изпитват страданието да видят как тя се разсейва, докато от нея не остане 

нищо. 

44 Ученици, Моето учение ви показва, че без да се отдалечавате от човешките си задължения 

и благородните цели на този живот, винаги трябва да имате в себе си желанието да се движите към 

Бога и да станете достойни да получите високата награда, която ви е обещана. 

45 Тялото е толкова тясно свързано с душата, че когато тя знае, че телесната ѝ обвивка страда, 

се чувства така, сякаш злото е вътре в нея. Използвайте Моя лечебен балсам, души, и излекувайте 

тялото си; нека то се издигне над болката, вдъхнете му вяра и надежда. 

46 Идваш с мъка и ми се оплакваш от страданията си. Но Учителят ви казва, че макар да има да 

лекува много болка сред децата Си, Той протяга милостивата Си ръка и ви докосва, за да усетите 

чудото на Неговата ласка и да се издигнете здрави и да свидетелствате за това, за да могат и други 

да дойдат при Него. 

47 Тези, които знаят как да се справят с житейските изпитания, никога не позволяват те да 

засегнат душите им. Вижте как те приемат присъствието Ми тук с голяма радост в сърцата на 

учениците, докато този, който се е оставил да бъде победен от изпитанията, идва тъжен и унил. 

Вместо да отправи духовен химн на възхвала към Мен, той Ми показва само болката и сълзите си. 

Приемам тази жертва на страданието, но искам да я превърнете в жертва на вярата, доверието и 

мира. 

48 Питаш Ме дали не мога да направя нищо за теб? Ах, малки Мои деца, още преди да сте Ме 

помолили, Аз съм предал в ръцете ви това, от което се нуждаете! Но борейки се в живота и 

вървейки по пътя си без светлината на вярата, вие не сте в състояние да почувствате Моето 

присъствие, нито да разпознаете това, което давам на духа ви, нито да видите светлината на новия 

ден, който очаква само вашето пробуждане, за да го видите да блести напълно. 

49 Попитайте онези, които са видели как чудото се е превърнало в реалност в техния живот, 

попитайте онези, които идват тук с радост, която се отразява на лицето им. Те ще отворят за вас 

книга със своите свидетелства, в която ще прочетете история, която ще бъде пример за поучение и 

стимул за вашата вяра. 

50 Как можеш да вярваш, че обичам по-малко този, който страда повече? Как можеш да 

приемеш болката си като знак, че не те обичам? Ако само разбираше, че дойдох при теб именно от 

любов! Не съм ли ви казвал, че праведният вече е спасен и че здравият няма нужда от лекар? Ако 

се чувствате зле и когато се изследвате в светлината на съвестта си, разпознавате себе си като 

грешници, знайте, че Аз дойдох да търся именно вас. 

51 Ако вярвате, че понякога Бог е проливал сълзи, то със сигурност това не е било заради 

онези, които се радват на Неговото небесно царство, а заради онези, които са объркани или плачат. 

52 Вижте тук съвършения път, защото в Моето Слово е светлината, която води към 

съвършенство. 

53 Духът Ми влиза в истинския Му храм, който е вашето сърце. Оттам вие Ме повикахте и Ме 

помолихте да дойда и да ви дам Моето Слово, и ето че съм тук. 
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54 Ти вярваш в Мен и говориш вярно името Ми. Който спазва Моите учения и действа според 

тях, ще бъде изкупен. 

55 Душата ти не може да загине в мрака на объркването, защото Моята Кръв, пролята на 

кръста на Голгота, насърчи душата ти да тръгне по пътя на своето развитие, следвайки стъпките на 

своя Учител. Купих те с цената на Моята кръв, Моята любов. Оттогава вие сте подготвени да 

възкръснете от мъртвите. 

56 Когато Ме чуете да говоря по този начин, изповядвате вътрешно, че сте грешници пред 

Мен, и когато почувствате духа си спокоен, защото сте се вслушали в упрека на съвестта, намирате 

общение в любов с Моята Божественост. 

57 Тази любов, която се приближава до вас, е вратата към Небесното царство, която се отваря 

пред вашия дух като вечна покана. 

58 Кое от Моите деца е отслабнало във вярата и се е заблудило по пътя на живота, към когото 

не бих се обърнал, за да му дам живот? Кой от тези, които страдат в мълчание, не е бил чут от 

Мен? Кое осиротяло дете на земята не е усещало в живота си присъствието и утехата на Мария, 

която го утешава? Кой неизлечимо болен човек не е чувал в най-дълбоката си същност същия глас, 

който някога е казал на Лазар: "Стани и ходи"? Аз съм Христос, утехата и светлината на света. 

Следвам те във вярата ти или в съмнението ти, защото знам, че дори този, който най-много се 

отрича от Мен, накрая ще бъде с Мен, подложен на изкупителната тежест на делата си. 

59 Елате при Мен, всички, които сте обременени от страдания, и Аз ще ви дам чистота с Моето 

Слово. Тогава, когато вече няма да Ме чувате, ще продължите да чувствате Моето любящо 

общуване. 

60 Приеми Моята светлина, за да освети твоя житейски път и да те освободи от замъгляването 

на съзнанието в часа на смъртта. Тогава, в момента, в който прекрачите прага на отвъдното, ще 

знаете кои сте, кои сте били и кои ще бъдете. 

Чуйте Моята притча: 

61 Имало едно време един крал, който, заобиколен от своите поданици, празнувал победата, 

която спечелил над разбунтувал се народ, станал негов васал. 

62 Царят и народът му запяха химн на победата. Тогава царят говори така на народа си: 

"Силата на ръката ми възтържествува и направи така, че царството ми да се разрасне; но 

победените ще обичам, както обичам вас, ще им дам ниви в имотите си, за да отглеждат лоза, и 

волята ми е да ги обичате, както аз ги обичам." 

63 Минало време и сред хората, които били спечелени от любовта и правдата на този цар, се 

появил човек, който се разбунтувал срещу господаря си и се опитал да го убие в съня му, но само 

го ранил. 

64 Сблъсквайки се с престъплението си, този човек избягал от страх и се скрил в най-тъмните 

гори, докато кралят оплаквал неблагодарността и отсъствието на своя поданик, защото сърцето му 

го обичало силно. 

65 При бягството си този човек бил заловен от враждебно настроени към царя хора и когато го 

обвинили, че е поданик на този, чието управление не признавали, последният, ужасен, извикал на 

висок глас, че е беглец, защото току-що е убил царя. Но те не му повярваха и го осъдиха на смърт 

на кладата, тъй като преди това беше мъченик. 

Когато той вече кървял и трябвало да бъде хвърлен в огъня, се случило така, че минавал царят 

със слугите си, които търсели бунтовника, и като видял какво става тук, владетелят вдигнал ръка и 

казал на прислужниците: "Какво правите, бунтовници?" И при звука на величествения и властен 

глас на царя бунтовниците се поклониха пред него. 

66 Неблагодарният поданик, който все още лежеше до огъня в окови и чакаше да бъде 

изпълнена присъдата му, се учуди и ужаси, когато видя, че царят не е мъртъв и че се приближава 

към него стъпка по стъпка и го развързва. Той го отведе далеч от огъня и обработи раните му. 

После му даде да пие вино, облече го в нова бяла дреха и като го целуна по челото, му каза: 

"Поданиче мой, защо си избягал от Мене? Защо ме наранихте? Не ми отговаряй с думи, искам само 

да знаеш, че те обичам, и сега ти казвам: ела и ме последвай!" 
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Хората, които станаха свидетели на тези сцени на милосърдие, възкликнаха от изумление и 

вътрешно се преобразиха: "Осанна, осанна!" Те изповядвали, че са послушни васали на този цар и 

получавали само облаги от своя господар, а поданикът, който веднъж се разбунтувал, завладян от 

толкова много любов от страна на своя цар, решил да се отплати за тези доказателства за 

безгранична обич, като обича и се покланя на своя господар завинаги, покорен от неговите толкова 

съвършени дела. 

(край на притчата) 

67 Вижте, хора, колко ясно е Моето слово! Но хората се борят срещу Мен и губят 

приятелството си с Мен. 

68 Каква вреда съм причинил на хората? Какъв недостатък им носи Моето учение и Моят 

закон? 

69 Знайте, че колкото и пъти да Ме обиждате, всеки път ще ви бъде простено. Но също така сте 

длъжни да прощавате на враговете си, когато ви обидят. 

70 Обичам те и когато направиш крачка встрани от Мен, Аз правя същата крачка, за да се 

приближа до теб. Ако затворите портите на храма си за Мен, Аз ще чукам на тях, докато не 

отворите и не мога да вляза. 

71 Ако вярвате, че вече сте изкупени, защото Аз бях на кръста, разберете и това, че трябва да 

докажете, че сте достойни за това спасение и да последвате този пример. 

72 С Мен са тези, които съгрешиха и днес са благословени, тези, които хулеха и днес 

получават на устните си Моето слово на любов. Прелюбодейците, които нямаха покой в съвестта 

си, получиха прошка, за да не съгрешават отново, защото Аз съм Възкресението и Животът. 

73 Тъй като сте ученици и наследници на Божественото Слово, не хулете повече. Помнете, че 

съм ви дал приятен език за изразяване на всяка идея, вдъхновение и чувство. 

74 Това е Моето Слово - за необразованите и за образованите. 

75 Бъдете "добрите хора", бъдете като празно огледало, за да може всички да повярват, че Аз 

съм с вас. 

Моят мир да бъде с вас! 
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Инструкция 101  
1 Ако овцете не извикат овчаря, той ги търси, за да ги заведе до препятствието. 

2 Ученици, Аз ви подготвям, за да можете след Моето заминаване да ходите от провинция в 

провинция и да разнасяте Благата вест, че Учителят е сред хората. По това време съзнанието на 

Моите носители на гласове ще бъде затворено за това провъзгласяване, Моят Божествен лъч и 

Моите духовни деца вече няма да се проявяват в тази форма. След 1950 г. всичко ще се промени. 

Но ако онези, които са били изразители и носители на духовни дарби, постоянстват в своето 

оборудване и духовно издигане, те ще бъдат първите, които ще достигнат до разговора на духа с 

духа и след това ще го преподадат на множеството вярващи. 

3 Нека устните на Моите ученици да са готови да предлагат утеха на нуждаещите се и нека 

домовете им да са подготвени да приемат онези, които идват с желание за мир. 

4 Не всички Мои работници ще заминат, за да оповестят истината Ми. Някои ще продължат 

да чакат своите събратя, а други ще ги търсят в своите села, провинции и държави. 

5 Духовните същества, които са ви закриляли, ще бъдат около вас и ще ви дават вдъхновение, 

сила и вяра по пътя ви. 

6 Първо Ме слушайте, учете се от Мен, прилагайте го на практика и се молете за този свят, 

който загива и издъхва. Ако очаквате Отец сам да се погрижи за света, грешите: вие трябва да 

понесете голяма част от бремето на този кръст. 

7 Собственото ви страдание не бива да ви кара да забравяте онези, които живеят в постоянно 

отчаяние и страх. Големи са вашите трудности и затруднения в ежедневието, но не можете да ги 

сравнявате с тези, които тежат на някои от вашите ближни. 

8 Добре знам, че понастоящем много сърца са глухи за призива Ми, далеч от Мен, изцяло 

заети с амбициозните си планове и враждите си. Но защо и ти имаш моменти, когато си глух за 

Моите вдъхновения и си небрежен по духовния път, който съм ти начертал? Не се преструвайте, че 

само недисциплинираността на плътта ви и все по-нарастващите ви нужди и тревоги ви 

отдалечават от Мен. 

9 Аз съм навсякъде, на всяка крачка можете да намерите възможност да приложите Моите 

учения, защото винаги ще има време и възможност духът да изпълни своята мисия, дори и в 

материалните дела. 

10 Мислете всеки ден по пет минути за творбите си, преценявайте се и вземете решение да се 

подобрявате все повече и повече. 

11 Молитвата е защитна защита, оръжие и щит на духа. Винаги се уповавайте на него и няма 

да бъдете слаби. 

12 Говоря ви с прости думи, които са разбираеми за всички. Не съм ви впечатлил с изящни 

изрази, нито с неразбираеми философии, нито съм ви говорил с чужди думи. Величието на Моето 

Слово е в неговата простота. Открийте го и го проумейте. 

13 Изповядайте се духовно пред Мен, знаейки, че Аз откривам това, което криете в дъното на 

сърцето си. Нека в сърцата ви се роди истинско покаяние и се стремете да идвате при Мен все по-

чисти. 

14 Научете се на всичко това и ще бъдете разпознати като Мои ученици по пътя си. Когато 

разберат дара на спасението ви, някои ще искат да купят тайната ви - едни с добри намерения, 

други с цел печалба. Но ще им кажете, че тайната на помощта за страдащите ближни е в любовта 

към ближния и че всички притежават тази способност. 

15 Имате способности, с които можете да удивите света. С помощта на дара на духовното 

зрение ще пророкувате и ще превъзхождате дори предсказанията на науката. 

16 Чрез Моите работници, дори и най-малките от тях, Аз върша чудеса. Това е моментът, в 

който простият и необразованият ми благодари, защото съм го дарил с милостта си и съм го 

направил Мой слуга. Защото в човек с нетрениран ум може да се крие висок дух, който само аз 

разпознавам. 

17 Виждал съм много хора, които стенат и ридаят на ръба на бездната, защото телесната им 

обвивка е непокорна и неукротима. Но душата им, бореща се да преодолее отклоненията на плътта, 
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се е издигнала към Мен в молитва, за да каже: "Господи, ако не ми се притечеш на помощ, ще 

загина". - Тогава Учителят се обръща към тях, за да накара тази непокорна материя да се подчини с 

една дума или с едно изпитание и да даде на душата сила да преодолее човешките страсти и 

слабости. 

18 Това са онези, които, макар и бедни по дух и смирени на земята, днес са надарени със сила, 

а устните им говорят дълбоки поучения и с любов лекуват болести, които за другите са били 

невъзможни за лечение. 

19 Бихте ли могли да отговорите на въпросите Ми за предишното Ми преподаване? 

20 Книгата остава там, отворена на същата страница, която ви показах миналия път; но е 

необходимо да продължим, без да се бавим. Ето защо Аз правя така, че Моето Слово да остане 

отпечатано в съзнанието ти, за да може да дойде при теб, когато имаш нужда от него. 

21 Аз съм Книгата на живота. Ще се погрижа всеки от вас да бъде малка книга на знанието; за 

тази цел в момента записвам ученията Си в сърцето ви. Утре това учение ще достигне до всички 

народи и домове, но вече можете да кажете, че сте имали привилегията да бъдете Мои слушатели 

по време на това провъзгласяване. 

22 Обадих се на онези, които смятаха, че са лишени от наследство, на онези, които изглеждаха 

излишни за човечеството, на онези, които претърпяха унижения, някои дори от ръцете на близките 

си, и им предадох тази книга на любовта. 

23 Видяхте зората на една нова епоха, но не можете да кажете, че вече сте преживели всичко. 

Ето защо ви подготвям внимателно. Когато в бъдеще видите това учение да блести ярко, няма да се 

объркате и няма да бъдете заслепени от неговата светлина. От ученици вие ще станете войници на 

истината, готови да се защитават; за тази цел ви разкривам кои са оръжията, с които ще се биете. 

Но в случай че сте забравили, не е излишно да ви напомня, че оръжията, с които ще бъдете 

непобедими, са следните: молитва, милост, прошка, искреност, кротост, ревност за справедливото 

и доброто и любов. 

24 На вас ви е било отредено да живеете на земята и когато разочарованията и трудностите ви 

накараха да попитате за скрития Божи съвет, вие веднага получихте божествения отговор, когато 

бяхте призовани да чуете Моето Слово, което е ласка и балсам, а в същото време и закон. 

25 Когато Ме чуете да говоря като Отец, като Учител и като Бог, вие ще пренастроите живота 

си, защото сега знаете, че целта, с която сте създадени и изпратени на света, е да стигнете до Мен. 

26 Кой друг, ако не Аз, би ви разкрил съдбата ви и би ви разкрил духовните ви дарби? 

27 Моят ученик Йоан в своето възхищение видя това време, разгръщането на вашите духовни 

дарби, но само той го видя. Най-напред Божественият Агнец трябваше да дойде при вас, за да 

разпечата шестия печат на тази Книга на вечната мъдрост и съвършената правда, за да можете да я 

разберете. 

28 Пътят, който ти показвам днес, е осветен от светлината на истината, за да можеш да Ме 

достигнеш. По този път ще се сблъскате с много изпитания, ще имате много поводи да изучавате 

Моя закон, да опознаете съдбата си и да се посветите на нейното изпълнение. 

29 Всеки ден носи своите изпитания и Аз виждам как ги приемате и обмислям плодовете, 

които Ми предлагате. Много от тези изпитания са незначителни, но чрез тях можете да започнете 

живот на усъвършенстване и съвършенство. Но без да стигнете до същността им, вие ги 

отхвърляте, а ако го направите, как можете да се подготвите за по-тежки изпитания? Съдът, който 

произнасям за делата ви, не е строг, а е съдът на един нежен Баща, който ви обича и ви съветва, за 

да можете винаги да напредвате в практикуването на Моя закон и да показвате своя мир и духовна 

сила. Но Аз търся и обичам всички Мои деца, не се отвръщам от този, който прегреши, а му 

прощавам и му предлагам възможност да поправи пътя си и да се върне в правия път. 

Сред тези, които Ме следват, има и такива, които не са успели да се освободят от греховете си; 

но други, които се молят горещо, докато вярват, че са спечелили победа (в живота), забравят Моите 

наставления, когато са наранени в своето самолюбие или гордост, и позволяват на лошите си 

наклонности да се разкрият. Кой би могъл да се скрие от Мен, който познава мислите ти и 

произхода на твоето същество? 
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30 Докато човек не може да проникне в сърцето на ближния си, за да защити каузата си, аз се 

грижа за това, независимо дали е справедливо или несправедливо, аз те защитавам и те обичам. 

31 Вслушайте се в думите Ми, за да не се препънете и да не донесете чаша със страдания до 

устните си. Защо не искате да разберете съдбата си да обичате, великата си мисия? Защо не 

вършиш дела като Моите, като чувстваш, че си способен да изпълниш това, което искам от теб, тъй 

като си част от Моето същество и затова си надарен с велики качества? 

32 Не искам да се чувствате наранени, когато получавате Словото Ми, а по-скоро искам да ви 

вдъхна нов кураж с него. Ако някога съм ви казал: "Твоята воля е Моя", помнете, че когато се 

подчинявате на Моите закони, вие изпълнявате Моята воля. Аз одобрявам добрите ви решения и 

решения и вие сте усещали Моя мир и Моите благословии да се спускат в сърцето ви, когато 

изпълнявате дълга си да обичате. 

33 Стремете се да правите добро, молете се с плам и обичайте ближния си. Позволете на духа 

си да расте и да се чувства силен и велик в изпълнението на своята мисия. 

34 За Мен беше приятно, че сте бедни в този момент, но Аз няма да ви оставя без насъщния 

хляб. Ако ви лиша от нещо, ще ви дам в замяна хляба на Духа, хляба на вечния живот, и ще ви 

нарека благодетели на човечеството. 

35 Времето за посещение, обявено от Мен чрез Дамяна Овиедо, настъпи. Народите се бият 

помежду си във войни, а гладът и морът обхващат цялото човечество. Силите на природата са 

отприщени. Аз казах чрез първия гласоподавател: "Времената ще се променят и когато видите, че 

човешката наука проявява големи признаци на напредък, ще се покаете и ще се учите от Мен, за да 

донесете послание за мир на човечеството. 

36 Всички вие сте просветени и дори в най-отдалеченото кътче на земята, където има някой от 

Моите ученици, ще присъства Моят Дух, който ще разпространява светлина и сила, ще решава 

проблеми и ще премахва пречки. Вие, които сте били белязани от Мен в това време, застъпвайте се 

за онези, които не са имали привилегията да познаят това откровение, което ви давам. 

37 Починете си през този кратък период от време, през който ви благославям и ви давам Моя 

мир, защото трябва да изпълните дълга си на изкупление; за това ви дадох благодатта да приемете 

ново земно тяло. Моята любов ви дава тази възможност, за да можете да стигнете до Мен. Как би 

могло да бъде Моята воля да дойдеш в Моето присъствие с болка в душата си? Но вие, които Ме 

слушате, ще знаете, че словото Ми вече няма да се отдалечава от съвестта ви. Но колко много са 

тези, които не искат да дойдат, въпреки че Аз ги призовавам: Те са тези, които преследват 

удоволствието като най-висша цел на живота си и за които законът е само диктатът на свободната 

им воля. Не ги оставям, защото не искат да Ме следват, напротив, тях търся най-много, защото 

знам, че те от всички хора ще вдигнат очи към Мен, когато болката в сърцата им е много голяма. 

38 В тези моменти на покаяние аз приемам всичко и прощавам на всички. Но докато едни се 

обновяват за цял живот, други забравят Моето доказателство за любов веднага щом възвърнат мира 

и здравето си и се почувстват отново силни, и се отдалечават още повече. Те не знаят как да 

използват добрата възможност, която животът им е дал, за да се върнат към истинския път. След 

това ги призовавам в отвъдното, за да може духът им да размишлява върху себе си, извън 

влиянието на материята и всичко, което го свързва със света. 

39 На колко човешки същества изпращам този призив ден след ден! Преди да се завърнат, те 

ще се пречистят в светлината на Моето Божествено правосъдие и така пречистените няма да се 

оцапат отново с мръсотия, защото ще дойдат с твърдото решение да вършат достойни дела - дела, 

които са угодни на Господа и са достойни за Него. 

40 Колко от вас ще трябва да се върнат на Земята, за да изпълнят задачата, която не са успели 

да свършат, или в търсене на възможност да поправят грешките, които са допуснали! 

41 Помислете, че макар много от вас да са имали достатъчно време да Ме чуят и да се учат от 

Мен, вие сте в последните години от живота си и вече нямате време да сеете това, което сте 

натрупали в духа си с толкова много любов. Но не се притеснявайте, Аз съм Животът и ще ви 

оставя да живеете, за да можете да посеете в сърцата семето, което толкова горещо желаете да 

отгледате. 



U 101 

121 

42 Сред множеството, което Ме слуша, не липсва нито един, който смята, че разбира много от 

божествените учения, но вътрешно се съмнява и отрича това слово. Но това, което не може да 

отрече, е фактът, че сърцето му трепери и бие по непознат за него начин. Той ще се опита да 

забрави някои думи, които съм му казал, но няма да успее и дори ще загуби няколко часа сън, в 

които ще чува ехото на тази незабележима и проста дума. Причината за това е, че съвестта му ще 

му подскаже, че зад тази дума е имало светлина, която е открила това, което е криел в сърцето си, и 

му е говорила за това, което само той знае. 

43 Ето още една страница от Книгата на живота, написана от Моята милосърдна ръка. Аз 

говорих на твоя дух, защото във всички времена съм се изявявал на хората. Формата, в която сега 

се проявявам, не е нито нова, нито странна. Само за този, който се е материализирал, това може да 

изглежда странно или невъзможно. От друга страна, за този, който Ме очаква, е най-естествено и 

правилно да чуе в себе си гласа на своя Отец. Само девойките, които знаеха как да бдят с горящи 

лампи, чуха гласа на Младоженеца, когато Той дойде в полунощ. 

44 Имаше хора, които трябваше да призова веднъж, два пъти и трети път, някои, които 

трябваше не само да Ме чуят, но и да стигнат до дъното на всичко, за да запалят вярата си, а някои 

хулеха Делото Ми; но по-късно, когато направих чудо по пътя им, те признаха разкаяно и със 

страх, че Този, който говори, е Божието Слово, Божественият Учител. Това е Моето най-добро 

учение: имайте търпение към ближните си; ако те се съмняват в учението, никога не отвръщайте на 

обидата с обида. 

45 Блажени са онези, които се опитват да скрият от очите Ми болката, която хората им 

причиняват с подигравките и безсърдечието си. Блажени са онези, които не се оплакват, а Ми 

благодарят, защото въпреки изпитанията, Моята благодат ги следва навсякъде. 

46 Какво можеш да скриеш от погледа Ми, за да не го открие? Аз ще ви възнаградя и винаги 

ще виждате дъгата на мира, която се появява след бурите. Продължавайте да трупате Моето учение 

като съкровище, нека то се превърне в дело, за да се пречисти милосърдието в сърцата ви. 

47 Сред вас са онези, които в миналото са изпитвали удоволствие от злото, чувствали са се 

комфортно в омразата и покварата, но са се страхували от любовта, милосърдието и смирението. 

Сега те са освежени от вътрешната си трансформация, от обновлението си. Духът ви вече 

придобива власт над плътта ви. Сега вие се радвате, когато правите добро, изпитвате удоволствие 

от милосърдието и изпитвате удовлетворение от това, че сте кротки и смирени. Започвате да 

изпитвате трепет и отвращение от покварата. Няма човек, който, след като Ме е слушал, да не е 

променил живота си по някакъв начин. Кой би могъл да каже, че не е почувствал истинско здраве, 

което да протича през неговото същество, след като е получил лечебния балсам на Върховния 

лекар върху тялото и душата си? Колко много чудеса е извършило само Моето Слово! Всичко това 

ви дадох, за да ви помогна да преодолеете духовната си леност. Защото през това време не съм 

дошъл да се пожертвам като човек, а да ви вдъхновя да придобиете заслуги, за да спечелите 

спасението си. Над вас има духовно съкровище, което е наследство за вашия дух. Кога ще 

притежавате всичко, което съм ви предназначил? 

48 Днес никой не може да разбере колко много са постигнали. 

49 Колко се нуждаете от моменти! Някои плачат и не знаят защо, постоянно са болни. Други, 

които са бащи, се чудят защо жънат само плодове на неразбиране и неблагодарност, въпреки че са 

се грижили за семейството си и са го обгрижвали с любов. И жените, които са имали желание за 

ласки и помощ на земята, също се чудят защо не са могли да утолят тази жажда за нежност в 

живота. Братята и сестрите от една и съща кръв се чувстват отдалечени един от друг, не се обичат и 

не се разбират. Питате се каква е причината за всичко това и не можете да разберете защо доброто 

се проваля пред очите ви. Казвам ви: Когато доброто на едни намери отклик в сърцата на други и 

те се почувстват освежени от него - когато духовните добродетели и ценности бъдат оценени по 

достойнство, тогава гладът, жаждата за справедливост, за любов и разбирателство ще изчезнат от 

сърцата на хората. 

50 Казвам ви също, че тук, на земята, не знаете кой сте духовно, нито кой е духът на съпруга 

ви, на родителите ви или на децата ви. Само по този начин можеш да понесеш бремето на многото 

изкупителни задължения, които образуват твоя кръст. Носете този кръст с любов, не се опитвайте 
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да разберете кои бихте могли да бъдете в този момент. Бъдете доволни да знаете, че всички вие сте 

братски деца на един Баща и че не може да има врагове между братя и сестри. Обичайте се един 

друг и ще напреднете по пътя на развитието. 

51 Едемът отдавна е затворил портите си за човечеството, изчезнал е, а ароматът му се е 

издигнал до безкрая. Тогава земята се превърна в долина на сълзите и започна духовното 

изкупление - бойното поле, където душата се пречиства. Но по-добрият рай от този, който си 

изгубил, е този, който ще намериш; той те очаква с отворени врати. Молете се, за да получите 

Моята сила и да продължите да напредвате по пътя на духовното си развитие. Но го правете с духа 

си, а не с научени молитви - колкото и красиви да са те - ако не ги чувствате дълбоко. Затова 

обичайте и прощавайте на ближните си. Тогава ще изпиташ блаженството, което преминава от 

твоята съвест към твоето сърце, когато следваш Моите напътствия. 

52 От дълго време ви подготвям, защото ще се стигне дотам, че ще бъдете наречени 

нарушители на реда и духовния мир в света, защото ще бъдете оклеветени. Моето учение обучава 

онези, които утре ще бъдат търпеливи, смирени и нежни учители, които с любов отговарят на 

всички въпроси на своите ближни. 

53 Всяко Мое учение е книга, от която можете да научите всичко, от което вашият дух се 

нуждае, за да научи по-късно вашите братя и сестри. Моите учения подготвят за вас нов свят, нов 

живот още на тази земя. Но когато ви говоря за тази истина и вие си помислите за войната, която 

водят народите, където царят само болка, страх и нещастие, си мислите, че това слово не може да 

стане реалност. Но наистина, казвам ви, това, което споделям с вас, е не само учение, но и 

пророчество. 

54 Ако вашата наука и вашият грях са ви накарали да изгубите рая на мира, искреността и 

братството, одухотворяването ще ви върне тази благодат, която ще бъде оценена по-високо от 

високата степен на развитие, която притежавате днес, от (това съществуване), когато все още сте 

били в състояние на невинност. 

55 Просто и ясно е Моето учение, за да могат начинаещите да го разберат. Въпреки че се 

проявявам чрез грешни тела, Моето Слово остава като следа от любов в сърцето на хората. Тази 

форма на проявление е още едно доказателство за смирението, което дадох на Моите деца. 

Постоянно ви уча на тази добродетел, защото тя е една от тези, които духът трябва да практикува 

най-много. На някои дадох скромен произход в света, за да могат в живота си да вземат пример от 

Учителя; на други дадох богат дом, за да могат да подражават на Исус, който, макар и цар, напусна 

трона си, за да служи на бедните, болните и грешниците. 

56 Заслугата на онзи, който слиза от социалното си положение, за да служи на ближните си, 

които и да са те, е толкова голяма, колкото и на онзи, който се издига от мизерния си и неизвестен 

живот до висотата на праведните по пътя на любовта. 

57 О, ако само сред вас можеше да се появи едно смирено сърце, което да служи за пример на 

другите! Защото колко от тези, които имат израз на смирение на лицето си, посяват гордостта, 

която тайно носят в гордите си сърца? Моята воля е тази маска на лицемерие да падне от този 

народ, за да могат хората да ви разпознаят като ученици на Светия Дух заради вашето смирение. 

58 Животът на вашия Учител е пример за всички хора. Но тъй като жената нямала достатъчно 

напътствия за задачата си на майка, Мария била изпратена при нея като въплъщение на 

Божествената нежност, която се явила като жена сред хората, за да ви даде и на вас своя Божествен 

пример за смирение. 

59 Всеки път, когато Ме чуеш да възхвалявам добродетелите, усещаш как човешкият грях и 

несъвършенство се появяват пред очите ти в цялото си величие. Тогава, с тъга, прекланяш шия и 

някой Ми казва: "Господи, Ти ли идваш в Своята чистота и святост, за да ни унижиш заради 

греховете ни, Ти, Който внасяш смирение в сърцата ни?" Отговарям на това сърце, че не е разбрало 

Моето Слово, че то е само атом от Моята Светлина и Моята Святост, които поставям пред теб, за 

да не се чувстваш унизен пред Мен и неспособен да Ме следваш в добродетелта. 

60 Не бъркайте смирението с оскъдността на облеклото. Нито пък смятайте, че е смирен онзи, 

който изпитва чувство за малоценност в себе си и поради тази причина е принуден да служи на 

другите и да се прекланя пред тях. Казвам ви, че истинското смирение е в онзи, който, макар да 
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може да прецени, че е някой, и да знае, че има някакво знание, е готов да се смири пред другите и с 

удоволствие споделя с тях това, което има. 

61 Смирението е светлината на душата, а отсъствието му е тъмнина в нея. Суетата е плод на 

невежеството. Този, който е велик със знанието си и се отличава с добродетелта си, притежава 

истинска скромност и духовно смирение. 

62 Какво благодарно чувство изпитвате, когато усетите, че човек, който е уважаван сред 

хората, проявява към вас обич, разбиране, скромност. Можете да дадете същото усещане и на тези, 

които са под вас или които се чувстват така. Умейте да се покланяте, умейте да подавате ръка, без 

да се чувствате превъзходно, научете се да проявявате разбиране. Казвам ви, че в тези случаи 

щастлив е не само този, който получава доказателство за обич, помощ или утеха, но и този, който 

ги дава, защото знае, че над него има Един, който сам му е дал доказателства за любов и смирение 

и Той е неговият Бог и Господ. 

63 Изпитайте в сърцата си удоволствието да се чувствате обичани от вашия Отец, който никога 

не ви е унижавал със Своето величие, а го е разкрил в Своето съвършено смирение, за да ви 

направи велики и да ви донесе наслада от истинския живот в Неговото Царство, което няма нито 

начало, нито край. 

Моят мир да бъде с вас! 
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Инструкция 102  
1 Молбата ви е достигнала до небето и като доказателство за това вие чувствате Моя мир в 

тези моменти. Ако в един момент усетите сладък мир в сърцето си, можете да кажете със 

сигурност, че вашият Създател е бил близо до вас. Ако сърцето ви бие по-бързо и ви изпълва 

необяснимо блаженство, това е защото духът ви е чул гласа на своя Господ. 

2 Поемете кръста си с мисълта, че Моето присъствие е с вас, за да ви насърчава по пътя на 

развитието ви. 

3 Всички вие можете и трябва да принадлежите към просветените от Господ. Няма сърце, 

което да не носи в себе си божественото семе на любовта и добродетелта. Онези, които приемат 

Моето учение и стават Мои ученици, са онези, които чрез истинско свидетелство за любов и 

милосърдие пред множествата представят своя Учител като съвършена любов и безкрайна 

мъдрост. Това е начинът, по който трябва да известявате Благата вест на земята чрез чисти дела, 

думи и мисли. 

4 Искам през това време да постигнеш такава голяма чувствителност в духовното, че една 

Моя мисъл, отразена в ума ти, да е достатъчна, за да Ми се подчиниш с истинска кротост. 

5 Отминали са дните, когато хората са изисквали от своя Бог неоспоримо материално 

проявление, за да повярват в Неговото слово, съществуване или справедливост. Времената, когато 

хората са треперели само от страшния глас на пророците си или от Божествената справедливост, 

разкрита чрез отприщените стихии, чрез епидемии, мор и войни, трябва да смятате за отминали; не 

хранете желание те да продължат и във вашите дни. Вашият дух е еволюирал и ще се бори с 

материализираната душа, докато я направи възприемчива към вибрациите, вдъхновенията и 

посланията, които идват при вас от духовния свят. 

6 Във всяка епоха съм помагал на духа ви да напредва все повече и повече към познанието на 

истината. Погрижете се да настъпи часът, в който последната завеса ще изчезне и вие ще можете да 

съзрете славата на вашия Отец. 

7 Всеки, който - без да казва на никого, че е Мой ученик - разпространява доброта по пътя си, 

навсякъде ще бъде питан от своите ближни кой е най-краткият път до Отца. 

8 Всеки, който се хвали, че е Мой войник, слуга или ученик, ще предизвика само подозрения, 

присмех, презрение и осъждане. 

9 След като Исус извършил велики и мощни дела пред очите на учениците Си, веднъж Той 

попитал Петър: "А ти, за кого вярваш, че съм Аз?" На това ученикът отговаря с удивление, но с 

вяра: "Ти си Синът на живия Бог". Така ще преминете през света според Моята воля: С онази 

нежна доброта, на която ви научи Исус. Тогава няма да липсват онези, които, виждайки делата ви, 

ще повярват, че сте Мои ученици и че предавате Моето учение на ближните си. Помнете, че Аз 

съм добрият път, Моето Слово ви е дало свидетелство за това. Много неща ви говорих, но не 

можете да кажете, че някое от Моите думи ви е научило на нещо извън Моя закон. 

10 Посрещнах ви като изсъхнали и сухи растения под лъчите на безмилостно слънце и ви 

накарах да усетите ласката на Моето Слово, което беше като небесна роса върху вас. Вървяхте по 

пътека, пълна с бодили, и не искахте да продължите напред от страх да не ви наранят. Но след като 

чухте Моето Слово, вие изгубихте страха от живота, недоверието и подозрителността напуснаха 

сърцата ви и отново поехте по пътя на живота, изпълнени с надежда и вяра в съдбата си. Във всеки 

изминал миг в духа ви звучеше Словото на Отца, което е храна за вечен живот за всеки, който го 

приема. 

11 Хора, в същото време, когато ви подготвям да проникнете в духовния живот, в света се 

подготвят легиони от хора, които да изкоренят от сърцата на своите ближни всяко семе с духовно 

начало. Давам ви необходимото време, за да укрепите вярата си и да позволите на божественото 

познание за това, което съм ви разкрил, да се разгърне в сърцата ви. Ако наистина се подготвите, 

няма да имате от какво да се страхувате от света, нито от думите му, нито от книгите му, нито от 

обещанията или заплахите му, които ще успеят да прогонят от сърцата ви същността на Моето 

учение, нито от обещанието за Обетованата земя, която ви предложих. Никога няма да го замените 

за най-съблазнителните обещания на света. 
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12 Винаги, когато ви сполети това изпитание и враговете ви следят стъпките ви, помнете, че в 

този момент Христос е този, който ви говори и ви напомня как Исус е бил изкушаван в пустинята и 

как е победил света и плътта със Своята сила. Искам и вие да бъдете такива - силни пред всеки 

противник, без да забравяте, че най-могъщите ви врагове са в самите вас и че само вярата и силата, 

които идват от Мен, ще ви дадат победа. 

13 Борбата ви няма да остане без награда; тя ще бъде безкрайно по-голяма от тази, която бихте 

могли да очаквате от земята. От тази голяма награда ще ви дам предварително само малко тук, в 

този свят, и то ще бъде удовлетворението да видите как враговете на Моята истина се обръщат към 

нея. 

14 Мислете внимателно за Моите учения, възлюбени ученици, и от този размисъл ще 

придобиете силата, която ще ви помогне да не губите сърце в битката. 

15 Освободете ума си от всякаква нечистота, ако искате да разберете Моето Слово. Учителят 

работи върху него, за да го събуди от съня, в който е попаднал, и да му покаже сияйната светлина 

на новото утро. 

16 В любовта Си към вас Аз правя божественото човешко, за да го направя разбираемо за вас. 

Превръщам божествената Си мъдрост в човешки думи и ви карам да чувате наставленията на 

вашия Небесен Отец чрез този духовен дар, който укрепва тялото ви чрез любовта Си и очиства 

душата ви от петната. 

17 В този момент ви говори Бащата на всички същества. Любовта, която ви е създала, се усеща 

във всеки, който чува това слово. 

18 Преди да Ме чуеш чрез тези гласоподаватели, един скрит глас в теб известяваше за Моето 

присъствие по твоя път. Онези, които са успели да чуят този глас в сърцето си, когато са получили 

Благата вест, към която ги е довел един брат с думите: "Елате, защото Божественият Учител говори 

сега и ви очаква", са потвърдили, че предчувствието, което са имали, не ги е измамило, че 

съобщението на сърцето им е било истинско. Истина ви казвам, това са онези, които останаха с 

Мен, онези, които повярваха в Моето проявление, защото вече Ме очакваха. 

19 Когато вече не ви говоря под формата, която преживявате днес, ще ви се представя отново 

директно от дух на дух и тогава вече няма да се съмнявате, нито ще питате: "Наистина ли е 

Господ?" Тогава ще имате сигурност и абсолютна вяра, че духът ви ще започне да общува със своя 

Създател. 

20 Не отслабвай в усилията си да се приближиш до Мен, защото смяташ, че духовната ти 

зрялост е ниска. Вие навлизате в епоха на одухотворяване, но няма да постигнете точно 

съвършенство в духовния си диалог; след вас ще дойдат други, а след тях - други, които ще чуят 

гласа Ми, ще получат божествено вдъхновение и ще възпроизведат посланията Ми по начин, който 

сега не можете да си представите. Не е ли възможно в онези времена да живеете вие самите? Но 

само аз мога да проникна в тези бъдещи неща и само аз мога да знам кои ще се върнат и кои ще 

останат в духовното, за да не се върнат никога на земята. 

21 Някои от Моите ученици ще поставят първия камък, а други - последния в най-красивата 

сграда, която човек е издигнал за своя Господ. 

22 Тази работа ще бъде плод на духовна хармония между всички хора. Днес вие се чувствате 

много далеч от възможността да дадете този плод, защото признавате, че между хората има раздор. 

Въпреки това не се отчайвайте, защото вече наближава сърпът, който ще изкорени плевелите, 

разделили човечеството, така че когато посещението отмине, отново ще видите да сияят 

справедливост, разум и братство. 

23 днес Аз отварям пред вас Божествената книга на Моята любов; направете това и с вашите 

сърца, възлюбени ученици. Но не се безпокойте, защото преди да ви дам наставленията Си, Аз се 

спирам, за да чуя скърбите ви и да ви изцеля от страданията ви. Моето желание е, когато дойдете 

при Мен, в духа ви да настъпи дълбок мир. Знам, че някои от вас имат да се борят с много неща, и 

затова е абсолютно необходимо да получите голямо насърчение още сега. Силата ви е дадена от 

Моето Слово, което е пропито с живот и здраве. Това Слово произлиза от Божественото Слово, 

което в този момент прониква във вътрешността на вашия дух, за да осъществи съвършеното 

общение между Отец и Неговите деца. 
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24 За някои от тях Моето учение ще бъде незабравимо, защото в живота им то ще бъде 

звездата, която ще направлява стъпките им. Те ще дойдат навреме, за да Ме последват и да станат 

свидетели на Моите откровения. Други пък ще се отклонят от пътя, без да знаят кого слушат и 

каква е истината, която се съдържа в словото. След това ще трябва да се лутат още малко, докато 

дойде времето на изпитанията им и те почувстват, че в най-дълбоката част на същността им се 

надига вдъхновение, което им напомня за онова, което някога са чули и на което сърцето им тогава 

не е придавало значение. Преди всичко, слушайте Ме всички, независимо дали се отвръщате или 

Ме отричате. Сея в твоя дух, където само аз имам достъп, защото има само един ключ за него и аз 

го притежавам. Когато настъпи подходящият момент за това, светлината ще избликне от дълбините 

на сърцето ти, което днес оставям в най-скритата част на твоето същество. 

25 Премахнете тъмнината в живота си, невежеството, пороците, всичко, което разболява 

тялото ви. Внесете светлина в съществуването си и разпространявайте любовта на духа си по пътя 

на живота на вашите ближни. 

26 "Време на нови знания" наричат хората този век, но аз ви казвам да се доверите не само на 

светлината, която идва от науката, но и на духовните си дарби. Не забравяйте, че човек не живее 

само с хляб, но и с всяко слово, което идва от Бога. 

27 Пазете словото Ми в сърцата си и ако го използвате, нека не е, за да се хвалите пред онези, 

които не познават това учение. Не се стремете да изглеждате като новите просветени, защото 

никой от вашите ближни не е без светлина. Ако не сте смирени в предаването на Моето 

наследство, няма да можете да дадете светлина. 

28 В момента завещавам на човечеството нова книга, нов завет: Моето Слово от Третата епоха, 

Божественият глас, който проговори на човека при разпечатването на Шестия печат. 

29 Не е необходимо имената или делата ви да останат в историята. В тази книга Моето слово 

ще бъде като звучен и ясен глас, който вечно говори на човешкото сърце, а Моят народ ще остави 

на потомците следите на своите стъпки по този път на одухотворяване. 

30 Оставете спомена за добрите си дела като пример за тези, които идват след вас. Побързайте 

да изтриете всички свои петна още днес, за да не ги видят братята и сестрите ви. 

31 Писанията от Първата епоха предават историята на народа на Израил, запазвайки имената 

на неговите деца, успехите и провалите му, делата на вярата и слабостите му, славата и паденията 

му, така че тази книга да говори на всяко ново поколение за развитието на този народ в неговото 

поклонение на Бога. В тази книга са предадени и имената на патриарсите, които са обичали 

добродетелта и правдата, образци на силна вяра, както и имената на пророците, прорицателите на 

бъдещите неща, чрез чиито уста Господ винаги е говорил, когато е виждал народа Си на ръба на 

опасността. Тя също така предава имената на корумпираните, предателите, непокорните, защото 

всеки случай, всеки пример е урок, а понякога и символ. 

32 Когато живеех сред хората в Исус, използвах същността на тези писания, смисъла на тези 

произведения, само когато беше необходимо да предам Моето учение; никога не хвалех 

материалното и несъщественото. Не си ли спомняш, че споменах праведния Авел, че похвалих 

търпението на Йов и си спомних за мъдростта и славата на Соломон? Не съм ли споменавал много 

пъти Авраам и не съм ли говорил за пророците и не съм ли ви казвал за Мойсей, че не съм дошъл 

да отменя закона, който той е получил, а да го изпълня? 

33 Ако Христос беше Божият Агнец, Който поема греховете на света - дори тогава можех да 

възхвалявам само доброто и трябваше да отхвърлям злото. 

34 Животът ми преобрази живота на хората. Смъртта ми отвори заслепените от мрака на 

материализма очи за светлината на истината, а поклонението на Бога направи голяма крачка към 

съвършенството, защото любовта към Месията накара хората да придобият нова представа за 

Божията справедливост. Сякаш нов Бог се появи на този народ, Моето учение и Моите дела 

направиха така, че светът да узнае истината, която хората не бяха в състояние да видят преди. 

35 Бог, неизменният, не би могъл да се промени в най-съкровената Си същност спрямо Своите 

деца. Човешкото същество е това, което открива истинската същност на Отца, когато се издига 

духовно до своя Създател по стълбата на любовта и одухотворяването, която му показва Христос. 

Дори когато Моите апостоли поучаваха тълпите по улиците, синагогите или пазарите и трябваше 
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да се позовават на минали времена, те използваха само онези примери, които оставяха истинска 

духовна следа, и се отказваха от всичко, което беше безполезно. 

36 Сега, когато дойдох при вас с обширни духовни напътствия, не съм забравил, че всички вие 

изпитвате нужда да проучите тези книги, защото при всеки случай, във всеки урок, съм ви учил и 

съм ви напомнял за това, което е било - примерите, които не бива да забравяте, ученията, които 

имат вечен живот. Но пак ви казвам: досега говорих само за духовното. Не си мислете, че ви 

забранявам да четете тази Книга на първите времена, защото вие сте троичен народ. Не знаете ли, 

че казах: "Изследвайте Писанията", а сега добавям: Молете се, преди да четете, за да намерите 

истинска светлина и да не изпаднете в заблуда, както се е случвало на мнозина, защото са 

тълкували събитията по погрешен начин. Четете, проучвайте, но ще намерите обяснението на 

значението в Моето Слово за третата епоха. 

37 Защо в този момент трябва да завещаете на тези, които идват след вас, своите 

несъвършенства, фалшивия култ към духовността, непослушанието и привикването към 

свещеното? Смятате ли, че творбите ви са достойни да бъдат предадени на историята? 

38 Когато настъпи времето, ще ви просветля, за да може Моят народ, свидетел на Моето 

проявление и Моето Слово, да създаде от Моите поучителни беседи книга, която да достигне до 

всички хора, така че хората да открият в нея само Божествената същност на Учителя, Неговата 

вечна истина, Неговата любов и Неговото откровение и никога да не открият твърде човешкото в 

носителя на гласа. 

39 Онези, които са били Мои ученици в тази работа, ще знаят как да отделят плявата, за да 

остане чистото жито; защото за да покълне Моето семе, то трябва да е чисто. 

40 Днес Аз присъствам пред вашия духовен поглед, за да Ме видите с помощта на духовните 

си способности. Чрез тях ви изпращам Моята Божествена топлина, за да Ме почувствате в сърцата 

си. Искам да ви отвърна от всичко ненужно, от всичко лошо. Поверявам ви градина, в която 

можете да отглеждате всички добродетели. Тя е необходима, за да се противодейства на греха; 

помислете как злото процъфтява. 

41 Виждам, че сърцето ти трепери от радост, когато Ме чуеш да говоря така, защото изпитваш 

надежда, че хората ще се обновят. Докато Ме слушаш, усещаш импулс да отидеш да търсиш 

заблудения, грешника, порочния, да му говориш с Моята истина и да го отвърнеш от лошия път. 

Благославям тези благородни чувства, които започват да се пробуждат в сърцата ви, но ви казвам: 

Ако първо не сте поправили грешките си, ако не сте пречистили сърцата си, няма да е правилно да 

се явявате пред ближните си, за да им посочвате греховете. Само Моето слово на твоите устни 

няма да извърши чудото на обръщането на хората - за това е необходим примерът на твоя живот. 

Тогава Моето слово ще бъде прието като истина. 

42 Когато по онова време Моите ученици се разпръснаха по света, за да проповядват Моето 

учение, те не се задоволиха да повтарят думите Ми, а ги учеха и с делата си, и когато казваха, че са 

свидетели на Онзи, Който умря на кръста от любов към хората, те го правеха с 

думи и дела, умирайки като жертва, подобно на своя Учител. Казвам ви: Този, който защитава 

истината и умира за нея, ще бъде повярван. И все пак не искам от вас да правите тази жертва. Не 

искам да умрете, за да докажете Моята истина, искам да живеете и да свидетелствате с живота си за 

Моето Слово, което ви учи да се обичате един друг. 

43 Очаква ви ново щастие - да служите на ближните си, да им помагате да изградят живота си 

наново, да ги отклоните от лошите пътища. 

44 Виждате ли колко необходима е подготовката ви, за да можете да вземете оръжията на 

истината и да ѝ помогнете да победи в битката? 

45 Мнозина са онези, които, чули Моето Божествено слово, са го засвидетелствали. Но когато 

не потвърждаваха с дела онова, което говореха устните им, те бяха отхвърлени и подигравани. 

Въпреки това, щом това свидетелство се придружаваше от добри дела, то разпалваше вярата в 

някои и караше други да се замислят. 

46 Цялото Ми учение има за цел да ви подготви за тази битка, за която ви говоря, да укрепи 

вярата ви и да просветли духа ви, за да бъде свидетелството ви силно. 
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47 Неведнъж съм ви казвал, че хората интуитивно очакват идването на нещо непознато. Това 

предчувствие ви дава светлината на духа, която гори като светило в очакване на изпълнението на 

Моето обещание. 

48 Не искате ли да сте тези, които да донесат Благата вест в тези сърца? Да? Тогава слушайте и 

разбирайте учението на Учителя, подчинявайте се и обичайте Отца и ще бъдете достойни да 

служите на ближните си. 

49 Ако се стремите към безсмъртието на душата, не се страхувайте от настъпването на 

смъртта, която слага край на човешкия живот. Очаквайте я подготвена, тя е под Моето командване 

и затова винаги идва в точното време и правилно, дори ако хората често вярват в обратното. 

50 Тежкото не е в това, че човек умира, а че когато напусне тялото, душата му няма светлина и 

не може да види истината. Аз не искам смъртта на грешника, а неговото покаяние. Но щом смъртта 

се окаже необходима - било то за да се освободи една душа или да се спре падението на човек в 

разруха - тогава Моето Божествено правосъдие прекъсва нишката на живота на това човешко 

съществуване. 

51 По онова време, когато тълпата, разгневена от грешната стъпка на прелюбодейката, чакаше 

само Моята присъда, за да я убие, тъй като хората вярваха, че това е единственият начин да се 

изкорени напълно грехът на тази жена, Аз им показах, че прошката и словото на любовта са живот 

за сърцето и смърт за греха. Заслугата е да постигнем това, че грехът умира, но създанието 

продължава да живее. Следователно не е било необходимо тази жена да изчезне, а нейният грях. 

52 Ако не беше така, вече щях да съм ви унищожил в нежеланието Си да съгрешавам. Но 

вижте, Аз не само не ви отнемам живота, но дори ви давам тяло след тяло, за да можете да научите 

това благословено учение на земята - учение, което, тъй като не е било разбрано от човечеството, е 

станало причина "Словото" на Бога да стане човек, за да ви научи със Своето раждане, дела и 

смърт каква е истинската съдба на човека в този свят. Това е учението, което не сте живели, което 

не сте прилагали. На какво ви учи? Смирение, придържане към Божествената воля, себеотрицание 

в името на любовта към другите, отдаденост на идеала за духовно израстване. Този, който изпълни 

тази задача на земята, няма да има причина да се връща към нея, защото вече е оставил доброто си 

семе. В това отношение Христос ще му служи за пример, който, след като е дал съвършен пример 

на човечеството със Своя живот, не се е върнал в света като човек. 

53 Научете се да оставяте това тяло в лоното на земята, когато настъпи часът, ако искате да 

продължите да живеете за тези, които обичате, и ако искате те да ви чувстват. Ако не искате да 

потънете в тишина и празнота, а да продължите да влияете на земните си братя и сестри, защото 

разбирате, че това наистина се нарича живот, научете още сега, че както вашият дух се е отказал от 

духовния си дом, за да живее на земята, така се е отказал и от 

Когато се върне в духовния свят, той ще трябва да се откаже от дребните неща в света. 

54 Ако хората се бяха научили да оставят телата си и всичко, което притежават на земята, с 

преданост, смъртта им щеше да е лесна; но докато съществуват земната обвързаност и бунтът, 

душата ще се отделя от плътта с болка, съчетана със страх и за двете части. 

55 Изучавайте Моето учение, ученици, и ще разберете защо ви казах чрез Исус: "Моето 

царство не е от този свят". 

Моят мир да бъде с вас! 
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Инструкция 103  
1 Обърнете внимание на това, което се случва, когато оставите това, което ви принадлежи на 

земята, за да дойдете и да чуете Моето Слово или да облекчите някаква болка. Когато се върнете на 

работното си място или в дома си, ви се струва, че някой е бил там, за да ви представлява по време 

на отсъствието ви. Така е, ученици, защото Аз съм този, който бдя над това, което пропускате през 

кратките периоди от време, когато сте заети с изпълнението на духовната си задача. 

2 Приемете това като доказателство, че когато напуснете този свят, за да посветите 

съществуването си на Моето служене, Аз ще бдя над тези, които оставяте след себе си, и ще ги 

покривам с мантията на мира, запълвайки празнотата, която им оставяте, с Моето Присъствие. 

3 Разберете, че ако дълго време съм ви учил как да живеете в света като Божии деца, сега ви 

подготвям, за да можете да влезете в духовния живот, който ви очаква след този. Преживейте това 

съществуване, изпълнявайки задачата, която сте донесли със себе си на земята, за да можете да 

разберете смисъла на духовния живот, когато веднъж навлезете в него. 

4 Не избягвайте хората под претекст, че греховете им ви плашат. Ако Ме обичаш, не бива да 

пропускаш да Ме обичаш и в ближния си. Точно сега, когато опасностите и заплахите се стоварват 

върху хората, трябва да Ми докажете, че ги обичате, че съчувствате на болката им и че сте готови 

да се борите за спасението на всички. Не си ли виждал как винаги съм ти се притичвал на помощ в 

моменти на най-голяма горчивина за човечеството? 

5 Гледайте и се молете, хора, вашата мисия е ясно определена, така че никой да не се връща 

при Мен и да Ми казва, че не е могъл да направи нищо, защото не е знаел целта, за която е 

изпратен. Делата ви трябва да бъдат благотворителност, мислене за общността и мир. 

6 Новите Ми ученици, които Ме чуха през това време, поеха отговорността да 

разпространяват учението Ми и да се уверят, че делата им са най-доброто свидетелство за 

истината, която това учение съдържа. 

7 Като живеят в съответствие с това слово, те ще са изпълнили задачата, заради която са 

изпратени на този свят, и свидетелството им ще бъде прието за истинско. 

8 Във всички времена съм се изявявал в хората, които са били предназначени да 

разпространяват знанието и вярата в Моята Божественост по целия свят - народ от избрани духове, 

а не от определена раса, защото няма значение дали ги намирам въплътени в една или друга нация, 

дали говорят един или друг език. 

9 Защо трябва да украсявам тялото на човека с красоти, които принадлежат само на духа? 

Защо Господ да изпитва удоволствие само от една от расите, които съставляват човечеството? 

10 В това време духът на истинския Израел действа навсякъде. Те са духовете, които усещат 

Моето присъствие, които очакват Моето идване, които вярват в Моята правда. 

11 Когато тези думи стигнат до други места, мнозина ще им се подиграват; но ви казвам, че за 

тях ще е по-добре да не ги правят обект на подигравките си, защото ще дойде часът, когато ще се 

събудят от дълбокия си сън и ще разберат, че и те са деца на Божия народ. 

12 Тези тълпи от хора, които Ме слушат днес, могат да изпаднат в заблуда, ако не изучават 

Словото Ми и ако не се освободят от земно-материалния си начин на мислене. Те могат да 

пострадат от същата съдба като израилтяните от първите времена, които са чули гласа на Господа, 

получили са закона и са имали пророци, поради което в крайна сметка са повярвали, че са 

единственият народ, обичан от Бога - сериозна грешка, от която големите страдания, униженията, 

изгнанието и пленничеството трябва да ги освободят. 

13 Трябва да знаете, че Моята любов не може да ви раздели по раса или вероизповедание и че 

когато говоря за "Моите хора", това е само защото от най-древни времена подготвям духове, които 

изпращам на земята, за да осветят със светлината си пътя на човечеството. 

14 Те са вечните скитници, които са живели в различни страни и са преминали през много 

изпитания. През това време те са установили, че човешките закони са несправедливи, че човешките 

чувства не са истински и че в душите на хората цари безпокойство. 

15 Всички вие преживяхте ново въплъщение и страданието, което изпитвате, е толкова тежко, 

че Ме молите да сложа край на съществуването ви. Но аз ви питам: Не знаете ли, че не можете да 
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престанете да съществувате и че ако днес страдате на земята, душата ви ще продължи да живее под 

същото изпитание и след преминаването си в духовния свят, докато не изплати дълга си или не 

научи урока? В момента изпразвате много горчива чаша, защото сте в края на един етап на 

развитие и в началото на друг. Това е времето на жътвата, когато ще получите плодовете на това, 

което сте посяли през последния "работен ден". Това трябва да се случи, за да мога, когато нивите 

са чисти, отново да дам на Моите сеячи семето на любовта, което, добре гледано, ще ви донесе 

плодовете на мира и спасението. 

16 Бяхте твърде болни и слаби, за да продължите, чувствахте, че нямате помощ. Търсехте 

светлина, която да ви отведе до сигурно убежище, и тогава дойдох при вас, които се бяхте 

изгубили в дълбоката нощ и не знаехте къде отивате. Чух плача ви и изпратих при вас Илия, за да 

ви помогне и да ви съобщи за Моето идване. 

17 Моето присъствие те накара да потръпнеш от блаженство и мигновено се почувства 

успокоена. О, ученици, не забравяйте Моето учение от този ден. Днес научихте, че всичко, което 

сте събрали, е плод на вашите дела и че след пречистването ще се почувствате свободни и 

освободени от всички несъвършенства. - Виждате много знаци, които ви говорят за големите 

изпитания, които тепърва предстоят на вашата планета, и въпреки че Ме чувате, все още не искате 

да Ме разберете и не сте се молили. Осъзнайте, че това е времето на покаяние и победа за вас, 

които знаете какво трябва да се случи. На прага сте на нова ера и всичко ви призовава да работите. 

Вижте плодородните полета, девствените ливади, силното и ободряващо слънце и кристалните 

води. Всичко е създадено, за да можете да живеете, да дишате и да изпълнявате духовната си 

задача. Говоря ви образно и също така ви показвам какво предстои да се случи, за да можете да 

изучавате думите Ми и да разберете бащиния Ми копнеж. 

18 Не искам да тълкувате погрешно Моето учение, да се затваряте в манастири, за да се 

молите, и да изоставяте хората. Работете за тях, освободете ги от невежеството и материализма им 

и запалете вяра в тях. 

19 Живейте в благодат, обичайте справедливостта, бъдете кротки, не предпочитайте злото, 

напротив, противопоставяйте му се, като подтиквате ближните си към добро, тогава ще сте 

подготвили пътя за Духа, за да не се препъне. Направете всичко това, без да ви изглежда като 

жертва. 

20 Понасяйте изпитанията, през които трябва да преминете, с търпение, защото никой няма да 

бъде пощаден от тях. По този начин ще научите ближните си на постоянство в Моя закон. 

21 Обединете се, не се отричайте един от друг, защото практикувате Моето учение по 

различни начини. Ако сте разделени поради тази причина, потърсете братята и сестрите си и се 

обичайте един друг, както Аз ви обичам. 

22 Както Аз се молех в маслиновата градина, за да не се изгубят душите на хората, така и вие 

трябва да се молите за вашите ближни. Виждам колко много сълзи трябва да пролеят хората, за да 

се пречистят, но Моята милост ги подкрепя и укрепва, за да не се сринат по пътя. 

23 Ученици, вие, които сте получили от Мен книгата на Моето слово, укрепете се още сега, за 

да не отстъпите, когато почукате на вратата и тя не ви отвори. Не забравяйте, че ви казах да 

почукате веднъж, два пъти и трети път в Мое име и че ако установите, че усилията ви не са успели 

да подобрят поведението на вашите ближни, оставете въпроса на Мен и продължете по пътя си, без 

да носите горчивина в сърцето си и още по-малко да желаете онези, които не са искали да ви 

слушат, да бъдат засегнати от страдания. Въоръжете се с доброта, защото не знаете в кой ден или в 

кой час ще трябва да почукате на същата врата или дали няма да ви потърсят. Само любовта и 

търпението ще успеят да смекчат каменните сърца и затова винаги трябва да сте подготвени. 

24 Пак ви казвам, че не бива да се държите като съдници за делата на ближните си. Винаги, 

когато Моите ученици, Моите пратеници и емисари не са чути, Аз ще направя така, че гласът Ми 

да се чуе в съвестта на онези, които са отхвърлили Моите призиви. Този глас ще бъде гласът на 

Съдията, но вие вече знаете, че в Божествения Съдия винаги има Моята бащинска любов. Не така 

стоят нещата с вас, хората, които често, когато станете съдници на своите ближни, вече не се 

оказвате техни ближни. Трябва да премахнете всяко зло чувство от сърцата си, за да можете да 

достигнете с любов до душите на хората. 
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25 Не обичайте този, който ви приема и ви дава вяра, повече от този, който не приема думите 

ви. Когато постигнеш този напредък, ще можеш да кажеш, че започваш да Ме разбираш и да 

усещаш в същността си сила, която ще ти даде кураж да се изправиш пред най-големите изпитания, 

на които светът може да те подложи. 

26 За тази инструкция, която ви давам, вече ви дадох пример във Втората епоха. Исус виси на 

кръста, Спасителят умира пред очите на множеството, което толкова много е обичал. Всяко сърце е 

врата, на която Той е почукал. Сред тълпата зрители беше човекът, който управляваше мнозина, 

князът на църквата, митарят, фарисеят, богатият, бедният, порицаният и този с прост ум. Но докато 

едни знаеха кой е Онзи, Който умря в този час, защото бяха видели делата Му и бяха получили 

благата Му, други, жадни за невинна кръв и жадни за отмъщение, ускориха смъртта на Онзи, 

когото подигравателно наричаха "Цар на евреите", без да знаят, че Той е Цар не само на един 

народ, но и на всички народи на земята и на всички светове във Вселената. Докато Исус хвърляше 

един от последните Си погледи към множествата, Той издигна молбата Си към Отца, изпълнен с 

милосърдна любов и състрадание, с думите: "Отче Мой, прости им, защото не знаят какво правят." 

27 Този поглед обхващаше и онези, които плачеха за Него, и онези, които се наслаждаваха на 

агонията Му, защото любовта на Учителя, която беше любовта на Отца, беше еднакво насочена 

към всички. 

28 В Моя Закон на любовта ви казвам, че ако не можете да вършите съвършени дела като тези, 

които Аз вършех в Исус, трябва поне да полагате усилия в живота си да се доближите до тях. 

Достатъчно Ми е да видя малко добра воля да Ми подражавате и малко любов към ближния, и Аз 

ще застана до вас и ще разкрия благодатта и силата Си по пътя ви. 

29 Никога няма да сте сами в борбата. След като не ви оставям сами, когато ви тежи бремето 

на греховете ви, мислите ли, че ще ви оставя, когато тръгнете по пътя си под тежестта на кръста на 

тази мисия на любовта? 

30 Разберете Ме, ученици, за да Ме вземете за пример. Вникнете в същността на делата и 

думите Ми, за да откриете същността на Моето учение. Чакам само да се подготвите, за да ви 

покажа времето, когато ще работите, защото чрез вас ще донеса светлината на спасението на 

хората. 

31 Да, възлюбени ученици, Аз съм лозата. Вземете виното на Моята благодат; утре то ще ви е 

необходимо, за да се борите. Подгответе се сега, когато сядате на Моята трапеза. Тогава, когато 

удари часът, няма да се поколебаеш, нито ще се поколебаеш. Вие ще бъдете Моите сеячи и с вярата 

си ще действате като хората, които обработват земята, сеят семената, като възлагат цялото си 

доверие, отдаденост и надежда на Бога. Така говоря на вас, които не знаете откъде ще дойде 

дъждът за семето ви или хлябът за устните ви, но ви уверявам, че нищо няма да ви липсва. 

32 Не забравяйте, че победата принадлежи на упоритите. Изпълнете задачата си на земята и 

когато я завършите, ще можете да напуснете този свят и да отидете в земята, която ви обещах - 

духовния дом, предназначен за децата на Господа. Възлагайте надеждата си на Вечния живот и не 

слушайте материалистите, които смятат, че Моето учение е пречка за материалния прогрес на 

човечеството, защото то винаги ви говори за Духовен живот. 

33 Не е прав и онзи, който смята, че винаги трябва да мисли за смъртта и да отхвърля това, 

което този живот ти предлага, защото е преходно. Той не е разбрал правилното тълкуване на Моето 

Слово, дори не го познава. 

34 Първият закон, който се е появил в съзнанието на човека чрез съвестта, е този, който му е 

казал: "Растете и се размножавайте". Но сега ви казвам, че този закон не се ограничава само до 

увеличаването на човешкия вид, а включва и увеличаването на вашите способности, добродетели и 

знания. 

35 Аз ви уча да преминете през света, оставяйки дело на любов за тези, които идват след вас. 

Всеки, който прави това, е вперил поглед във вечното. Ако земното ви съществуване ви се струва 

твърде кратко, за да извършите голямо дело, не се тревожете, че смъртта ще спре делото ви, защото 

това няма да е така, тъй като Моята любяща грижа е всемогъща и Аз имам средствата да го доведа 

докрай. Дал съм ви участие в работата по сътворението, в работата по развитието и в работата по 

усъвършенстването и нищо няма да може да ви попречи да достигнете целта на вашия път. 
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36 Изпълнявайте задачата си в хармония със Създателя и с ближния си и накрая, когато всичко 

приключи, ще бъдете безкрайно щастливи, съзерцавайки Божественото дело, в което сте участвали 

заедно с вашия Отец. Колко голямо ще бъде това щастие в Моя Дух и какво неизразимо 

блаженство ще има във всички Мои деца! 

37 Виждам жаждата ви за любов, глада ви за светлина и голямото ви желание за Мен и Аз, 

вашият Отец, който разполагам с всички средства, за да може гласът Ми да достигне до вас, 

пожелах да ви говоря чрез човешкия интелект като форма, достъпна за вас, за да ви помогне да 

разберете Моите духовни послания. 

38 Само Моята сила е накарала грешника да стане говорител на Моето Слово. Но всеки, който 

се съмняваше в това, скоро стана свидетел на преобразяването на човешките същества, чрез които 

ви дадох Моето Слово. Виждали сте как от необразован ум се раждат мисли на безкрайна мъдрост, 

виждали сте как от устните на грешниците Божественото слово разцъфтява, изпълнено със 

светлина и доброта. Гласоносците, неуморни в тази служба и отдадени на Мен, направиха 

възможно Моят Дух да изрази това послание към човечеството. 

39 Приемал съм огромни множества, без да облагодетелствам никое от Моите деца. Сред тях 

имаше както този, който Ме обича, така и този, който Ме отрича, както този, който вярва в Моето 

присъствие в тази форма, така и този, който се съмнява, и Аз ги приех с една и съща дума на любов 

и една и съща бащинска ласка. 

40 В тези множества приех цялата човешка раса. Когато говорих на този народ тук, Аз 

отправих словото Си към всички хора, защото посланието Ми беше за хората от това време и за 

тези от бъдещето. Винаги, когато сред тези множества са идвали хора от други земи, Аз съм ги 

приемал с любов от името на техните народи и съм ги подготвял да бъдат пратеници и пророци 

сред тези, които им принадлежат по раса и език, и съм ги учил да се молят и да бдят за своите 

народи и съм ги правил стражи за времето на изпитания и преследвания. 

41 Моето горещо желание, което трябва да тълкувате като божествен мандат, е да донесете 

Словото Ми до всяко сърце, където има нужда от него; да не забравяте, че както вие дойдохте в 

Моето присъствие, стенейки от глад и жажда, така и цялото човечество е в истинска душевна 

агония в този час. 

42 Денят, в който хората ще разберат значението на духа, вече е близо, защото мнозина, които 

си мислят, че са вярващи, не вярват, а други, които си мислят, че виждат, не виждат. Но щом 

разберат истината, ще осъзнаят, че би било детинско, несправедливо и неразумно да продължават 

да подхранват с плодове от този свят същество, което принадлежи на друг живот. Тогава те ще 

потърсят светлината в религиите и в душевните си терзания и мъчителното си желание да открият 

истината ще премахнат фалшивостта на доктрините и ще изкоренят всичко повърхностно и 

външно, което намират в различните култове, докато открият божествената същност. 

43 Искам, когато настъпят тези времена, да сте напълно наясно с всичко, което се случва, и с 

мисията, която трябва да изпълнявате. Затова ви казвам още веднъж: слушайте, вниквайте и 

разбирайте Моето слово. 

44 Жадувам за Твоята любов, затова се приближих до Теб в това време; защото не любов 

намерих сред хората, а грях и егоизъм. 

45 Хората от това време са забравили примерите за учение и делата, които Исус ви е оставил 

като наследство от Своята любов. 

46 Вие не запечатахте това Слово в сърцата си, защото ако наистина го бяхте спазили, 

обещанието Ми да се върна при вас щеше да ви е присъщо и вие щяхте да бдите и да се молите в 

очакване на Моето идване. Но когато дойдох, ви изненадах, че спите. Тогава казах: Блажени са 

онези, които откликват на призива Ми безрезервно, защото ще ги направя притежатели на голяма 

мъдрост. Някои се приближиха добронамерено, други изчакаха да се освободят от телесната 

обвивка, за да Ми кажат: "Ето ме, Господи; като птица, която напуска затвора си и разперва криле, 

идвам при Теб, за да изпълня Твоята воля." Но Моята воля, хора, е да направите решителни стъпки 

по духовния път още в този свят, защото искам тялото, което съм ви поверил, да не бъде повече 

верига или затвор за душата. Душата не е създадена, за да бъде роб на плътта или на света - тя е 
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свободна. И все пак духовното невежество и религиозният фанатизъм са превърнали човешката 

душа в роб, влачейки със себе си веригите на мрака век след век. 

47 Сега отново ви показвам пътя, подслаждам житейския ви път с аромата на Моето Слово и 

давам на всекиго кръста на любовта, за да може да се изкачи на върха на планината с товара си и да 

завърши делото си на нея. Никой, който е Мой ученик, да не възнамерява да дойде при Мен без 

кръста си, защото тогава няма да бъде признат за апостол на Моето учение. 

48 Има много хора, които твърдят, че следват Моето учение, и други, които вярват, че Ме 

обичат, но тяхната любов е фалшива, защото не практикуват Моето учение и никога не са живели в 

рамките на Моя закон. Не искам да бъдете като тях, а наистина да започнете да изпитвате любов и 

милост. Не се хвалете с това, което съм ви дал, нито с това, което правите, дори ако често 

чувствате, че сърцето в гърдите ви сякаш се пръска от радост, след като сте извършили добро дело 

или сте се оказали достойни за чудо. 

49 Моето преподаване се характеризира с простота. Тя разкрива на духовен език стойността 

или заслугите, които всяко ваше дело трябва да има, за да бъде признато от вашия Господ. 

Наистина, казвам ви, вашият дух вече разпознава, благодарение на светлината, която е придобил, 

дали едно дело е достатъчно ценно, за да го предложите на Отца. Това е учението, с което ще 

подхранвам духа ви в този момент. 

50 От виното, което е в тази чаша, ще капя капка по капка върху устните ти до деня на Моето 

заминаване. Но не се натъжавайте, защото както вие Ме чувате, така и Моите апостоли Ме чуха 

във Втората епоха, когато им казах: "Скоро ще си отида и ще ви оставя на Моето място да учите 

ближните си." Те са живели с Мен, страдали са с Учителя си, виждали са делата Ми и са чували 

думите Ми. Но те не бяха единствените, защото животът Ми беше публичен и свидетели на 

словото Ми бяха както простосмъртните, бедните и кротките по сърце, така и грешниците, 

фарисеите, книжниците, митарите; управителят, държавният служител и стотникът. 

51 Говорих с всички и им дадох Моята светлина според духовните им нужди. 

52 По същия начин Аз ви говорих в този момент и се разкрих на всички посред бял ден, за да 

може всеки да поеме заслужената си роля в Моето дело и да я изпълни. Колко красива ще бъде 

наградата, която духът ви ще получи, когато веднъж напусне телесната обвивка. Направете се 

достойни за тази награда, но затова се освободете от мрака на невежеството, за да не се превърнете 

в блуждаещи души без посока и без цел. 

53 Служете и обичайте човечеството, което е ваша сестра и което е засегнато от Моята 

справедливост в тези моменти. Ето, няма сърце, което да не е изпило чашата на горчивината. В 

това време болката е с всички хора, но чрез нея Аз ще бъда търсен и чрез нея хората ще усетят 

мъката, че са Ме наранили. 

54 Някои очакват завръщането на Месията, но по какъв начин очакват Мен? кога най-сетне ще 

забележите, че в този момент отново се проявявам пред човечеството? Наистина ви казвам, че 

Моята светлина достигна до всички народи чрез Моите пратеници, които дойдоха при 

човечеството като предвестници на Моето Трето откровение. 

55 Седем нации ще бъдат избрани, за да създадат световен мир и да има истинско братство 

между хората; в тях Аз ще се открия. Днес ги намирам заплетени в братоубийствени войни, 

отдадени на мечтите си за величие и ненаситната си жажда за власт. От тази (мексиканска) нация 

ще изпратя посланик на добра воля до великите нации по света, за да им говори за мир, и когато те 

прекратят войната, светлината на съгласието и мира ще достигне до душите им. Но тази светлина 

няма да се появи нито от Изток, нито от Запад, тя ще слезе от Моя Дух върху духа на хората. 

56 Подгответе се, за да могат тези, които са предназначени за тази мисия, да тръгнат към 

народите в подходящия момент и когато те накарат Моето ново Слово да бъде чуто навсякъде, 

могъщото дърво ще остави клоните си, сянката си и плодовете си да достигнат до всички негови 

деца. Тогава трябва да удвоите усилията и усърдието си, за да не се развали Моето учение и за да 

не се случи така, че невежи и неразумни хора да отрязват клони от повереното ви дърво с 

намерението да отгледат от тях чужди дървета. 

57 Моето дело ще бъде оповестено в чистотата и съвършенството, в които ви го разкрих - без 

външни ритуали и обичаи. 
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58 Когато я разпознаете като толкова съвършена, се чувствате недостойни за нея и се питате: 

"Защо Отец се обърна именно към нас, за да ни я разкрие?" Но аз ви казвам, че въпреки 

несъвършенствата, които имате в нея, душата ви е постигнала голямо развитие в дългия си 

житейски път. Но все още няма да осъзнаете величието на тази проява, а едва когато оттегля 

словото Си сред вас. Тогава ще разберете какво добро сте имали и ще бъдете изпълнени с 

блаженство, че сте Ме имали сред вас. 

59 Истина ви казвам: на Моята трапеза на любовта вие ядохте и пихте, възлюбени ученици. 

Моят мир да бъде с вас! 
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инструкция 104  
1 Човечество, ти Ми показваш жаждата си за мир. На това ви казвам, че човек, който не 

обича, не може да има мир. Чувал съм вашите молби, в които казвате: "Мир на земята на хората с 

добра воля". Но вие не сте разбрали, че добрата воля може да дойде само от обръщането към 

доброто и справедливостта, които са плод на любовта. 

2 Щом любовта се възцари сред хората, ще почувствате навсякъде присъствието на Моя мир. 

Защото хармонията с природните царства и цялата ви среда, която сте разрушили, ще се върне и 

това щастие ще бъде като посланието, което ангелите ви донесоха, когато ви казаха: "Слава във 

висините Богу и на земята мир на хората с добра воля." 

3 Има много неща, които сте изследвали с помощта на науката, но все още не сте успели да 

откриете такава тясна връзка между човека и духовното, между човешкото създание и неговия 

Създател. 

4 Как може да бъде нормален животът на същество, което се отклонява от пътя, който му 

показва Законът на Създателя? Вижте колко много се е потрудил човекът, опитвайки се да открие 

пътища, които са встрани от пътеките, които показват Моите закони на любовта и справедливостта. 

5 Вашият свят е изпълнен с изкуственост и лъжа и това се дължи на факта, че отдавна сте се 

отклонили от това, което Отец е искал. 

6 Изключително голямо е изпитанието, на което съм подлагал духа, когато съм го изпращал 

да живее на земята с мисията да постоянства в Моя закон. Затова ви търсех всеки път, когато се 

отклонявахте, прощавах ви непослушанието и отклоненията и ви предлагах нови възможности. 

Моята воля беше чрез тежките изпитания да усетите силата и способностите, които съм вложил в 

духа ви, както и наградата, обещана на верните деца, които остават в Моите заповеди. 

7 Винаги имайте предвид, че ако наградата, която ви обещавам, е голяма, вашите заслуги 

също трябва да са достойни за обещанието. 

8 Аз посадих дървото на науката и няма да го отсека, защото плодовете му принадлежат на 

живота. Но човешкото нетърпение, любопитство и амбиция са огънали клоните му. 

9 В Моята Божествена любов към човешките създания Аз им позволявам да изследват Моите 

дела и да използват всичко сътворено, така че те никога да нямат основание да твърдят, че Бог е 

несправедлив, защото крие мъдростта Си от Своите деца. Аз ви оформих, дадох ви дар на свободна 

воля и я уважавах, въпреки че човекът злоупотреби с тази свобода и по този начин Ме обиди и 

оскверни Моя закон. Но днес Аз го карам да почувства ласката на Моята прошка и озарявам духа 

му със светлината на Моята мъдрост, така че децата Ми едно по едно да се върнат по пътя на 

истината. 

10 Духът на истината, който е Моята светлина, свети в съвестта, защото живеете в обявените 

времена, в които всяка тайна ще ви бъде осветлена, за да разберете това, което досега не е било 

правилно изтълкувано. 

11 Фалшивата представа, която човекът е имал за Моята справедливост в първите времена, 

най-накрая ще изчезне, за да отстъпи място на истинското познание за нея. Божествената 

справедливост най-накрая ще бъде разбрана като светлината, която извира от съвършената любов, 

съществуваща във вашия Отец. 

12 Този Бог, когото хората са смятали за отмъстителен, жесток, злопаметен и непрощаващ, ще 

бъде почувстван от дъното на сърцето като Баща, който дава прошка за престъпленията на Своите 

деца, като Баща, който с любов убеждава грешника, като Съдия, който вместо да осъди тежко 

сгрешилия, му предлага нова възможност за спасение. 

13 Колко много несъвършенства са Ми приписвали хората в своето невежество, защото са Ме 

смятали за способен на гняв, макар че само гневът е човешка слабост! Когато пророците ви 

говореха за "свещения гняв на Господа", сега ви казвам да тълкувате този израз като Божествена 

справедливост. 

14 Хората от Първата епоха не биха разбрали друга форма на изразяване, нито пък 

разпуснатите или свободолюбивите биха приели сериозно наставленията на пророците, ако те не 
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им говореха в тази форма. Беше необходимо вдъхновението на Моите пратеници да бъде изразено 

с думи, които да впечатлят мозъка и сърцето на хората със слабо духовно развитие. 

15 За да ви дам вярна и истинска представа за любовта и справедливостта на Отец, ви изпратих 

Моето Слово, за да ви разкрие Моята любов чрез Исус. В Христос вие видяхте Царя на смирението 

и кротостта, Царя, който предпочете унизителния и болезнен трънен венец пред царската корона на 

човешката суета. Като Съдия вие Го видяхте да съди действията на грешниците по начин, различен 

от този, с който хората са свикнали. Той проповядваше прошка, когато ви даде това наставление, в 

което ви каза: Ако получите шамар от ближен, подайте му и другата буза в знак на прошка с 

нежност; но след това потвърди думите си с дела. 

16 Колко ужасно е било покаянието на грешника, когато е почувствал, че е обгърнат от 

светлината на добрия и нежен поглед на Исус! 

17 Колко много чудеса са се случили под влиянието на прошката на този Учител на любовта! 

Причината за това е, че Неговата прошка е истинска, а присъдата - съвършена, тъй като те 

произтичат от безкрайната любов, която Бог има към Своите създания. Но на човечеството е 

трябвало да бъде разкрито много повече от това, на което е било научено, за да може да разбере 

смисъла на тези примери. И така на човечеството бе обявена нова епоха и ново откровение на Моя 

дух, а изпълнението на това обещание виждате осъществено в това Слово на светлината, което е 

мъдрост за вашия дух и утеха за вашето сърце. Кой друг освен Мен би могъл да бъде Духът на 

истината и утехата? 

18 Тук съм - присъстващ, явен, видим за всеки духовен поглед, разпръскващ светлина по 

пътеките на Духа, за да можете да разберете всичко, което е било разкрито през вековете. 

19 Сега можете да кажете от дълбините на сърцето и духа си: "Отче, най-после Те видях, най-

после Те познах." Но кога ще можете да Ме обичате истински? 

20 Говоря ви по същия начин, по който говорех през Втората епоха, със същата любов и 

същата мъдрост, защото съм неизменен; но вие, като ученици, сега правите друга стъпка по Моя 

път. Вие се храните с това Слово и сте на върха на блаженството си, когато усещате Моето 

присъствие близо до вас. 

21 Песен на любов и благодарност се издига от твоя дух към Мен, защото Аз ти дадох тази 

благодат. 

22 Хора, продължавайте да освежавате духа си, а вие, човечество, се обърнете отново към Мен, 

върнете се в правия път. Служете си един на друг и правете на ближния си това, което Аз правя на 

вас, защото така ще Ми служите и ще Ме обичате. 

23 Търсете Ме като Отец, като Лекар, като Учител и Аз ще бъда много близо до вас. Поискайте 

от Мен и Аз ще ви дам, но се постарайте да Ме вземете за пример, дори и да е само в едно от 

действията или мислите ви всеки ден; тогава Аз ще се погрижа да направя плодотворно това, което 

ще правите в Мое име. 

24 Бъдете наясно, че животът ви на земята е кратък и че в края му ще трябва да дадете отчет за 

това, което сте посели. 

25 Когато словото Ми стигне до дъното на сърцата ви и сте готови да Ме последвате, ще се 

обедините в Мен, за да се борите, и няма да се успокоите, докато не видите света обърнат и върнат 

към истинския път. 

26 Човечеството се страхува и страда, а болката му достига и до духа на вашата Небесна майка. 

Каква болка би могла да измъчва детето, която тя да не усети? Но нейното застъпничество ви 

спасява, а вдъхновението ѝ ви приканва да вървите по пътя на одухотворяването. 

27 Изпратих ви чисти на земята и така ще се върнете при Мен. Но колко много ще трябва да се 

бориш, за да си възвърнеш чистотата, която беше твоя. Затова е необходимо да бдите, да се молите 

и да размишлявате, за да не изпадате повече в изкушение и да започнете да изкачвате планината, 

без да се бавите повече в изкачването си, за да достигнете върха. 

28 Молете се в този момент, за да може духът ви да донесе послание за мир на вашите ближни. 

"Искайте, и ще ви се даде; търсете, и ще намерите." Това ви научих и Моето слово се сбъдва 

винаги. 
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29 Възлюбени работници, Аз благослових духа ви, за да може той да намери спасение и на 

свой ред да освободи братята и сестрите си от греха. В момента вие се пречиствате, за да бъдете 

достойни за Моето присъствие. Утре, когато сте наистина силни, ще помогнете на ближните си да 

се освободят от греха. Обичам духа ви, обичам всички Мои деца и затова се стремя към вашето 

спасение. 

30 Тук съм, за да ви поканя на мир, онзи мир, за който хората също тайно копнеят, само че в 

търсенето му не са избрали пътищата, които водят към него. Наистина ви казвам, че тайната на 

мира се крие в практикуването на Моите учения и именно от това се е отклонило човечеството. 

Кажете Ми дали този свят, който греши, наранява, убива, безчести и осквернява, живее според 

учението, което Исус преподава, и ще видите, че живее много далеч от Моето учение. 

31 Има много хора, които смятат Моето учение за ненавременно, но причината е, че тяхната 

материализация не им позволява да открият вечния смисъл на Моето учение. 

32 Моят закон е неизменен. Преходни са хората с техните култури, цивилизации и закони, като 

от всичко това оцелява само онова, което Духът е изградил с делата си на любов и милосърдие. Той 

е този, който след всеки "работен ден", след всяко изпитание, когато се обърне към извора на 

Божествената мъдрост, вижда непоклатимата скала на Моя закон и вечно отворената книга, която 

съдържа учението на Духа. 

33 О, ако всички хора искаха да видят изгряващата светлина на тази епоха - колко надежда 

щеше да има в сърцата им! Но те са заспали. Те дори не знаят как да приемат светлината, която 

кралската звезда им изпраща всеки ден, тази светлина, която е като образ на светлината, излъчвана 

от Твореца. Тя те гали и те събужда за ежедневната борба на съществуването, без онези, които са 

безчувствени към красотите на творението, да се спират за няколко мига, за да Ми благодарят. 

Небесната слава може да ги подмине, без да я забележат, защото те винаги се събуждат пълни с 

тревоги и забравят да се молят, за да потърсят духовна сила в Мен. Те също така не търсят енергия 

за тялото в природните извори. Всички те бързат и се трудят, без да знаят за какво, без да имат ясна 

цел. Именно в тази бездушна и безсмислена борба за съществуване те са материализирали душите 

си и са ги превърнали в егоисти. 

34 Тогава, когато се забравят законите на духа, които са светлината на живота, хората се 

самоунищожават, убиват се и грабват хляба си, без да чуват гласа на съвестта, без да се замислят, 

без да се спират на размисъл. Но ако някой ги попита как оценяват настоящия си живот, те веднага 

ще отговорят, че никога в миналото не е имало толкова много светлина в човешкия живот, както 

сега, и че науката никога не им е разкривала толкова много тайни. Но те ще трябва да кажат това с 

маска на щастие пред лицето си, защото в сърцата си ще крият цялото си душевно страдание и 

мизерия. 

35 Докато човечеството се събужда и вижда светлината на тази зора, Моят глас не престава да 

говори на духа ви и болката не престава да пречиства сърцата. 

36 Благословени сте вие, деца Мои, които сте се обединили в молитва, защото в този момент 

силните повдигат слабите, човекът на вярата окуражава колебаещите се, а този, който може да 

говори с Отца си, учи на молитва този, който не знае как да го прави. По този начин начинаещите 

приемат учениците за свой модел. 

37 Когато словото Ми излиза от устата на носителя на гласа, Аз посрещам хората, които са 

подготвени и Ме очакват. Тогава Моето милосърдие влиза в сърцата, за да даде на всекиго според 

нуждите му. В тези моменти на Моето проявление Аз знам кои от вас Ме търсят само в желанието 

си да намерят лек за някое зло и откривам онези, които въпреки нуждата си от помощ забравят 

своите нужди, защото преди всичко искат да бъдат Мои ученици. Божественото разбиране и 

благосклонност, с които говоря на всяко сърце, са огънят, с който запечатвам словото Си в духа ви, 

така че то да остане незабравимо. Истина ви казвам, че когато Моето учение достигне дъното на 

сърцето, то е семе, което покълва и се размножава. 

38 Моментът, в който си чул Словото Ми за първи път или си получил семето в сърцето си, 

носи осъждане на духа ти, точно както ще стане, когато имаш плод (от живота си), който да Ми 

покажеш. В този момент ви давам ценна възможност на земята да пречистите душата си и когато се 
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завърнете във вечния дом, ще дойдете спокойни и радостни, изпълнени със светлина и заслуги, за 

да се радвате на Моя мир. 

39 Светът е долина на изкуплението, в която човекът греши, от една страна, и се пречиства, от 

друга. Истина ви казвам, отвъдното е различно от това, което познавате на земята, защото всеки, 

който го достигне, страдайки от грях и нечистота, трябва да понесе много големи страдания, 

безкрайно по-големи от тези, които е понесъл като човек, защото - сега, когато е в духовното - 

съвестта се чува с по-голяма яснота от душата, която пред лицето на такава голяма чистота би 

искала да загине или поне да се върне в материалния свят, който е напуснала, където според нея не 

са били взети под внимание многобройните ѝ недостатъци. 

40 В допълнение към всичко това ви казвам, че всичко, което ви заобикаля на земята, е не по-

малко чисто от това, което съществува в духовното царство, и че ако ви се струва, че сте по-малко 

нечисти тук, на земята, отколкото в отвъдното, това е само мнение, което идва от малката яснота, с 

която преценявате доброто и злото, докато сте в материалното тяло. 

41 Една от причините, поради които ви разкрих Моето духовно учение в този момент, е да 

помогна на душата ви да се издигне до живота, който я очаква, като се научи доброволно да се 

подлага на пречистване и да извлича от страданията и изпитанията цялата полза и светлина, които 

те съдържат, и за да може още тук - доколкото ѝ е позволено - да разпознае пътя, който трябва да 

измине. Вижте каква ценна възможност е животът на земята, така че душата, когато се върне (в 

отвъдното), да не се срамува от делата и миналото си, да не се препъва по този път и да не се 

заблуждава, защото вярва, че вижда тъмнина там, където има само светлина. Човекът на това време 

вече е готов да разбере духовните откровения. Моето слово дойде в точния момент - този на 

пробуждането на човечеството. 

42 Ако по пътя си наблюдавате хора, които с делата си или с начина си на мислене 

демонстрират духовна изостаналост спрямо Моите откровения, не се плашете, защото трябва да 

знаете, че никога всички хора не са вървели в един и същи ритъм. Вярвайте, че вече съм им оставил 

думите, които ще ги събудят, когато дойде времето. 

43 Думите, които не можете да разберете в момента, са същите, които тези хора ще разберат. 

44 Днес вие Ме повикахте и Ми казахте: "Господи, Господи, ела при нас". Някои го правят, за 

да поискат прошка за прегрешенията си, други - за да поискат облекчение за страданията си, а 

трети, най-малките, за да Ми благодарят за Моите блага. Веднага дойдох при всички, без да спирам 

да преценявам с каква цел сте Ме призовали, защото за Мен е важно само това, че сте Ме 

призовали. 

45 Ако всички ме потърсят, ще им кажа същото, което и на вас: Не идвам да гледам петната ви 

или да съдя греховете ви, а да изслушам оплакванията ви и да облекча болката, която ви кара да 

страдате. 

46 Тези, които са Ме забравили за известно време, или тези, които окончателно са се отрекли 

от Мен, понякога изпитват копнеж да Ме видят и чуят, като вътрешно се чудят къде съм и как да 

Ме намерят. 

47 Духът е този, който се нуждае от божественото и в жаждата си за светлина тъжно ридае в 

затвора на плътта. Но точно в този момент чува мил глас, който му казва: "Ето ме". Не съм ви 

забравил и не съм се отдалечил от вас. Не бих могъл да се отстраня, защото съм във всеки един от 

вас. Но ако искаш да Ме намериш - Моят храм е навсякъде: в спалнята ти, на работа, на път, вътре 

и извън теб, на всяко място, където изграждаш олтар на одухотворяването или където чрез вярата 

си запалваш лампа, която осветява пътя на ближния. 

48 Когато човек е задал въпрос на своя Господ и е успял да чуе отговора в тишината на 

сърцето си, той е открил по-големи тайни от всички, които природата може да му разкрие с 

помощта на науката. Този човек наистина е открил източника, от който идва всяка мъдрост. 

49 Човекът, който - воден от болката и страха си - е успял да се свърже духовно със своя 

Господ и усеща, че Той се разкрива в молитвата му, в интуитивното му познание или в изпитанията 

му, е изградил светилище, в което може да открие присъствието на своя Отец винаги, когато се 

подготви вътрешно. 
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50 Страданието, което тегне над хората от това време, ги води стъпка по стъпка, без те да го 

осъзнават, към портите на вътрешното светилище, пред които - неспособни да продължат - ще се 

питат: "Господи, къде си?" А от храма ще се чуе любезният глас на Учителя, който ще им каже: "Аз 

съм тук, където винаги съм пребивавал - във вашата съвест." 

51 За да ви помогна в развитието ви, Моята светлина е на пътя ви; затова не се страхувайте да 

се отклоните от пътя. Облечете се в послушание и изпълнявайте Моята воля. По този начин ще 

можете да вършите велики дела, каквото е задължението на всеки Мой ученик. 

52 Този, който живее в послушание, няма нужда да иска нищо от своя Господ, защото разбира, 

че нищо не може да му липсва. От друга страна, онзи, който върви по ръба на добродетелта, ще 

трябва да поиска в подходящия момент, защото усеща, че мирът го напуска и че му липсват сили. 

Тогава той ще разбере, че благата на духа не са толкова лесни за придобиване, колкото 

удовлетворенията на света. 

53 В Моето царство има вечно отворена врата и вечно подредена трапеза, които очакват 

пристигането на уморения земен пътник. Как се надявах, че хората ще търсят тази духовна храна в 

средата на мира. Но когато го поискат, ще изпитат дълбока болка. Въпреки това трапезата винаги 

ще бъде на мястото си и никой няма да бъде лишен от хляб. 

54 Моето милосърдие очаква покаянието и обновлението на човечеството, за да се излее върху 

онези, които някога са се изцапали с калта на греха, но после са се пречистили в любов към своя 

Господ. Това е пиршеството, на което всички сте поканени и на което вашият Отец ще раздаде 

хляба и ще предложи виното на живота на Своите обичани деца. 

55 Предупредих ви още тогава, когато слязох на земята, за да говоря на човечеството. Исках 

човечеството да бди и да се моли, за да не ги застигне тъмнината неподготвени. Но големите 

народи на земята не внимаваха и войната премина над тях, наказвайки високомерието им и липсата 

на взаимна благотворителност. Погледнете древните народи, как ги тежи бремето на голямото им 

нещастие. Колко много са пострадали от високомерието си. Сега се появяват нови народи, които 

също са заслепени от пристрастието към властта и богатството, без опитът на първите да ги е 

предпазил от това или да са се вслушали в гласа на разума или съвестта. Заслепени от увереността 

в своята сила, те най-накрая са повярвали, че са всемогъщи, и затова преследват целта, която 

смятат за правилна, без да разбират, че са на път да се хвърлят в бездната със спираща дъха 

скорост. 

56 Кои са тези, които в разгара на хаоса издигат очи към небето в молба за мир и за прошка за 

онези, които в заблудата си вече не могат да разпознаят или чуят гласа на справедливостта на 

съвестта си? Кой е той, ако не тези, които обичат мира? Те трябва да бъдат стражите, които "бдят" 

за цялото човечество в дните на посещението, които наближават. 

57 Техните молитви ще доведат до мир за онези, които се нуждаят от светлина в духа си. 

Духовната молитва е послание, което достига до сърцето на тези, за които се молим, и е като 

мантия на мира над нуждаещите се, когато няколко сърца са се обединили, за да се молят за тях. От 

много точки на земята получавам тази молитва, изпратена от онези, които се борят за мира по 

света. 

58 Бъдете упорити в молитвата си за мир, защото така ще се обедините с всички, които се 

молят по същия начин. Дръжте мантията на мира над войната, която завладява човечеството, и в 

часовете на битка я разпръсквайте над ближния си. Помниш ли, че ти дадох дара на вечния мир и 

че те нарекох Израел, което означава "силен"? - хора, не потискайте от сърцето си спомена за това, 

което ви открих, нито за богатството, което знаете, че вашият дух притежава. Аз пророкувах на 

Яков, че народът му ще се умножи като морския пясък и ще донесе мир на народите. Молете се, 

възлюбени ученици, и Моето слово ще се изпълни във вас, защото вие сте част от Моя народ, чиято 

съдба е да бъде благословия сред всички народи на земята. 

Моят мир да бъде с вас! 
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Инструкция 105  
1 От това слово ще съставите книга, която ще остане на земята, за да могат хората да намерят 

пътя към одухотворяването. Много от тях ще отрекат истинността му, но много ще потвърдят, че 

всички твърдения в него са верни. 

2 От поколение на поколение даровете на Духа ще се разкриват все по-силно и ясно и този 

факт, който ще се прояви дори в най-съмнителните и невярващите, ще бъде свидетелство за 

истинността на всичко, което ви съобщих в минали времена и което ви потвърдих в това. 

3 Осъзнавате ли с каква пронизваща сила прозвуча Моето Слово в този момент, когато то 

стана известно чрез мозъка на носителя на гласа? Не можете да си представите и чудото на диалога 

между духовете, когато той достигне своята кулминация. 

4 Не се ли учудвате, когато чуете описание на духовно лице чрез дара на зрението или 

пророческата сила на съня? Истина ви казвам, че едва ли сте успели да зърнете това, което другите 

ще видят в бъдеще. 

5 Удивихте се на дарбата на интуицията, а дарбата на лечението ви изуми; но е необходимо да 

оставите добър пример за утрешните спиритисти. 

6 Времето, което Йоил обяви, че хората ще приемат Божия Дух в духа и плътта си, вече е тук. 

Но това е само зората и е необходимо вие, първите ученици, да оставите добро семе, така че делата 

ви да бъдат добър плод, който да окуражава утрешните скитници по пътя им през живота, а не 

препъни камъни, в които да се спъват. 

7 Благодарение на светлината, която сте получили, вие сте сред онези, които ще тълкуват 

правилно учението, което вече съм ви разкрил в минали времена. 

8 Задълбоченото изучаване на Моето Слово и спазването му от ваша страна ще бъде най-

доброто духовно дело, което ще оставите на бъдещите поколения. Те ще ви бъдат благодарни и Аз 

ще ви благословя. 

9 Вие, първите в тази епоха, ще бъдете стълбове, водачи и пазители на тези, които идват след 

вас, и ще се радвате на изпълнението на мисията си. 

10 Живейте, за да спасявате ближните си, и аз ще ви спася. Спуснете лодките си и тръгнете да 

търсите корабокрушенците, а когато видите, че вълните бушуват и стават заплашителни, помолете 

се и веднага ще усетите мантията на Моя мир над духа си. 

11 Ученици, не мислете, че само в лоното на израелския народ са се появили Моите пратеници, 

Моите пророци, предтечи и просветлени, защото тогава бихте отрекли много от Моите пратеници, 

които съм изпратил на различни места по земята с послания за светлина, мир и любов. 

12 Човечеството е почвата, в която посявам семето на любовта. То беше напоено с 

божествената роса, така че когато сееше Моето Слово, то да намери подходяща нива, за да даде 

плод. 

13 Винаги, когато едно Божие откровение е на път да просветли хората, Аз им изпращам 

пътеводители или пророци, които да ги подготвят, за да могат да разпознаят тази светлина. Но не 

мислете, че само тези са Моите пратеници, които носят послания за духа. Не, ученици, всеки, който 

сее добро сред хората в каквато и да е форма, е пратеник от Мен. 

14 Можете да откриете тези пратеници по всички пътища на живота си, както в религиозните 

общности, така и в науката - сред хората, които управляват, или сред тези, които дават добри 

учения. 

15 Добрият Ми служител никога не се отклонява от пътя, който трябва да измине; той по-скоро 

би умрял по пътя, отколкото да отстъпи. Неговият пример е семето на светлината в живота на 

ближните му, а делата му са пример за другите. О, ако само човечеството можеше да разбере 

посланията, които му изпращам чрез тях! Но това не е така, защото има много хора, които имат 

деликатни мисии в света, но които се отклоняват от тези велики примери, за да поемат по път, 

който повече им харесва. 

16 Имате управници, в чиито сърца няма справедливост и щедрост, за да управляват народа си, 

защото преследват нищожната цел на властта и богатството - хора, които твърдят, че са Мои 

представители, а не познават дори любовта към ближните си - лекари, които не познават същността 
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на своята мисия, а именно милосърдието - и съдии, които бъркат справедливостта с отмъщението и 

злоупотребяват със закона за вредни цели. 

17 Никой, който върви по криви пътеки и отклонява погледа си от светлината, която има в себе 

си като фар на съвестта си, няма представа за присъдата, която си подготвя. 

18 Има и такива, които са си присвоили задачи, които не са техни, и които с грешките си дават 

доказателства, че абсолютно не притежават необходимите умения, за да изпълнят задачата, която 

са поели сами. 

19 По същия начин можете да откриете Божии служители, които не са такива, защото не са 

изпратени с тази цел - хора, които водят народи и които дори не са способни да направляват 

собствените си стъпки - учители, на които липсва дарбата да поучават и които вместо да 

разпространяват светлина, объркват ума - лекари, в чиито сърца не е победило чувството на 

състрадание пред чуждата болка и които не знаят, че този, който наистина притежава този дар, е 

апостол на Христос. Всички Мои основни принципи са били осквернени от хората, но сега е дошъл 

часът, в който всички техни дела ще бъдат съдени. Това е Моята присъда, тъй като на Мен се пада 

да я изпълня. Затова ви казвам: Гледайте и изпълнявайте Моите заповеди за любов и прошка. 

20 Казах ли ти, че принадлежиш към народа на Израел, притежател на Божественото семе? 

Работете върху себе си, за да бъдете достойни да носите семето на любовта, мира и светлината. 

21 Размишлявайте върху уроците, които ви преподадох през този ден, за да не се отклонявате 

от пътя, който ви определих, за да не поемате задачи, които не ви принадлежат, и за да не 

използвате погрешно способностите си. Защото, ако след всичко, което сте чули от Моето учение, 

допуснете грешките, които ви посочих, вашата присъда ще трябва да бъде по-строга от тази на 

онзи, който през живота си не е познавал учение с такава светлина, каквато съдържа учението, 

което сте получили. 

22 Възлюбени хора, умножавайте се, упорствайте и изпълнявайте мисията си. 

23 Запалих светлина по пътя на душата, за да не се заблуждава и да върви безопасно по своя 

път - като овца, която знае къде е препятствието. 

24 Тази светлина, която е светлината на духовната съвест, осветява пролуката и открива вълка, 

когато той дебне в гъсталака. 

25 Не всички хора вървят по безопасен път. Има много заблудени, които са изгубили пътя си, 

скитащи пътници, същества без определена посока. Когато пресичам пътя им и ги питам: "Къде 

отиваш? Какво или кого търсиш?" Те Ми казват с наведени глави: "Учителю, не знам къде отивам, 

къде ме носят краката ми и какво търся." Тогава им казах: "Следвайте Ме", и тази единствена дума, 

проникнала в сърцето им, беше достатъчна, за да запали светлина на надежда, пламък на вяра, 

който им даде нов кураж да следват Моята пътека. Защото от момента, в който започнаха да Ме 

следват, те почувстваха непозната сила, която не ги напускаше нито за миг и ги караше да изпитват 

безусловно доверие в съдбата си. 

26 Искам всички вие, които чувате това слово, да разберете, че с поканата да вървите по този 

път ви предлагам не само духовно удовлетворение и наслада, но и изпитания, уроци и опит за 

изкупление, но че в същото време една висша сила се спуска надолу, за да укрепи този, който е 

подложен на изпитание, и че тази сила е жезълът, на който пътникът трябва да се опре по време на 

целия път на живота. Тази сила съдържа всичко: вяра, любов, послушание и доверие. 

27 Помнете това, ученици, които започвате да следвате Учителя, за да можете, когато по пътя 

на живота ви се появят изпитания, да си помислите: "Вече съм подготвен за тях, Учителят ми ги 

посочи и имам увереността да ги премина с Неговата божествена помощ." Истина ви казвам: ако се 

възползвате от тези уроци със силен и възходящ дух, ще откриете, че нито едно изпитание не е 

напразно. Защото онова, което е предназначено за един човек, както и онова, което се проявява в 

лоното на едно семейство, или онова, което сполетява един народ - всички те и всеки един от тях 

носят дълбок смисъл и често големи житейски уроци. Кой може да каже в този момент, че е 

свободен от изпитания? Никой, защото това е времето за духовно покаяние. 

28 Отворете очите си за реалността и осъзнайте отговорността, която поемате, когато слушате 

словото Ми и ставате свидетели на Моите проявления в този момент. 
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Искам да ви кажа, че не трябва да се задоволявате с това да слушате Моето Слово и да 

задоволявате духовните си нужди, без да мислите за тези на другите. Защото това удовлетворение 

няма да е пълно, ако се замислите, че в момента на вашето духовно въодушевление милиони ваши 

събратя се бият, отчайват се или падат в огъня на убийствени войни. 

29 Моето учение ви подготвя за конфронтация в полза на мира и одухотворяването на света. 

Моето учение ви казва какво да правите, за да можете всички да сътрудничите в това спасително 

дело. Тогава духът ти все повече ще изпитва мира и удовлетворението, които идват при онези, 

които Ми сътрудничат в Моите дела на любов. 

30 Не губете тази чувствителност, която сърцето ви придобива от слушането на Моето Слово, 

когато се върнете към материалната си борба за живот, защото там, по тези пътища, вашите 

ближни очакват от вас дума, която съдържа утеха, или изречение, което носи Моето послание на 

светлина в сърцата им. Но ако сърцето ви отново е изпаднало в обичайната си твърдост, когато те 

се обръщат към вас, няма да можете дори да погледнете във вътрешността на този, който е 

потърсил от вас нещо, което не е ваше, а е предназначено за него: Моята светлина, Моят мир, Моят 

балсам. 

31 Не си мислете, че липсата на любов към хората може да остане ненаказана, защото ако 

нарушите духовните си задължения, множествата, когато влязат в лоното на вашите общности и 

узнаят посланието, което сте скрили или укрили от тях, вътрешно ще се запитат дали това са 

Моите нови апостоли, а други, които вникнат в Моето учение, ще ви дадат урок как да изпълнявате 

божествените поръчения. 

32 Трябва да ви говоря по този начин, за да ви предпазя от заспиване и да не ви изненадам в 

съня ви. Призовавам ви да се борите и за това ви давам Моя пример за постоянна ефикасност. 

33 Никой не ми казва, че по пътя му има твърде големи препятствия, за да може да изпълни 

задачата си. Защото, ако вярвате, че нито един лист не се отделя от дървото без волята на Отца, 

трябва да разберете, че трябва да изпълнявате мисията си през това, което наричате препятствия. 

34 Не си мислете, че като сте на тези места, вече сте изпълнили духовната си задача или че 

като говорите само за Моето учение, вече сте Ми служили. Защото полето ви на дейност е толкова 

обширно и пълно с възможности да практикувате любовта по пътищата си, че не е нужно да се 

напрягате, за да намерите подходящи възможности за сеитба. Но вие не сте обърнали внимание на 

всичко това и затова казвате, че пред вас има твърде много препятствия, за да можете да ги 

изпълните, тъй като не сте разбрали всичко, което включва вашата духовна задача. 

35 Обичайте, служете, бъдете полезни, спасявайте и утешавайте, превръщайте живота си в 

красив пример, в практически урок, така че хората да ви подражават. Тогава ще излъчвате духовна 

светлина към своите ближни. Когато говорите за Моето учение, ще изпълните мисията си да 

посеете семето на одухотворяването. Но го правете със смирение и знайте, че всяка работа, която 

съдържа суета, ще бъде безплодно семе, което никога няма да покълне. 

36 Уверявам ви, че ако работите в живота си с такта, искреността и праведността, които ви 

съветвам, твърдите сърца, за които Ми говорите в молитвите си, ще се смекчат от вашата 

добродетел и ще повярвате, че напредналият дух никога не може да бъде възпрепятстван да 

изпълни тази мисия, защото е над всички дребнавости на този живот. 

37 Никога не мислете лошо за онези, които не ви харесват, и не се озлобявайте към онези, 

които не ви разбират, защото дори най-вътрешното чувство, което изпитвате към ближния, 

мислено го предавате на него. 

38 В това време ви предлагам толкова много възможности да бъдете Мои ученици, че не е 

нужно да напускате родителите, съпрузите или децата си, за да отидете в страните, където да 

разпространявате Моето учение, нито да проповядвате с висок глас по улици и площади, нито да се 

страхувате, че в края на мисионерската дейност неизбежно ви очаква кърваво ешафод. Аз вървях по 

този път, както и Моите апостоли, но тази кръв очисти пътя, така че новите ученици да не 

попаднат в капана му. Трябва само да разберете духовното значение на това послание, за да го 

осъзнаете и да го приложите по прост начин в живота си, така че наистина да живеете Моето 

Слово. 
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39 Дадох на духа власт над материята, за да може да излезе победител от изпитанията и да 

достигне крайната цел на пътя. Но борбата ще бъде голяма, тъй като след като човекът е създал 

единственото царство в света, в което вярва, той е разрушил хармонията, която би трябвало да 

съществува между него и всичко, което го заобикаля. От гордия си трон той иска да подчини 

всичко на властта на своята наука и да наложи волята си над природните стихии и сили. Но той не 

е успял в това, защото отдавна е скъсал връзките на приятелство с духовните закони. - Когато казах 

на хората тук, че природните сили могат да му се подчиняват, имаше и такива, които не вярваха в 

това, и ви казвам, че те имат основание да се съмняват, защото природата никога няма да се 

подчини на онези, които я пренебрегват, позорят или й се подиграват. От друга страна, всеки, 

който умее да живее в хармония със законите на духа и материята, т.е. който живее в хармония с 

всичко, което го заобикаля, ще се слее със своя Създател през живота си и ще стане достоен, като 

накара елементите на природата да му служат и да му се подчиняват, както това е задължение на 

всяко дете, което се подчинява на своя баща, Създателя на всичко съществуващо. 

40 Не съм казал, че тази общност тук е постигнала необходимото духовно извисяване, за да 

направи такива чудеса, нито че в момента вече постига хармония между материалното и 

духовното. Аз само ги насърчавам да се стремят към тази цел чрез одухотворяване. 

41 За да ви насърча във вярата ви и да ви докажа истинността на Моите думи, Аз понякога 

извършвам с вас такива дела, които наричате чудеса и които са само награда за онези, които са 

знаели как да се поставят във всеобщата хармония, дори и да е било само за кратък период от 

време. 

42 Историческата традиция за първите човешки същества, населявали земята, се предава от 

поколение на поколение, докато не е записана в Книгата на първата ера. Това е жива притча за 

първите човешки същества, живели на земята. Тяхната чистота и невинност им позволяват да 

усещат ласките на майката природа. Между всички същества съществуваха приятелски отношения 

и неограничено братство. Впоследствие човешките страсти отчуждили хората от този живот, 

поради което те се почувствали принудени да се стремят с помощта на науката да намерят онова, 

което са изгубили поради липса на духовност. Така човечеството е достигнало до наши дни, когато, 

за да оцелее, е трябвало да краде от природните стихии и сили това, което е необходимо за живота 

му. 

43 Не ви забранявам да се възползвате от науката, нито я осъждам. Искам само чрез Моето 

учение хората да разберат, че има по-висше знание от това, което познават, и че то може да бъде 

постигнато чрез любовта, която е същността на всички Мои учения. 

44 човешки същества, как да не ви кажа, че времето, в което живеете, е белязано от объркване, 

тъй като виждам, че не позволявате на Моята светлина да проникне през тъмните облаци на вашите 

мисли? Казвам ви също, че Моята светлина ще възтържествува, защото няма мрак, който да устои 

на нейния блясък. Тогава ще разберете, че Отец никога няма да ви изостави в часа на Посещението. 

45 Много хора са паднали в дълбоката бездна на материализацията, а други са близо до падане; 

но болката от падането ще ги накара да се събудят от дълбокия си сън. 

46 Това са онези народи, които след период на разкош преживяват упадък и потъват в мрака на 

болката, порока и мизерията. Днес не една нация, а цялото човечество се движи сляпо към смъртта 

и хаоса. Надменността на народите ще бъде поразена от Моята справедливост. Спомнете си за 

Ниневия, Вавилон, Гърция, Рим и Картаген. В тях ще откриете дълбоки примери за Божествената 

справедливост. 

47 Винаги, когато хората са завземали скиптъра на властта и са позволявали сърцата им да се 

изпълнят с безбожие, арогантност и безумни страсти, увличайки със себе си народите си в 

дегенерация, Моето правосъдие е пристъпвало, за да ги лиши от властта им. Но в същото време 

съм запалил пред тях факел, който осветява пътя към спасението на душите им. Какво би станало с 

хората, ако ги оставя на собствените им сили в момента на изпитанията им? Обърнете поглед към 

всички онези народи, които някога са били велики, а сега са в руини. Те ще разцъфнат отново, но 

не високомерието и желанието за земно величие ще ги издигнат отново, а идеалът, вдъхновен от 

справедливостта и добродетелта, които Моите учения разпространяват. От техните руини ще се 
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издигнат нови народи, които върху руините на своите църкви и идоли ще се поклонят истински на 

своя Бог. 

48 Гордостта е унизена, а грехът е измит от болката; но не забравяйте, че все още има много 

петна, които трябва да бъдат премахнати, и че колкото и чист да стане животът на хората на земята, 

тази планета никога няма да бъде вечен дом за духа. Защото всеки, който вярва в това, е изтълкувал 

лошо Моето слово или не е разбрал истинския смисъл на живота. 

49 Този свят винаги ще бъде само временен дом на душата, само етап по пътя към нейното 

пречистване, развитие и съвършенство. Животът, който ви очаква, за да ви приеме завинаги, е 

различен. 

50 В Моето присъствие идват болните, провалените, духовно бедните и докато едни 

благославят волята Ми, други се бунтуват пред болката и обясняват страданията си с божествено 

наказание или несправедливост на съдбата. Тогава е необходимо да ви освободя от невежеството 

ви и да ви разкрия ядрото на истината. 

51 Докато живеете в плът, душата ви се пречиства от тъмните петна от минали животи и затова 

се наложи да ви разкрием всичко това, за да можете търпеливо да понесете земните страдания. 

52 От самото начало на човечеството прераждането на душата е закон на любовта и 

справедливостта и един от начините, по които Отец показва Своето безкрайно милосърдие. 

Прераждането е въпрос не само на това време, но и на всички времена, и не бива да мислите, че 

едва сега ви разкрих тази тайна. Още в най-древни времена у човека е съществувало интуитивното 

познание за превъплъщението на душата. Но хората, които търсеха материалистични науки и 

съкровища на света, се оставиха да бъдат доминирани от страстите на плътта, които втвърдиха 

онези влакна на човешкото сърце, с които човек възприема духовното, така че хората станаха глухи 

и слепи за всичко, което принадлежи на духа. Каква полза за тях, ако насочат погледите си към 

Писанията, които съдържат Закона и Учението, които ви разкрих в минали времена, ако умът им не 

може да вникне в смисъла им и сърцето им не разбира същността им? Осъзнайте, че 

чувствителността и духовната интуиция на хората са атрофирали и затова, когато търсят Моята 

истина в тези текстове, те обикновено стават жертва на погрешни тълкувания. Те имат светлината 

пред очите си, но вместо да проникнат в същността на учението, се спират на буквите, т.е. на 

външната форма, поради което често се поддават на заблуда. Но сега съм тук, за да внеса светлина 

в мистериите и тъмните места, както и да ви освободя от объркването и грешките. 

53 Блажени са онези, които Ме призовават, защото по този начин са доказали копнежа си за 

любов и познание. Те са изпитали как Моята помагаща любов им помага. Но трябва да осъзнаете, 

че през това време не можете да получите всичко, което искате да знаете, наведнъж. Защото е 

необходимо да се молите, да размишлявате и да живеете според Моите учения, за да получите 

всичко, за което копнеете. 

54 Както човекът, който търси светлината на познанието в природата, така и този, който търси 

Моята мъдрост в духовните откровения, трябва да измине със собствените си крака пътя, по който 

ще открие всички онези истини, които не може да открие по други пътища. Точно поради тази 

причина изпратих душата ви да живее един след друг тук, на земята, за да може чрез своето 

развитие и опит да открие всичко, което е в нея и в това, което я заобикаля. 

55 Ако желаете, изследвайте внимателно Моите думи, но след това изучавайте и наблюдавайте 

живота от тяхна гледна точка, за да можете да установите истината, съдържаща се във всичко, 

което съм ви казал. 

56 Ще има случаи, когато ще ви се струва, че има противоречие между това, което ви казвам 

днес, и това, което ви е било разкрито в миналото, но това не е така. В грешка са хората. Но сега 

всичко ще излезе наяве. 

57 Ако се чувствате нападнати заради този начин на разбиране на Моето учение, не се 

притеснявайте, защото наистина ви казвам, че никой още не е достигнал до правилното познание и 

затова никой не може да ви докаже, че вече е проникнал в сърцевината на истината. 

58 Изучавайте Моето учение, постигайте светлина чрез молитва, превърнете доброто в норма 

на живота си и ще изпитате как в моменти, когато най-малко очаквате, ще бъдете изненадани от 

вдъхновения и мисли, които са истински откровения на Моя Дух. 
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59 Когато почувствате, че вдъхновенията, излъчвани от Мен, достигат до вас, трябва да се 

покажете смирени, за да не се смятате никога за по-велики от другите и за да споделяте с любовта, 

с която ви изпратих Моята светлина, с вашите ближни. 

Моят мир да бъде с вас! 
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Инструкция 106  
1 Ученици, ето го вашият Учител. Ще отместя от теб завесата на много тайни. Искайте, 

искайте и ще ви се даде. Но не Ме питай за повече, отколкото ти е необходимо да знаеш. 

2 В минали времена не можех да ви разкрия тайните, които ви разкривам в тази Трета епоха, 

защото вашият дух не беше в състояние да разбере или проумее повече, отколкото му позволяваше 

духовното му развитие. Но Моето Слово е същото - неизменно, вечно. Това е вашият дух, който се 

ражда, расте и се развива, докато достигне съвършенство. Божественият Дух няма начало, нито ще 

има край, Той е неизменен. 

3 Вашият дух е част от народ, който Аз използвах като средство или инструмент за предаване 

на Моите велики учения на човечеството. Отец е дал три откровения на този народ: Първият урок 

беше Законът за правдата през Първата епоха, в ранното детство на този народ; вторият беше 

Законът за любовта, разкрит през Втората епоха, когато той едва беше достигнал духовна младост; 

третият урок е този, който ви давам през настоящата епоха, която нарекох "Трета епоха". В него ви 

разкривам изцяло Духовния закон - закон, който обхваща всичко, което ви е било показано в 

миналото, и всичко, което вашият дух трябва да знае и притежава. В духовно отношение вече сте 

достигнали времето на младостта. 

4 Тъй като вие постоянно се развивате, защо трябва да ви давам все един и същ урок? Ето 

защо Моята скрита мъдрост ви разкрива по-дълбоки тайни във всяка епоха. 

5 С оглед на материализма и злото, които преобладават в това време, вие се съмнявате, че 

имате достатъчно духовно разбиране, за да разберете Моите нови учения, да ги изпълните и да 

живеете според тях. Но аз ви казвам: отвъд материализма на човечеството, неговата мизерия, 

пороци и стремеж към власт, е духът, който е преминал през дълги пътища на развитие и трудни 

борби и който само чака момента да свали фалшивата си дреха, за да тръгне със сила по пътя на 

справедливостта и любовта, който принадлежи на духа. 

6 Човешката наука е материализираният израз на духовните способности, които човекът е 

придобил в днешно време. Работата на човека в това време е продукт не само на интелекта, но и на 

неговото духовно-душевно развитие. 

7 Учителят, който е посрещнал учениците си в духовна младост - вече дотолкова подготвени, 

че да разберат новия урок - ще обедини трите божествени откровения в една книга като 

свидетелство за любов към човека. Причината, поради която се наричате троични, е, че носите в 

духа си семето на тези три епохи на учение. Въпреки това не всички ще Ме последват в това време, 

дори не всички, които Ме слушат, защото не всички са се събудили и не всички са разбрали как да 

използват изпитанията, които са имали в живота си. Има хора, които са безразлични към духовните 

учения, такива, които остават в застой, такива, които са хванати в заблуда, но всеки е 

предопределен за времето, когато ще се събуди и ще чуе гласа на съвестта си. 

Онези, които трепереха, когато чуваха словото Ми през това време, бяха онези, които с 

нетърпение очакваха новата Ми проява, които помнеха обещанието Ми да се върна, точно както 

изгубеният странник чака в дълбоката нощ да се появи зората, за да намери пътя и да продължи 

похода. 

8 Гласът Ми, който днес чувам в тази материална форма, скоро няма да се чува и тогава ще 

видя плодовете на Моята сеитба във вашите дела. 

Ще оставя във всеки от вас "житен клас" и "плод", така че, когато почувствате глад или (духовно) 

нуждаещ се човек се приближи до вас с молба, да имате хляб и да не казвате на Отца, че Той е 

починал и ви е оставил без наследство. 

Искам в тези времена, когато изпитвате нужда от Моите божествени дарове на благодат, да се 

приютите в духа си и да потърсите помощ от него, защото там ще намерите много съкровища, 

които Моята грижовна любов е поставила в него. Също така ще намерите Моето семе в изобилие, 

което ви очаква да подготвите нивите, за да го посеете. Научих те да обработваш тези ниви и да 

пазиш семената. Утре вашият дух ще даде плодовете на своите дела като реколта, достойна да бъде 

принесена на Отца и съхранена в Неговите съкровищници. 
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9 Ще има кратък период от време, когато Моето Слово, дадено през това време, ще изглежда, 

че е изчезнало от лицето на земята. Тогава хората ще започнат да измислят духовни доктрини, да 

преподават нови закони и заповеди. Те ще се наричат учители, апостоли, пророци и Божии 

пратеници и Аз ще ги оставя да говорят и сеят за известно време. Ще ги оставя да посеят семената 

си, така че когато пожънат плодовете, да знаят какво са посели. Времето и силите на природата ще 

преминат над посевите им и стъпките им ще бъдат като съд за всеки от тези човешки синове. 

10 Необходимо е светът да узнае измамата, за да може да познае истината. Тогава истината и 

същността на живота, които ви предадох през това време, ще се възродят отново сред хората в 

цялата им чистота и духовност. 

11 Погледнете хората, които водят народите, създават доктрини и ги налагат на хората. Всеки 

обявява превъзходството на своята доктрина, но аз ви питам: Какъв е резултатът от всичко това? 

Войните с техните последици от обедняване, страдание, разрушения и смърт. Това е реколтата, 

която поддръжниците на тези теории са пожънали тук, на земята. 

Обърнете внимание, че не съм се противопоставил на свободата на човешката воля, макар че 

трябва да ви кажа, че без да накърнявам тази свобода, съвестта непрестанно говори на сърцето на 

онзи, който се отклонява от справедливостта, милосърдието и разума. 

12 И в човешкия живот ще накарам хората да разберат какви са плодовете на тяхната сеитба, 

като позволя на последствията от делата им рано или късно да излязат наяве като техни съдници. 

След този съд всички ще Ме потърсят и тогава ще открият, че Моето Слово се адаптира към хората 

от всички възрасти и култури. Защото божественото Слово, Моето учение, не принадлежи на 

определена епоха, защото е вечно. 

13 Моите наставления дават сила на духа, така че той да преодолява всички изпитания; броят 

им е записан в съдбата на всяко създание. Защо да се отдръпвате от тях? Защо да се отчайваш пред 

планината, която се издига пред очите ти? Нима не знаете, че след като преодолеете тези 

препятствия, ще постигнете целта, към която се стремите? 

14 Колко много слабост виждам в плътта ти - слабост, която често те кара да богохулстваш. 

Когато силите на природата се проявяват грубо, вие проклинате; когато някаква болка измъчва 

тялото ви, вие се отчайвате; когато работата ви тежи, вие губите търпение; дори жегата и студът ви 

ядосват, а тъмнината на нощта ви вдъхва страх. Как да не се отчайвате, когато се оставяте да 

бъдете водени от изискванията на плътта, която поражда низшите страсти? Кога най-накрая ще 

станете Мои добри ученици, които свидетелстват за истинността на Моето учение с делата си на 

любов? 

15 Да бъдеш ученик на Христос не означава, че трябва да се отдалечаваш твърде много от 

земното. Това означава, че трябва да се отделите от лошото и излишното, но не и да се отвърнете 

от земните си задължения и удоволствия. Не искам да бъдете фанатици, нито роби на духовното, 

докато сте все още в плът. Добрият ученик на Исус е този, който знае как да даде на Бога това, 

което е Божие, и на "императора" това, което е на "императора". 

16 Моите хора ги очаква трудна конфронтация, защото по пътя си ще се сблъскат с високо 

ниво на развитие на човешкия дух и интелект. Точно поради тази причина искам да се развивате в 

този период на Моето провъзгласяване, за да не може никой да ви измами. Имайте пълно доверие в 

Моето Слово, знаейки, че то съдържа повече мъдрост от интелекта на учените и знание, което не 

може да се намери във всички книги на земята. 

17 Неуморно сейте любов и мир; така ще подготвите духовния си път и когато смъртта 

внезапно настъпи към тялото ви, а духът вече е изминал голяма част от пътя си, той ще види в 

пълно блаженство докъде са го издигнали заслугите му за любовта към ближните. 

18 Хора, осъзнайте как, потапяйки се в Моето учение, вие изоставяте старите навици и обичаи, 

защото започвате нов, по-чист и по-духовен живот. Това е нов свят, който се ражда от дъното на 

сърцето ви. 

19 Колко много тайни е разгадало Моето Слово и колко много погрешни тълкувания съм 

поправил. По същия начин ще трябва да влезете в пътищата на света и да обяснявате Моя закон 

на ближните си. Казвам ви: Ти ще си отидеш, защото никой не е пророк в своята страна, Аз 

самият трябваше да напусна Назарет, където живеех тогава, за да намеря вяра там, където ме 
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смятаха за чужденец, където не искаха да кажат за Мен: "Този човек, който нарича себе си "Син 

Божи", е син на Мария и дърводелеца Йосиф." 

20 Казвам ви това, защото сред вас, които сте получили Моите духовни дарове, има и такива, в 

които са се съмнявали дори техните родители, деца или братя и сестри. Сред вас са и онези, които 

са наречени магьосници, магьосници, заради свидетелството за Моето учение, подобно на Мен. Не 

забравяйте тези думи, защото едни ще трябва да останат в близката си родина, а други ще трябва да 

я напуснат, както и своя народ, за да занесат словото Ми на други народи. 

21 Тази нация, която е плодородна чрез страданието, прие Моето семе и то покълна; но не 

мислете, че само вие имате тази светлина. Ако занесете Моето учение на други народи, ще видите 

колко скоро то ще покълне и ще се разпространи. В тези земи вие ще бъдете пророци и пратеници 

и затова ще намерите вяра. 

22 Моята светлина се разпространява от единия до другия край на земята и осветява цялата 

вселена. Светлината на Божествения дух е езикът, който говори на всички същества. Вие, като 

човешки същества, приемате Моето Слово чрез човешкия интелект. На тези, които наричате 

ангели, позволявам да достигне гласът Ми до тях под формата на божествено вдъхновение; и във 

всеки свят или духовен дом позволявам да Се чуят и да Се разберат в зависимост от степента на 

развитие на неговите обитатели. 

23 Искам да ви говоря така, както говоря на ангелите - не защото притежавате чистотата им, а 

защото искам да се наслаждавате на тази благодат и все повече да приличате на тези същества в 

тяхното величие. Диалогът между духовете ще сближи всички същества и всички светове. Но 

трябва да сте готови да се разбирате помежду си и за тази цел ви давам един език, една светлина, 

един вид диалог: този на истинската любов. 

24 За вас започва ерата на духовното общуване. Далечен е пътят, който трябва да извървите, и 

ще мине много време, преди да видите как този дар достига своя зенит, но още от първите стъпки и 

при всяка следваща ще намирате кураж да продължите по пътя. 

25 Не бяхте ли възхитени от проявлението Ми чрез човешкия глас? Не бяхте ли възхитени от 

присъствието на духовния свят чрез способността за разбиране? Защото това бяха подготвителните 

стъпки за духовния диалог, който ще постигнете след това. И в онези моменти, когато търсиш гласа 

Ми в тишината на молитвата си, не е ли успокояващ мирът, който чувстваш, и вдъхновението, 

което получаваш? 

26 Вие знаете за мирните времена, които ще настъпят, защото сте получили Моето 

вдъхновение и Моите откровения; но има и такива, които, без да са Ме чули в този момент, 

мечтаят и копнеят за всеобща хармония, без да знаят дали тя ще дойде при вас; това е 

предчувствието, което говори в тях. 

27 Дори учените предчувстват обмена на идеи чрез духовни дарове и това е така, защото в 

постоянните си изследвания и проникване във вътрешността на човешкото същество те са открили 

съществуването на онова същество, което, макар и да принадлежи на друг свят, живее в човека - 

душата. 

28 Днес казвам на всички вас: Вървете по този път внимателно и обмислено, за да не се 

отклоните от него. Гледайте и се молете по време на житейския си път, за да стигнете до целта и 

блаженството ви ще бъде много голямо, когато Отец говори и цялата духовна вселена го чува и 

разбира, а вие се разбирате помежду си по същия начин. 

29 Искам да усещаш в сърцето си любовта на твоя Отец; тази любов те облъчва от Моя Дух. 

Но тъй като все още не сте постигнали истинско единение на духа, Аз ви говоря чрез тези същества 

на прост и разбираем за всички език. Моята воля е да направя Словото Си известно на вас в най-

голяма простота, така че лесно да откриете същността му и да не се изгубите в объркан поток от 

думи, който в повечето случаи е безполезен. 

30 Прочистете умовете си и пречистете устните си, така че винаги, когато трябва да обяснявате 

Моето учение, от устните ви да излиза кристално чистият поток на Моето Слово, без словото ви да 

е примесено с величави изрази, които го лишават от неговата простота и сила. Ако искате да 

обясните Моето духовно учение с научни или философски термини, няма да впечатлите света, 

няма да ви разберат вашите ближни и няма да предадете истинска представа за това какво е Моето 
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учение. Когато говорех на света в лицето на Исус, не използвах езика на учените, философите или 

учените, за да ви говоря за Небесното царство. Използвах най-простите изрази на вашия език, 

защото именно те най-добре изразяват свръхестествените неща. Използвах притчи и се позовах на 

предмети, които ви бяха познати, за да разберете чрез тях смисъла на духовния живот. 

31 Истина ви казвам: Исус не трябваше да учи нищо от хората, защото тогава нямаше да бъде 

Божественият Учител, а ученик на хората. Ако някой е казал, че Христос е бил обучаван от 

теолози, теософи или мъдреци, той не казва истината. Защото преди Христос и по времето, когато 

Той е живял на земята, не е имало учение, което да Го научи да дойде на света, да живее и да умре 

така, както е направил. Но и аз ви казвам, че небесните учения не могат да бъдат научени от света и 

че това, което Исус е преподавал, е истината, която е валидна във вечното царство на Духа. 

32 Както хората се стремят да усложнят простото, така и те искат да открият в божественото 

състава и субстанциите, присъщи на материалната природа. Удивлението им ще бъде огромно, 

когато веднъж открият, че духовното или божественото без субстанция и без форма е цялото, 

началото и краят, истината, вечното. 

33 Хората винаги са били твърде заети със земните блянове, за да се замислят за значението на 

молитвата и духовното съзерцание на онова, което се намира отвъд този живот, за да могат да 

открият собствената си същност. Който се моли, говори с Отца и когато пита, веднага получава 

отговор. Невежеството на хората по отношение на духовното е следствие от липсата на молитва. 

34 хора, тъй като на тази земя не успяхте да премахнете езиковото объркване на Вавилон, тъй 

като расите не знаеха как да се обединят и да се обичат, Аз ще обединя Моето семейство в 

Духовния дом. Упоритите и закоравели грешници ще дойдат пред Мен в духовния свят и когато 

получат присъдата си, просветлението и покаянието им ще бъдат толкова големи, колкото голям е 

бил грехът им на земята. 

35 Молете се за онези, които се отдалечават от вас и се отправят към отвъдното, защото не 

всички успяват да намерят пътя, не всички са в състояние да се издигнат духовно и не всички 

постигат мир за кратко време. 

36 Някои живеят в духовното под принудата на материалния живот*, други страдат от жестоки 

угризения, трети са изтръпнали, погребани под земята заедно с телата си, а четвърти не могат да се 

отделят от близките си, от тези, които са останали в света, защото скръбта, егоизмът и човешкото 

невежество ги задържат, привързват ги към материята и ги лишават от мир, светлина и напредък. 
Това означава, че душите на починалите все още живеят на земята в заблудата, че все още са у дома си 

като човешки същества в материалния свят. 

37 Позволете на онези души да продължат напред, които все още са в този свят, без той да е 

техен; позволете им да се откажат от благата, които са притежавали и обичали в този живот, за да 

могат да издигнат душите си до безкрая, където ги очаква истинското наследство. 

38 Не се обиждайте и не мислете повече за злите дела на онези, които са си отишли. Не 

желайте те да са на колене пред вас и постоянно да ви молят за прошка. 

39 Колко сляпо е човечеството! 

40 Опознайте себе си и Мен, за да се научите да вървите по пътя на любовта и да вършите 

дела, достойни за Мен. Ето, Аз искам да знаете много за Мен, за да станете като вашия Отец. 

41 Всички вие трябва да дойдете при Мен, някои по-рано, други по-късно, но всички ще 

дойдат. Не би могло да бъде другояче, тъй като всички вие сте искрици от Моята Божествена 

светлина, тъй като сте част от Мен самия. Научете се от Мен да обичате и да прощавате и така да 

изпълнявате заповедта, която ви казва: Обичайте се един друг. 

42 Искате Аз да ви прощавам по всяко време, но не бързате да прощавате на ближните си или 

отказвате да го направите! Защо искаш да загинеш в бездната, въпреки че притежаваш такива 

велики способности в духа си? 

Словото Ми идва в този момент, за да просветли умовете ви. Търсили сте истината в книгите и 

сте намерили само развлечение за ума, но не и полза за духа, никаква храна или насърчение, които 

да ви подкрепят в слабостта или изтощението ви. 
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43 Аз не ви давам Словото Си в научна или езиково подбрана форма, за да го разберете. Но в 

дъното на своята простота тя крие големи съкровища от мъдрост и светлина за хората. 

44 Тъй като толкова много Ме търсихте и сърцето ви Ме чакаше, сега съм тук и изпълнявам 

обещанието Си да се върна при вас и отговарям на нетърпеливото ви желание да Ме чуете. 

45 Божественият Ми Дух ви следва навсякъде по пътищата на света, сякаш е сянката на вашето 

тяло. Позволих ти да познаеш радостите, но и скърбите, исках да изпиташ борбата и мира, да 

опиташ и да познаеш всичко. Но има нещо, което напразно търсиш в този свят, без да можеш да го 

намериш, защото това нещо може да бъде намерено само при Мен: Моята мъдрост. Ето защо, 

когато Ме чу, твоят дух почувства, че най-накрая е намерил това, което е търсил - истината. 

46 Да, хора, Аз съм началото и краят на вас, Аз съм Алфата и Омегата, въпреки че все още не 

споделям с вас и не ви разкривам всички уроци, които все още държа в готовност за вашия дух и 

които ще преживеете едва когато вече сте много далеч от този свят. Много нови уроци ще ви 

разкрия в сегашното време, но ще ви дам това, което сте способни да притежавате, без да се 

възгордявате и да се показвате пред хората с гордо превъзходство. Знаеш, че този, който е суетен за 

делата си, ги унищожава именно чрез тази суета. Затова ви научих да работите в мълчание, за да 

носят делата ви плод на любов. 

47 Отхвърляйте ласкателството, защото то е оръжие, което ще унищожи благородните ви 

чувства. Това е меч, който може да убие вярата, която съм запалил в сърцата ви. 

48 Как можете да позволите на хората да разрушат олтара, който притежавате в сърцевината на 

същността си? 

49 Знам, че в лоното на този народ са извършени велики дела, но за Мен е достатъчно да знам, 

дори ако имената ви са неизвестни в света. 

50 Само аз знам каква е истинската стойност на твоите произведения, защото дори ти не 

можеш да ги оцениш. Понякога една малка работа ще ви се струва много велика, а за други дори 

няма да подозирате, че са стигнали до Мен. 

51 Станете силни в смирението, в човешкото достойнство и няма да загинете. Дадох ви 

оръжията, за да го направите. Борете се и няма да загубите нито една битка. Лавровият венец, 

който ще украси челото ти, ще бъде целувка от любовта на твоя Отец. 

52 Не изпадайте отново в летаргия, след като сте се освободили от нея. Не бъдете като 

неверните девици, които не знаели как да очакват младоженеца с горящи лампи. Защото, ако 

предишното ви пробуждане е било горчиво, следващото няма да бъде сравнимо. 

53 Пазете наследството си и няма да има кой да ви го отнеме, защото човек няма власт да 

ограби даровете на духа. 

54 Хора, кратки са моментите на Моето присъствие сред вас, когато ви давам наставленията 

Си чрез това Слово. Но преди да си тръгна, искам да ви оставя Моето учение като съкровище, като 

наследство на истината и любовта, така че винаги, когато се чувствате много малки в сравнение с 

човечеството поради материалната си бедност и оскъдност, съзнанието, че имате наследство с 

безкрайна духовна стойност, да ви насърчи да вдигнете лицето си без стеснение и да отворите 

устните си без притеснение, за да предадете Моето Слово. Това е единственото величие, което 

Моята воля иска да притежавате: това на духа. 

55 Ако само разбирахте, че много човешки същества, които виждате нещастни - някои слепи, 

други прокажени, трети гладуващи - често имат повече светлина и зрялост в духа си, отколкото 

някои, които се гордеят със здраве, сила и ученост! Затова не се стремете към злато, почести или 

домове. Стремете се към мир, здраве и добродетели. 

56 Във високите Ми планове е предвидено вие да бъдете водачи и съветници на хората. 

Работете върху себе си, за да станете достойни да донесете семето на Отец в сърцата на хората. 

Мощните "дървета" ще се умножат; от тях ще отсека клони, които Моите работници ще занесат в 

провинциите, където децата Ми отдавна копнеят да чуят Словото Ми. 

Моите учения са подробни, защото множеството хора Ме молят да им говоря, да им давам 

обяснения, да ги накарам да забравят страданията и мизерията на света; така оставам сред тях по-

дълго време, без да усещат, че времето минава или че са уморени. Само по този начин най-накрая 

ще направите Моите учения свои, ще разберете и вникнете в техния смисъл. 
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57 Колко славно ще бъде, когато тези множества тук, в своята простота и смирение, тръгнат да 

разнасят Благата вест на този век, толкова изпълнен с дух и морал! Ще напомняте на бащите, които 

са се превърнали в съдници на децата си, да им простят и да ги обичат; майките, които са отричали 

децата си и са им отказвали гърдите си, ще подканяте да разтворят ръце и да притиснат децата си 

до сърцето си, за да могат и те да обичат; а децата ще увещавате да не се надигат срещу родителите 

си, които ще уважават, защото родителите заемат Моето място на земята. Как душата може да се 

развива нагоре без праведност? 

58 Утре ще трябва да преподавате и да потвърждавате думите си с дела. Но още сега дайте на 

живота си по-висш морал, възстановете домовете си и обединете семействата си. Нека бащата 

потърси детето си, което е избягало от дома си, и нека децата се върнат при този, който ги е 

изоставил. Нека жената се върне в обятията на своя другар, а съпругът, който е пренебрегнал 

задълженията си, да потърси своя другар и да построят ново и по-добро съществуване. 

59 Днес вие разбирате по-добре от всякога отговорността си пред Моето правосъдие, о, бащи и 

майки! Защото тези същества, които наричаш деца на кръвта си, са души, за които си отговорен 

пред Мен. 

60 Искам общението на вашите сърца да бъде градината, в която тези рози и лилии да 

разцъфнат. Доведете хората да чуят словото Ми, доведете ги на угощението, което Аз самият ще 

им поднеса. Истина ви казвам: те ще си отидат укрепени, след като са яли хляба на истинския 

живот и са пили виното на Моята благодат. 

61 Който яде от този хляб, никога повече няма да огладнее. 

Моят мир да бъде с вас! 
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Инструкция 107  
1 Пазете Моето бащинско слово в сърцата си, за да бъде то като ярък фар в най-съкровената 

част на вашето същество. Оттам тя ще направлява мислите, думите и делата ви и тази светлина ще 

живее в душата ви дори когато телесната ви обвивка умре. 

Това е времето, когато хората се пробуждат за красотата на духа, когато се интересуват от 

вечното и се питат: "Какъв ще бъде животът, който ни очаква след смъртта?" Кой не се е питал - 

колкото и да е недоверчив - дали в него няма нещо, което надживява телесната материя? Истина ви 

казвам: няма човек, който да не подозира тази тайна и който да не е размишлявал поне за миг върху 

непостижимото. Някои задават въпроси за тайната на духовния живот, която изглежда далечна, но 

в действителност е пред очите ви; други са озадачени от нея, а трети я отричат. Някои говорят, 

защото смятат, че знаят всичко, други мълчат и чакат, но колко малко са тези, които наистина знаят 

нещо за отвъдното. 

2 Подобно на детето Исус, което задаваше въпроси на учителите по закона, които не можеха 

да му отговорят, Моят Божествен Дух се появява невидимо в този момент при богословите, 

философите, тези, които се ровят в неизвестното, и на Моите въпроси за духовния живот - ако не 

замълчат, отговарят лъжливо. Онези, които знаят нещо за скритата Ми мъдрост, са смирените, 

онези, които водят духовен живот. И все пак Моята светлина, подобно на роса, се спуска 

непрестанно върху всеки орган на ума като послание, което му разкрива Моята истина. Ако 

попитам онези, които твърдят, че владеят Моя закон и Моята доктрина, кои от Моите пророчества 

са се сбъднали и кои не, те също не биха ми отговорили задоволително. 

3 Това е времето, когато въплътените и вече невъплътените духове се търсят взаимно и се 

сближават. Бездната, която зее между двамата, започва да изчезва. И когато духовете от всички 

светове успеят да се сближат в истинска любов, това ще означава прослава на Отец във всяко 

същество. 

Днес невежеството на хората все още ми причинява болка. О, ако само вместо да скърбите за 

смъртта на любимите си хора, чуете гласовете им в дълбините на сърцето си! Вместо траур, който е 

тъмнина, ще има светлина! Ето защо веднъж ви казах: "Оставете мъртвите да погребват мъртвите 

си." Питам ви: "Имате ли мъртъвци?" - Това, което е мъртво, вече не съществува. Но ако душите, 

които Ми препоръчвате, съществуват, то е защото са живи. Колко от вас биха искали да имат сред 

себе си тези, които са видели да си отиват, без да искат да разберат, че копнежът им е да бъдат с 

тях в отвъдното! Това, което вие наричате "смърт", очевидно отделя онези, които преминават, от 

онези, които остават тук. Но ги свързва една вечна връзка - духовното братство. 

4 Във вечността духовното семейство, което се състои от Отец и Неговите деца, ще се събере 

отново. Тъй като на тази земя Вавилонското семе все още дава своите плодове на раздор между 

Божиите деца, Аз ще обединя Моето семейство в отвъдното. Никой няма да липсва и в много 

случаи най-големите грешници ще бъдат първите, които ще пристигнат (в Моето Царство), 

защото тяхното покаяние и обновление ще ги пречисти и ще ги доведе по-скоро при Мен. 

Но трябва да знаете, че много души живеят сред вас в състояние на объркване, а други 

изпълняват скръбни задължения за изкупление. Сред тях са и тези, които наричате свои роднини. 

Как можете да ги накарате да видят светлината и да се освободят от оковите си? Как можете да им 

помогнете да се издигнат? Като се молим за тях, за да може тази молитва да бъде духовният глас, 

който ги събужда, просветлява и ги води към Мен. Спомнете си за тях с любов и молитвите ви ще 

бъдат като балсам за техните страдания. Нека знаят, че живеете в Моя закон, така че вашият 

пример и влияние да им помогнат. Но не мислете само за онези, от които сте получили някаква 

полза; мислете и за онези, които са невидимо около вас и които не сте познавали на земята. Делата 

на благодарност са красиви, но в Моите очи е по-достойно, ако давате, без да сте получили нищо 

преди това. Но ако сте способни да си спомните и да простите на този, който ви е наранил, без да се 

възмущавате, вие сте взели пример от вашия Учител и вашата прошка, която е израз на любов, ще 

донесе спасение на този, на когото я дадете. 
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5 Отецът прониква в най-съкровената част на сърцето ви и ви казва: Познайте себе си и ще 

познаете ближните си. Съдете себе си, преди да съдите ближния си. Вземете Ме за пример и 

следвайте стъпките Ми. 

6 Винаги Ме молиш за прошка за прегрешенията си, без да си простил на тези, които са те 

наранили. 

7 Дълго време сте търсили светлината на истината по пътищата и в книгите (на света), без да 

намерите истинска духовна храна, а само освежаване на ума. Днес вие имате Моята истина, която 

ви говори за истинския живот. 

8 Вие дойдохте в бедността на тези места за срещи и когато чухте това просто слово в тях - 

защото неговите фрази не са нито избрани, нито научни - вие почувствахте емоция в душата си и тя 

разбра, че е свидетел на божествено откровение. Видях копнежа ти за светлина и ти дадох 

възможност да видиш това, за което толкова копнееш. Направих така, че да вървиш по всички 

пътища, за да откриеш накрая истината на този път. 

9 Зад простотата и незабележимостта, с която ви говоря, се крие познанието за всички неща. 

Вникнете в същността на думата и ще откриете, че нейната същност е Алфа и Омега, началото и 

краят на всичко сътворено. 

10 Ще ви дам много поучения едва когато сте в Моето царство. Сега няма да ги узнаеш, точно 

толкова малко, колкото ще узнаеш и високата награда, която получаваш за вечното щастие на духа. 

За да са верни заслугите ви, трябва да сте абсолютно безкористни. Не бива да разгласяваш добрите 

дела, които вършиш, защото така ще ги лишиш от заслугите, които биха могли да имат. Само аз 

знам голяма или малка е стойността на твоите произведения, аз съм този, който трябва да ги оцени. 

Защо искате хората да ви хвалят заради тях? Суетата покварява хората и омърсява душата. 

11 Когато един ден дойдеш при Мен, ще ти дам венец, който няма да е от тръни като тези, 

които притискаха храмовете на Исус. 

Всеки има място в материалната вселена, което Отец е приготвил за него и което той трябва да 

пази и защитава, за да заслужи друго в любов към своя Господ. 

12 Подготвих ви, защото моментът на Моето заминаване вече наближава. Но първо искам да 

ви оставя Моите наставления като съкровище. Не се стремете към злато и не желайте да имате 

разкошни жилища. Някои, които са покрити с проказа или ходят по земята като нещастници, носят 

съкровище в душата си. 

13 Сега ви казвам: Подгответе се, защото тази година "дърветата" ще се умножат в 

провинциите, където толкова много са очаквали Моето Слово. 

14 Въплътените души не са могли да се обединят поради различията между расите; затова ще 

взема много хора от земята и в отвъдното ще създам семейство от тях, и ако покварата им е била 

голяма, след това духовното им прозрение и покаянието им ще бъдат големи. 

15 Молете се за обърканите души, за привързаните към земята, за тези, които все още не са в 

състояние да се отделят от телата си, за тези, които страдат и плачат заради неразбираемия траур, 

който се поддържа на земята заради тях. Простете и на онези и не съдете повече онези, които са 

посели зло в сърцата ви. Ако очите ти можеха да ги видят как коленичат и молят за прошка, 

нямаше да си толкова несправедлив към тях. Помогни им да се издигнат в безкрайността, издигни 

ги чрез любящия си спомен, разбери, че те вече не принадлежат на този свят. 

16 Пак ви казвам: който вкуси от водата на Моето Слово, никога повече няма да почувства 

жажда. 

17 Ученици, искам добродетелите на сърцето ви да бъдат дрехите, които покриват голотата на 

душата ви. Така ви говори Духът Утешител, който е обещан във Втората епоха. 

18 Отецът вече е знаел за болката и изпитанията, които ще сполетят човечеството, и за 

степента на поквара, до която ще достигнат хората. Идването на Утешителя означава за вас 

освобождаването на Шестия печат, т.е. началото на нов етап в еволюцията на човечеството. От 

този момент нататък божественият съд е в сила за всички хора; всеки живот, всяко дело, всяка 

стъпка ще бъдат строго съдени. Това е краят на една епоха, а не краят на живота. 

19 Това е краят на времената на греха и е необходимо цялото съдържание на този Шести печат 

от Книгата на Бога да се излее върху душите, да ги събуди от летаргията им, за да може човек да се 
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съвземе и да изпита хармонията на душата си с цялото творение и да се подготви за времето, когато 

чрез Агнето ще бъде разхлабен Седмият печат, който ще донесе последните дрожди от Чашата на 

скърбите, но и триумфа на Истината, Любовта и Божествената справедливост. 

20 Когато Седмият печат бъде затворен заедно с останалите шест, ще остане затворена и тази 

книга, която е Божият съд над делата на хората - от първия до последния. Тогава Господ ще отвори 

нова, ненаписана книга, за да запише в нея възкресението на мъртвите, освобождението на 

угнетените, преобразяването на грешниците и победата на доброто над злото. 

21 Ако изучавате Откровението на седемте печата, дадено на Йоан, ще се сблъскате само с 

греха, оскверняването и покварата в народите по света. Там ще намерите историята на вашите 

войни, всички нещастия и изпитания, които хората са понесли заради своята невярност и слабост, 

както и присъдата, която е последвала всяко ваше дело. 

22 Христос беше стигнал (само) до средата на пътя на живота, но чрез Своята жертва, чрез 

Своя съвършен пример Той ви спаси от смъртта. Кръвта Му беше присъдата на любовта, чрез 

която Той донесе спасение на изгубените и им даде Божествена прошка като с целувка, която 

пробужда живота. Кръстът беше ключът, с който Той отвори портите на вечността за душите след 

голямата битка. 

23 Това е "Агнето", което пророкът видя да отваря свитъка и да разпечатва печатите, 

единственият достоен на небето и на земята да отвори тази книга; защото само Неговата любов 

може да победи омразата ви, Неговата нежност да унищожи враждебността ви и Неговата 

светлина да премахне тъмнината ви. Кой би могъл да избегне този съд? Кой би могъл да избяга от 

тази книга и да престане да съществува? Никой няма да може да се скрие от Мен, народе! 

Осъзнайте как в тези времена, когато този съд се усеща дори във въздуха, който дишате, не ви 

липсва божествена утеха. Мантията на Божията любов става видима в живота ви и гласът ѝ се 

стреми да бъде чут от всяко сърце. 

24 Това е Духът на истината, който слиза, за да разгадае мистериите и да ви разкрие знанието, 

необходимо, за да се наслаждавате на истинския живот. Това е Божествената утеха, която се 

излива върху вашите страдания, за да засвидетелства факта, че Божественият съд не е нито 

наказание, нито отмъщение, а съд на любовта, за да ви доведе до светлина, мир и блаженство. 

25 Не намирам нито едно необитаемо сърце, в което да живея, всички са изгубени от света. Но 

колко заслужен е в Моите очи онзи, който - преодолявайки болката си - е способен да благослови 

Моята воля. 

26 Какво би станало с вас, ако нямахте утехата на вярата си в средата на изпитанията? 

Осъзнайте как тази вяра ви кара да усещате Моето присъствие много близо и че вие, сега близо до 

Мен, сте изпълнени със сила и надежда. Продължавайте да се доверявате на Мен, за да ви дам 

цялата утеха, която съм приготвил за вас. 

27 Колко ми е приятно, когато усещам, че намирам вяра и съм уважаван в Моята воля. Колко 

удовлетворяващо е за Моя Дух, когато виждам, че се доверявате на своя Отец, че умеете да чакате, 

че не сте способни да се отстъпите от Мен, въпреки че понякога тежките изпитания ви потискат. 

На това ви казвам: Те са доказали, че са достойни за Моите блага, защото са заслужили заслугите 

си при посещенията. 

28 Закрепете духа си в големите битки на живота, както израелският народ е бил крепен в 

пустинята. Знаете ли колко огромна е пустинята, която сякаш няма край, с безмилостно слънце и 

изгарящ пясък? Знаеш ли какво е самотата, тишината и необходимостта да бдиш през нощта, 

защото враговете дебнат? Наистина ви казвам, че именно там, в пустинята, хората разбраха 

величието на това да вярват в Бога и да се научат да Го обичат. Какво биха могли да очакват тези 

хора от пустинята? И все пак те имаха всичко: хляб, вода, дом, в който да си починат, оазис и 

светилище, където да издигнат душите си в знак на благодарност към своя Баща и Създател. 

29 Когато Израел влезе в Обетованата земя, той беше укрепен, пречистен и ентусиазиран 

народ. Колко сладка им се стори тази земя, която отвори утробата си, за да приеме Сина, който я бе 

търсил с толкова вяра и постоянство и накрая я бе намерил. 
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30 Вие също сте народ и животът, през който преминавате, е отражение на пустинята. Ето 

защо ви казвам да вземете вярата на този народ за образец, за да преживеете Моите чудеса по пътя 

си. Тези чудеса ще бъдат водата, която извира от скалите, или манната, донесена от ветровете. 

31 Ковчегът на завета е бил за този народ сияйният факел, който е осветявал пътя им. Но не 

бива да забравяте, че в сърцето ви се намира светилището, където можете да се молите, за да се 

облечете в Моята сила и да чуете любящия глас на вашия Отец. Аз съм вашият Лекар; търсете Ме 

във всички случаи, които възникват в живота ви, и ще чуете гласа Ми и ще видите Моето 

присъствие, Моята любов и Моята утеха. 

32 Утешавайте се с мисълта, че Моята милост ще ви компенсира за всичките ви житейски 

страдания, когато дойдете в лоното на духовния живот. Тази Нова земя, която обещах на твоя дух, 

можеш ли да си представиш какви ще бъдат нейните блаженства, нейните плодове, нейните чудеса 

и съвършенства? 

33 Ако за Израел пристигането в родината му е било мечта след скитане през пустинята, колко 

славно ще бъде за вашия дух да влезе в Царството на светлината след дълго поклонничество. 

Затова разберете, че и най-малкото ви страдание е трън или камък в пустинята, която прекосявате, 

за да проявите търпение в изпитанията и разбиране на съдбата си. 

34 Всички вие сте стигали до кръстопът в живота си и сте се питали: "Накъде отивам?" 

Понякога сте били на кръстопът, когато сте изпитали разочарование; друг път е било, когато сте 

постигнали нещо, което сте искали да постигнете, и когато сте го постигнали, сте осъзнали, че това 

не може да бъде целта на живота ви, че трябва да има нещо по-велико, по-благородно и по-красиво, 

което да представлява целта на духа. 

35 Кризата на живота е тежка, часът е горчив, а битката, която бушува във вас, е ужасна. Но аз 

ви казвам: Блажени са онези, които останат непоколебими във вярата си по време на това 

изпитание, защото те ще излязат живи и здрави и ще кажат: "Видях светлината, знам пътя, гласът 

на Господа ме зове". 

36 Истина ви казвам: вие приличате на потоци, които понякога се отклоняват от коритото си, 

но накрая се вливат в морето, което е тяхната цел. 

37 Вникнете в Словото Ми, ученици, и ще разберете, че то разкрива тайните, които не сте 

могли да разберете. Давам ви тълкуването им, за да не станете жертва на грешки или заблуди. 

Някога ви обещах да ви изпратя Духа на истината, за да ви обясни всичко, което е тайна за вас: 

този Дух съм Аз. От кого може да дойде истината, освен от Мен? Времето на светлината е дошло, 

вие започвате да разбирате всичко и с усъвършенстването на разбирането ви с Моя Дух знанието, 

което придобивате, ще се увеличава, а светлината, която получавате, ще се увеличава. 

38 Духът ви е живял потиснат от плътта, но е дошъл часът на неговото освобождение и когато 

полетът му достигне по-големи височини, ще откриете още по-големи чудеса. Сърцето ви е било 

роб на света, но когато се е освободило от тези окови, то е разбрало какво трябва да обича и от кои 

страсти трябва да се отдели. 

39 Радвате се при мисълта за стъпката, която сте направили, но криете тази радост в сърцата си 

от страх, че светът ще ви я отнеме със своите критики и оценки. Вие все още се страхувате, но ви 

казвам, че ще дойде време, когато нищо и никой няма да ви плаши, когато ще изпитвате съкровено 

удовлетворение да се наричате "ученици на Светия Дух", вместо да се срамувате, както се е 

случвало с вас, сякаш сте били хванати или изненадани в грях. 

40 Вие сте братя и сестри на онези християни, които се криеха в катакомбите на Рим; но не 

забравяйте, че когато тези множества излязоха от тъмнината на светло, те го направиха, за да 

донесат светлина на невярващия свят, изумявайки хората с вярата си. Те бяха дъждът върху 

божественото семе, посято от Учителя. По-късно езическите и грешните народи, обърнати от тези 

свидетелства, ще се придържат към кръста на Моята любов като разсеяни в търсене на спасителния 

фар. 

41 Вие, множествата, които Ме чухте - кога ще излезете от уединението и тъмнината си? 

Умишлено ли отлагате подготовката си от страх от конфронтация? Истина ви казвам, че се 

страхува само онзи, който не се е подготвил духовно; защото онзи, който познава словото Ми и 

обича своя Господ и ближния си, няма от какво да се страхува и вместо да избягва хората, се 
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стреми да се среща с тях, за да сподели с тях онова, което е получил. След като е изучил и вникнал 

в Моето учение, той го използва. 

42 Хора на Израел, вие обитавате тази долина на земята във време на умилостивение. Показвам 

ви тесния път, който Моят закон очертава, за да можете да станете чисти по него и да бъдете част 

от хората, които съм учил. 

43 В този момент ви дадох Словото Си, за да узнаете Моите заповеди и да получите още една 

проява на любовта на вашия Отец. Не се съмнявайте в Мен и не се страхувайте от Мен, Аз не 

искам да ви владея насила. Ако искате да Ме следвате, трябва да познавате същността на Моето 

учение, което е същото, което ви донесох през Втората епоха. Тогава ще разберете всичко, което 

този призив към вас означава за вашия дух. Ако не я приемете, ще дойдат други души, които 

обичат да Ме приемат, и Аз ще им дам благодатта, която вие отхвърляте. 

44 Винаги съм ви казвал: "Мнозина са призовани, но само малцина са избрани." Но не Аз съм 

този, който разграничава или дава привилегии - вие самите сте тези, които заслужават правото да 

получат това име. 

45 Тези, които Ме следват, са призвани да разпространяват Моето учение, което ще донесе 

утеха и спасение на човечеството. Блажени са онези, които, когато чуха този глас за първи път, 

почувстваха, че празнотата в сърцето им се запълва, и които възстановиха слабата си телесна 

обвивка, която се рушеше, защото получиха укрепването и съживяването, които ви дадох. 

Приканвам ви да вземете кръста си и да повторите тези думи: "Аз съм Пътят, Истината и 

Животът". 

46 Колко дълго сте се скитали по земята и колко сълзи сте пролели, без да достигнете целта си! 

Оставих те да се скиташ и да опитваш различни плодове, за да можеш най-накрая да Ме 

разпознаеш. Аз бях с теб във всичките ти пътища. Гласът, който сте чули и който ви казва да се 

молите, е Моят глас. Грижовната любов, която направляваше стъпките ти, е Моя. Но искам да се 

замислите и да помислите за съдбата си, за да следвате стъпките Ми на земята. 

47 На вас, които съм събрал в смирени молитвени домове, не съм говорил като съдия, макар че 

ви казвам честно, че още ще ви съдя. но Аз ви обичам и искам винаги да Ме търсите като Отец, 

така че когато Моето проявление в тази форма приключи, да си спомните, че Моето слово никога 

не е наранило сърцето ви и че Аз само ви развълнувах вътрешно, като се обърнах към вашата 

чувствителност и обработих сърцата ви с най-финото длето, което е Моето слово; и че Моите 

наставления ви извадиха от скучното ви и светско съществуване, защото намерихте истинския път 

към спасението. 

48 Изпълнявай Моите наставления и няма да се препънеш; болката няма да те пощади, но и 

няма да те накара да се отчаеш. Ще имаш сила в дните на изпитание и ще намериш вътрешен мир, 

дори когато преживяваш скръбна криза в живота си, и накрая телесната ти обвивка ще се предаде и 

ще потъне доброволно в земята. Душата ти ще се издигне и ще се срещне с Мен в "съда на 

правосъдието", където Аз трябва да я съдя. И все пак няма да застанете пред страшен съдия, а пред 

един разбиращ и любящ Отец, който ще похвали добрите ви дела и ще ви обясни кое е недостойно 

да застанете пред Него, затова все още трябва да се пречиствате. 

49 Няма да можете да кажете, че не сте се подчинили на Закона само защото ви е липсвала 

светлина, защото Аз я изливам с потоци върху всеки дух. Не искам от вас да бъдете като Моите 

дела от Втората епоха, а само това - да ги вземете за пример. Следващите поколения ще напредват 

в изпълнението на Моя Закон за любовта и така човечеството ще напредва от поколение на 

поколение по пътя си към съвършенство. В момента вие полагате основите на съвършеното 

единение с Мен, а вашите деца ще продължат делата ви. 

50 Ако бъдете осъдени за Моите учения, не се отчайвайте от това осъждане, нито се 

срамувайте, че сте Мои ученици. Спомнете си за онези, които Ме последваха през Втората епоха, и 

се окуражавайте от техния пример. 

51 Моята работа ще ви подкрепи в изпитанията. Прощавай всяко престъпление и винаги, 

когато трябва да бъдеш съден и покрит със срам, Аз ще дам доказателства за твоята невинност и 

праведност. Приемете тези изпитания като възможност, която ви давам, за да се разпознаете пред 

хората като Мои ученици. 
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52 Търсете вечния живот и ще намерите покой в него; позволете на ближните си да ви съдят 

несправедливо. Времената на преследване, за които ви съобщих, ще дойдат и тогава вече трябва да 

бъдете силни и да се доверите на Мен. И когато хлябът е оскъден и ви откажат работа, не се 

страхувайте, няма да умрете от глад. 

Молете се и работете за спасението на вашите ближни. Тогава ще изпитате, че духовният идеал ви 

храни, и ще разберете думите, които ви казах: "Не само с хляб живее човек, но с всяко слово, което 

идва от Бога". 

Моят мир да бъде с вас! 
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Инструкция 108  
1 Благословени сте вие, които идвате от Израилевите племена - Моят глас ви призова. В 

момента духовно обединявам разпръснатия Си народ, като по този начин изпълнявам обещанието 

Си да го отбележа със светлината Си и да му дам наследство. Потърсих го, защото ще дойде време, 

когато това учение ще му бъде поверено и всеки ученик ще трябва да тръгне да търси своите 

ближни и да им съобщи Моето послание. Но само когато в сърцата на Моя народ се възцарят 

братството, единството и мирът, той ще почувства изцяло Моето присъствие в духа си. 

2 Изучавайте Моето Слово и неговата същност ще ви помогне да разберете, че вече сте много 

близо до духовното освобождение. 

3 При гласа на Учителя духът ви се изпълни със смелост и вие се издигнахте и преодоляхте 

всички препятствия, които стояха на пътя ви и затрудняваха живота ви. Моят глас ви насърчава да 

останете непоколебими в борбата, така че скоро вече да не сте роби на света и да станете Мои 

ученици и служители. Внимавайте и се молете да не попаднете отново в плен. Осъзнайте, че Аз 

дойдох да ви освободя чрез светлината на Моите откровения, които ви обещават нов живот. Моята 

воля винаги е била народът Ми да бъде велик и силен, не за да унижава своите ближни, а за да бъде 

опора и водач на народите в духовната и във всички други области. 

4 Този народ верен ли е на Моите указания? Не, тя не е била силна и поради тази причина 

враговете ѝ винаги са я превръщали в робиня или са ѝ отнемали наследството. 

5 Възлюбени хора, Моето Слово ви вълнува в този момент, защото осъзнавате, че само Аз 

мога да ви говоря по този начин, че само Аз мога да ви предложа спасение и да ви позволя да чуете 

гласа Ми на прошка. По този начин връщам на духа ти наследството, което беше отнето. 

6 Когато ви казвам, че този път е вашето духовно освобождение, това е защото боговете, 

които хората са създали за себе си, падат един по един. Доктрините, науките, теориите и желанието 

за власт - всичко това сега е засегнато от Моето правосъдие. Аз предлагам нов живот на 

човечеството и му разкривам нова наука, божествената наука; защото наистина ви казвам, че това, 

за което хората тръбят и което изпълва едни със суета, а други с удивление, все още е далеч от това 

да надмине земното човешко. Аз пък ще ви дам светлина, която ще освети духа ви, и тогава с право 

ще се удивите на това, което ще узнаете. Това ще стане, когато сърцето и мозъкът ви се научат да 

слушат гласа на съвестта и са готови да се подчинят на нейните подтици. Затова хората няма да 

могат да кажат (по-късно), че съм се противопоставил на научния прогрес, защото съм им позволил 

да се грижат за дървото на науката, докато видят, че то дава плодове и опознае вкуса им. Но всичко 

човешко си има граници и човешкият интелект също има "дотук и нататък". Въпреки това - когато 

човешката наука си постави духовни цели и се пречисти от всяка егоистична цел, аз ще я поставя в 

служба на човечеството като средство за духовен напредък. Тогава природата ще отвори 

съкровищницата си, ще разкрие тайните си и ще разкрие на хората непознати сили и царства и 

тогава тази ваша наука няма да има граници в превръщането си в благородно и добро дело. 

7 Тази светлина все още е затворена книга, която хората не са успели да видят, и затова ви 

казвам, че напредъкът на науката в бъдеще ще бъде по-голям от този, който сте постигнали днес. 

Но това ще стане не чрез ума, а чрез духа. 

8 Казах ви, че ви намирам за роби на материализма, но дойдох да ви освободя от тези вериги. 

9 Преди да се изявя, при вас дойде Илия, когото вие нарекохте Пророк на огъня. Той ще 

разкъса веригите ви с лъча на своето присъствие и ще ви подготви за по-добър живот. Илия, 

пророкът, пратеникът, предшественикът и духовният пастир, отново ще разобличи фалша на 

идолите и кумирите, които хората са създали. Пред невидимия олтар той ще призове Моята сила и 

отново ще се спусне лъчът на Моето правосъдие, за да унищожи езичеството и нечестието на 

хората. В този момент Илия е като блестяща звезда, излязла от безкрайността и подготвила 

човешкия орган на разбиране за разговора на Божеството с човека. Именно неговият глас се 

чуваше за първи път по този начин, защото той е Моят пионер. 

10 Едновременно с размножаването на човечеството се е размножавал и неговият грях. В света 

не липсват градове като Содом и Гомор, чието престъпление се отразява на цялата земя и трови 

сърцата. От тези грешни градове не са останали дори следи, но жителите им не са били лицемери, 
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защото са съгрешавали посред бял ден. Но днешното човечество, което се крие в тъмнината, за да 

се отдаде на страстите си, а после се преструва на праведно и чисто, ще бъде осъдено по-строго от 

Содом. 

11 Това е нездравословното наследство на всички предишни поколения, чиито 

пристрастявания, пороци и болести дават плодовете си в днешно време. Това е дървото на злото, 

което е израснало в сърцата на хората - дърво, което е станало плодоносно от греховете и чиито 

плодове продължават да изкушават жената и мъжа и да повалят нови сърца от ден на ден. 

12 Под сянката на това дърво лежат мъже и жени, които нямат сили да се освободят от 

влиянието му. Остават унищожени добродетели, накърнено човешко достойнство и много 

осакатени животи. 

13 Не само възрастните са привлечени от удоволствията на света и плътта и тичат след тях; 

дори младежите и дори децата, при всички тях е дошла отровата, натрупана с течение на времето, а 

тези, които са успели да избегнат зловредното влияние на злото - какво правят за онези, които са се 

заблудили? Те ги съдят, осъждат и се възмущават от действията им. Малцина са тези, които се 

молят за отклонилите се от пътя, а още по-малко са тези, които прекарват част от живота си в борба 

със злото. 

14 Истина ви казвам: Моето царство няма да се установи сред хората, докато дървото на злото 

е живо. Тази сила трябва да бъде унищожена; за тази цел е необходимо да притежаваме меча на 

любовта и справедливостта, единствения, на който грехът не може да устои. Разберете, че не 

присъдите или наказанията, а любовта, прошката и милосърдието, същността на Моето учение, ще 

бъдат светлината, която осветява вашите пътища, и наставленията, които носят спасение на 

човечеството. 

15 Хора, ще бъдете ли сред тези, които работят за спасението на това човечество? Искате ли да 

дадете своя принос към делото на спасението? Тогава не се чувствайте неспособни да изпълните 

тази мисия, когато сравнявате нищожния си брой с този на човечеството; защото няма да 

постигнете всичко. 

16 Разберете, че всеки от вас, който се откаже от лошия си път, ще накара силата на злото да 

изгуби част от властта си; че животът ви, ако е праведен в делата, думите и мислите си, ще остави 

добро семе по пътя си; че съветите ви, ако идват от благочестиво сърце, ще имат силата да правят 

чудеса; и че молитвата, ако е родена от състрадателна и любяща мисъл, ще бъде послание на 

светлина за този, за когото молите. 

17 Силите на злото са станали силни, хората се стремят да измислят оръжия, с които да 

изхвърлят омразата, отмъстителността и злобата си. Учените посвещават живота си на изучаването 

на най-ефективните средства за унищожаване на онези, които смятат за свои врагове. Но наистина 

ви казвам, че в тази битка всички ще загинат, защото Моята сила ще бъде само на страната на 

справедливостта, любовта, разума и истината. 

18 Ако всички онези, които се молят, и всички онези, които страдат, се обединят в мислите си 

и пред лицето на хаоса, в който човечеството изпада, превърнат болката си в учение и добри дела, 

Аз ще им поверя Моя непобедим меч, за да отсекат клон по клон от дървото на злото, което е дало 

на човечеството толкова много плодове на смъртта. 

19 Плодовете на господството на злото няма да надделеят, а светлината ще се възцари 

навсякъде и във всеки дух. 

20 В това време Аз разкривам Божественото Си Слово чрез мъже, жени и деца, изпълнявайки 

обещанието, което ви съобщи за времето, когато Моят Дух ще се излее върху всяко човешко 

създание. Вие все още сте едва в началото на тази епоха, но след това ще преживеете духовното 

пробуждане на човечеството по цялата земя. 

21 Символично е, че има маса, на която ви каня да седнете и да ядете храната на вечния живот, 

която предлагам на вашия дух. Вие добре разбирате значението на тези думи, защото още от 

първите пъти ви говорих за истинския живот, който е вечен живот, макар че досега не сте разбрали 

това учение. 

22 Тъй като знаех, че ще се задълбочите малко в Моите учения, и предвиждах грешките, в 

които ще изпаднете при тълкуването на Моите откровения, обявих завръщането Си при вас, като 
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ви казах, че ще ви изпратя Духа на истината, за да ви разясни много тайни и да ви обясни това, 

което не разбирате. защото в сърцевината на Моето пророческо Слово ви дадох да разберете, че в 

този момент няма да дойда с гръм и мълния, както на Синай, нито ще стана човек и ще очовеча 

Любовта Си и думите Си, както през Втората епоха, а ще дойда при вашия дух в блясъка на Моята 

Мъдрост, ще изненадам ума ви със светлината на вдъхновението и ще позвъня на вратите на 

сърцата ви с глас, който духът ви разбира. Тези предсказания и обещания се сбъдват едва сега. 

23 Достатъчно е да се подготвите малко, за да съзрете Моята светлина и да почувствате 

присъствието на Моя Дух, същият, за когото ви съобщих, че ще дойде да ви учи и да ви открие 

истината. 

24 Времето, в което живеете, е време на съд и изпитания, но вие не сте изоставени. Почукайте 

на вратата Ми и веднага ще чуете гласа Ми да ви отговори. Колко силен ще бъдеш, когато знаеш 

как да Ме търсиш духовно, колко високо ще бъде твоето одухотворяване, когато навлезеш в пътя 

на любовта, и колко красив ще бъде твоят живот, когато разбереш неговия смисъл! 

25 Вървете по Моя път с обмислена и твърда стъпка. Не искам от вас веднага да дадете плод на 

съвършенство, защото вашето обновление ще бъде достатъчно за Мен, за да бъде началото на 

вашето духовно издигане. 

26 Ученици, яжте и пийте на Моята трапеза хляба на познанието и виното на любовта. Истина 

ви казвам: който приеме хляба и виното, които Аз принасям, ще Ме носи в духа си. 

27 По пътя на светлината Аз изпратих духа ти да живее на земята и по пътя на светлината той 

ще се върне при Мен. Междувременно трябва да се скитате като скитник, изгубен в огромната 

пустиня, или като моряк, изгубен в необятното море. Но не Ме обвинявай за твоето лутане, защото 

ще бъдеш несправедлив, тъй като преди да те изпратя на земята, ти дадох компас и направих така, 

че в безкрая да се появи звезда, която да води стъпките ти. Този компас и тази звезда са вашата 

съвест. Ето защо, когато напуснете хармонията, която трябва да поддържате с всичко, което ви 

заобикаля, дори земният прах ви се струва враждебен; но в този случай не природата се обръща 

срещу вас, а вие самите нарушавате законите на хармонията, които управляват вселената. 

28 Когато езичниците от това време се запознаят с това учение, те ще го отхвърлят, а 

материалистите ще спорят срещу него, но всички те ще бъдат изумени, когато видят, че Моята 

истина надделява. 

29 Вече сте разбрали, че в миналото, освен че проповядвах Моето учение, извърших и много 

дела, които човечеството нарича чудеса. Така че и през това време Аз не само ще провъзглася 

словото Си, което по-късно ще се разпространи по цялата земя, но и ще извърша нови чудеса. Ще 

дам доказателства за мощта Си и ще учудя хората с дела, които ще ги накарат да се покорят на 

истината. 

30 Имам много да ви разказвам. Днес ви давам само ключа, с който да отворите портата на 

истинската мъдрост. Този ключ е това учение. 

31 Наистина, казвам ви, по пътя на любовта ще постигнете всичко, което е позволено от Мен, и 

ще изпитате всичко. Но ви липсва знание за това каква трябва да бъде любовта, която ви говоря, и 

най-вече ви липсва способността да я почувствате дълбоко. 

32 Моето царство е запазено за децата с добра воля, които поемат кръста си от любов към своя 

Отец и ближния. Това царство, за което ви говоря, не е на едно определено място, то може да 

съществува както на земята, която обитавате, така и във всички духовни домове; защото Моето 

царство се състои от мир, светлина, благодат, сила, хармония и всичко това можете да постигнете - 

макар и в ограничена форма - още в този живот. Духовна пълнота ще постигнете само отвъд този 

свят, който обитавате в момента. 

33 Защо много хора копнеят да преминат от този живот в другия? Причината е, че те вярват, че 

всичко, което ги заобикаля, е враждебно към тях. Но наистина, казвам ви, вместо да се отчайват, те 

трябва да се стремят да се върнат към законите, които съм изложил като път, по който да вървите 

към духовно съвършенство. 

34 Във всички времена и сред всички народи на земята са се появявали апостоли на доброто, 

които са доказвали високото ниво на своя дух чрез различни мисии. Всички те са били Мои 
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пратеници, защото добротата идва от един-единствен източник - Моя Божествен Дух, и с Моята 

светлина осветявам цялата вселена. 

35 Някои от тези емисари са били духовни сеячи, други са ви донесли светлината на науката, а 

трети са донесли Моето послание за любов към човечеството с чувството си за добро. Едни сте 

наричали апостоли, други - светци, трети сте смятали за учени, четвърти - за гении, но не е имало 

нито един, който да е дошъл на земята, без да е получил от Мен мисията, която трябва да изпълни 

сред хората. 

36 Земята винаги е била напоявана и облагородявана от прекрасните примери на Моите 

пратеници и макар че в тази епоха хората смесиха Моите учения с плевелите, които растат в света, 

семето на благородството, любовта и братството не е умряло, затова ви казвам, че то само чака 

сърпа на Моето правосъдие, за да очисти тази планета и след това да просветли сърцата наново. 

37 Колко много хора, страдащи от хаоса, през който преминава човечеството, и копнеещи за 

мир, не знаят, че в тях има дух, който само чака възможност да излезе и да посее божественото 

семе на мира. 

Ето защо ви казвам, че Моите служители скоро трябва да тръгнат по целия свят, обединени в 

работата по обновяването и възстановяването. Сега ви питам: Няма ли да ви е приятно да бъдете 

духовно обединени с тях? 

38 Всеки един от вас е също Мой слуга и пратеник, на когото съм дал указания да изпълни 

духовна мисия на земята. 

39 Бъдете бдителни и ще станете свидетели на обръщането на онези, които са се отрекли от 

Мен, както и на завръщането на онези, които са се отклонили от истинския път. Учените, които са 

посветили живота си на търсенето на елементи и сили на разрушението, когато усетят, че съдът им 

наближава, ще се върнат на пътя на истината, за да посветят последните си дни на моралното и 

материалното възстановяване на света. Другите, които в своето високомерие са се опитвали да 

заемат Моето място в душите, ще слязат от троновете си, за да Ми подражават в смирението. И 

хората, които някога са разбунтували народите и са започнали войни, също ще признаят грешките 

си и със страх ще се стремят към мира на човечеството. 

40 Кой от вас ще преживее всичко това? Вие не знаете, но Аз ви го съобщавам, Аз ви го 

пророкувам, защото скоро на земята ще дойдат новите поколения, които ще изпитат изпълнението 

(на това пророчество). Вашата задача е да разпространявате това учение и да носите светлината на 

тази Блага вест на народите. Ако изпълните това, вашите ближни също ще ви наричат "пратеници 

на Господа". 

41 Моето духовно присъствие сред вас е като сянката на приветливо и спокойно дърво. Този, 

който вярва в него, изпитва чувство на живот, сила и благополучие, което го кара да възкликне: 

"Това е Учителят!" Но дори и този, който се е приближил със съмнение, се пита вътрешно, когато 

си тръгва от мястото на срещата, където е чул Словото Ми: "Защо чувствам толкова много мир в 

душата си?" Това е така, защото дървото е разпростряло клоните си за всички, защото Моят Дух е 

слязъл върху всяко създание. Затова, ако някой не разбира божествената същност на Моето Слово, 

трябва да кажа, че някои имат вкаменено сърце. 

42 Аз съм сред вас като Отец и спускам в сърцата ви утехата, която ви обещах през Втората 

епоха. Дойдох, за да ви подкрепя в скърбите ви и да чуя оплакванията ви. Тогава защо се 

страхувате от изпитанията? Не виждаш ли колко много те обичам и как те търся в твоето изгнание? 

Ако се отдадох изцяло като човек, за да постигна твоето спасение, днес ще излея Себе Си в дух 

върху твоя дух, за да те издигна в царството на благодатта. 

43 Затова ви казвам да Ме търсите по всеки начин, по който се нуждаете от Мен, било то като 

Бог, като Отец, като Съдия, като Учител, като Брат, като Приятел, като Лекар. Това, което искам, е 

вашият мир и вашето спасение, възлюбено човечество. 

44 Нито една ваша въздишка няма да остане нечута в небето, всяка молитва намира отзвук в 

Мен, нито една ваша скръб или житейска криза не остава незабелязана от Моята бащинска любов. 

Аз знам всичко, чувам всичко, виждам всичко и присъствам във всичко. 

45 Тъй като хората мислят, че съм се отдръпнал от тях заради греховете им, те се чувстват 

далеч от Мен. О, човешко невежество, което е донесло толкова много горчивина в устните им! 
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Знайте, че ако се отдалеча от някое от Моите създания, това създание ще престане да съществува 

незабавно. Но това не се е случило и няма да се случи, защото, когато ви дадох Духа, дарих всички 

вас с вечен живот. 

46 Когато осъзнаете смисъла на живота, причината за болката и крайната цел на 

съществуването си, вече няма да Ме чувствате далечен, ще усещате присъствието Ми в сърцето и 

духа си и ще чувате гласа Ми, който с любов ви повтаря думите на Моето учение и ви учи да 

вървите безопасно по пътя на истинския си живот. 

47 Моят Божествен лъч слиза в този момент, за да просветли духа ви и да разбере Моите 

наставления. Тя е светлината, която ще ви помогне да различите истината от измамата. 

48 Виждам сред вас такива, които твърдо вярват в Моето Слово, както и други, чиято вяра е 

слаба и които поради тази причина не са решили; но независимо от това, те имат горещо желание 

за тези молитвени домове, за да възвърнат духовната си сила и духовния си мир в Моето Слово. 

Искам да Ме разпознаете по същността на това учение, да почувствате Моето присъствие и 

близостта на Моето царство. 

49 Защо си помислихте, че съм далеч, когато обещах да се върна, за да говоря с вас? Вие не сте 

сами в страданията си, защото Аз вървя пред вас, дори ако често нямате вяра и доверие в Мен и 

така забавяте пристигането си в дома, който ви очаква. 

50 Не се проваляйте в задълженията си, мислейки, че кръстът ви не е тежък, ако го носите с 

отдаденост и любов. Искам да ви видя усмихнати и да живеете в мир, искам да видя най-здравите 

радости в домовете ви. 

51 Не можеш да твърдиш, че словото Ми не е ясно или че има недостатъци, защото от Мен не 

може да произлиза двусмислие. Ако откриете някаква грешка в него, отдайте я на лошото 

предаване от страна на гласоподавателя или на лошото си разбиране, но никога на Моето учение. 

Горко на носителя на глас, който разваля Моето слово! Горко на онзи, който лошо предава Моето 

учение и го опорочава, защото ще понесе непрестанните угризения на съвестта си и ще изгуби 

мира на душата си! 

52 Не се страхувайте да бъдете изпитани в живота си от хората около вас. Страхувай се да 

съгрешиш, защото дори да го направиш в най-съкровените кътчета на сърцето си, не би могъл да 

скриеш нищо от Мен. 

53 Това е епохата на одухотворяването, в която ще положите основите на истинския храм, в 

който ще влязат онези, които трябва да създадат новото човечество. Скоро вече няма да имаш 

нужда от водачи на земята, защото тогава духът ти ще се обърне към Мен за сила и ще те води само 

чрез Моето вдъхновение. 

54 Каква радост ще изпиташ, когато изпълниш Моите заповеди и видиш как броят на онези, 

които Ме следват, се умножава. Но имайте предвид, че наистина трябва да се подготвите, за да 

бъдете чути от вашите ближни и да намерите вяра. 

55 Словото Ми отново се усеща в съвестта, защото хората не ходят по пътищата на истината. 

56 Разпознавате ли нарушеното равновесие на природните сили и смущението, което са 

претърпели? Наясно ли сте защо сте засегнати от техните отприщени сили? Причината е, че сте 

нарушили хармонията между духовния и материалния живот, като по този начин сте създали хаоса, 

в който ще потънете. Но щом човечеството се подчини на законите, които управляват живота, 

всичко отново ще бъде мирно, изобилно и блажено. 

57 Все още ви предстои да извървите дълъг път, за да постигнете тази цел, и трябва да се 

докажете в битка, за да станете достойни да притежавате напълно наследството си. От вас зависи 

дали всеки ден ще се приближавате към онези области, където живеят мирът и благодатта на Моя 

Дух. Пътят е приготвен, елате при Мен, каня ви. 

58 Не се бунтувайте срещу изпитанията, които ви очакват. Осъзнай, че болката, която носиш 

пред Мен, е оставила благотворно семе в духа ти. Казах ви, че искам да сте чисти, а вие знаете как 

да се пречистите само чрез болка. Вие не сте искали да се издигнете чрез любов и послушание към 

Моите закони. Затова всеки път, когато ви призовавам да ви дам нова мисия, трябва първо да се 

пречистите в източника на болката. 
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59 Ако искаш да бъдеш достоен за Моя мир, позволи на Учителя да те води, без да се 

съпротивляваш на изпитанията, на които те подлага Моята воля. Има същества, които са се 

преклонили пред тежките изпитания и са се издигнали духовно, и други, които, понеже не са 

потвърдили Моята воля, са Ме похулили и са изпаднали в мрака на отчаянието. Първите са 

проявили смирение и доверие и се готвят да чуят ехото на Моите думи в духа си. Те се преклониха 

пред Моята воля и благословиха Моята правда, докато другите Ме отхвърлиха в своето 

високомерие и Ме прогониха от сърцата си. 

60 Във всички времена съм изпращал пророци, които да служат като посредници между Моя 

дух и този на хората. Но хората не се вслушват в думите им с вяра и уважение и винаги, когато тези 

Мои пратеници наставляват народите и им препоръчват молитва и покаяние, те им обръщат гръб и 

ги оставят да говорят само в празнота, без да придават никакво значение на посланието им. Ето 

защо изисквам от вас одухотворяване, за да можете да възприемате посланията и знаците, които, 

тръгвайки от Царството на светлината, достигат до вашия дух. Нека тези, които не знаят нищо за 

Моето идване, да бъдат безразлични към Моите съобщения, докато Моят призив не достигне до 

тях. Но ти, с когото съм толкова близък, не се съмнявай! 

61 Виждам, че много обичате себе си, но не обичате ближния си. Виждам също, че се 

страхувате от присъдата на хората, а не от Моята, и това е така, защото сте заглушили гласа на 

съвестта, която е вашият вътрешен водач. По този начин сте забравили, че Аз искам да ви укрепя и 

да ви подготвя да се превърнете в силен, добродетелен народ, посветен на Моята воля. Защото само 

така ще можете да спасите своите ближни и да изпълните мисията, която ви давам в този момент. 

62 Обичайте Ме и Ме питайте, както подобава на Мое дете, но се доверявайте изцяло на Мен, 

за да бъде съществуването ви изпълнено с увереност и мир. 

63 Никога не се съмнявайте в изпълнението на Моето слово и не чакайте неговото 

осъществяване, за да повярвате, че то е истина. Това, което съм казал чрез Моите гласоподаватели - 

мъже, жени и деца - ще се сбъдне. Не сте ли виждали как се сбъдват всички съобщения и 

пророчества, които съм дала чрез Дамяна Овиедо? Времена на пречистване и болка пророкуваха 

тези устни и наистина ви казвам, че тези думи се сбъднаха. Когато ясновидците преминаха отвъд 

пределите на материалното, за да съзерцават Духовния живот в състояние на възторг, те Ме 

помолиха, след като се върнат в телесната си обвивка, да им позволя да живеят завинаги на 

мястото, където духът им е изпитвал такова голямо блаженство по време на възторга. Тогава им 

казах, че още не е дошло времето да живеят в тези домове, но че трябва да постоянстват в Моя път, 

който ще доведе всички до обещания дом. 

64 Когато гледате тежките нещастия, които разтърсват света днес, ви липсва смелост да 

продължите да живеете. Молете се и заедно с Мен ще намерите сили, смелост и търпение да се 

борите, докато стигнете до върха на планината. 

65 Работете в Моето дело и Аз ще продължа да ви поверявам изцелителния балсам, за който 

Ме молите за болните, за да го предавате на нуждаещите се. Плодът на живота, от който толкова 

много се нуждаят сърцата без вяра - дайте им го, тъй като вие сте го получили в изобилие. 

Посипете пътя на ближните си с добри дела и чрез тях ще увеличите заслугите си, за да заживеете 

накрая в онзи дом на светлината, който очаква духа ви от вечността. 

Моят мир да бъде с вас! 
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Инструкция 109  
1 Вие идвате смирено при Моето проявление, както онези пастири от Юдея дойдоха при 

Спасителя, когато Той току-що се беше родил. Те преклониха колене в знак на благоговение пред 

прелестта и красотата на образа, който гледаха възторжените им очи. 

2 Тези потиснати и унизени хора са очаквали Месията в продължение на векове, ето защо, 

когато Той идва в света, заобиколен от бедност, е разпознат от смирените. Владетелите, великите и 

богатите също очакваха Месията, но си Го представяха по различен начин. Ето защо звездата, 

която се появи на небесния свод и възвести идването на Спасителя, беше видяна само от онези, 

които бдяха и се молеха, въпреки че светеше за целия свят и пред всички души. 

3 Никой не е знаел със сигурност как ще дойде Месията, какъв ще бъде и в каква форма ще се 

прояви. Но тази тайна се изясни и всички хора, а заедно с тях и човечеството, разбраха, че Той е 

дошъл от Отца, че е заченат по божествена благодат и че Неговото учение е изпълнено със 

справедливост, любов, милосърдие и смирение. Само простите по сърце, духовно бедните и хората 

с добра воля вярваха в този Учител, който криеше зад Своята кротост и бедност цялото Божие 

величие и сила. Колко много се е говорило за Христос оттогава насам, колко много спорове и 

аргументи е имало, колко много присъди и мнения са били изказани! Богатите не искаха да знаят 

нищо за безкористността и милосърдието; властимащите не признаваха друго царство и друга 

власт освен тази на този свят; учените отричаха съществуването на духовен живот, а религиозните 

общности фалшифицираха много от божествените откровения. 

4 Детството на Исус премина бързо; мога да ви кажа, че мъчителният път започна още преди 

раждането Му и продължи след кръстната Му смърт, като се има предвид, че Моето име и Моето 

учение бяха постоянно преследвани и осъждани. Затова Моят път на страдание беше много дълъг, 

както беше и за духа на Мария, Моята нежна Майка, когато беше човек. 

5 Ако на земята сърцето ѝ често се чувстваше смъртно ранено, то в духа ѝ се налагаше да 

изпитва болка, когато виждаше как името и чистотата ѝ се оскверняват от хулите, съмненията, 

осъжданията и подигравките на материализираните хора. 

6 "Словото, станало плът", винаги се е сблъсквало с много сърца, чиито врати са били 

затворени за реалността, въпреки че всички Мои дела са били пронизани от най-ярката светлина на 

истината. 

7 Днес Моето Слово се връща при вас, но то не дойде в плът в утробата на Дева Мария, за да 

стане човек, както през Втората епоха. Въпреки това Мария, олицетворение на майчинството, 

винаги присъства духом. 

8 През това време ще срещна в сърцата на хората сламата на кошарата, на която Исус дойде 

на света, както и кръста на Голгота, на който Той издъхна за последен път. Но в крайна сметка, 

след като тъмнината се превърне в светлина във всички души, Аз ще бъда прославен. 

9 Сегашният период ще бъде период на борба, но след това, когато всичко ще бъде 

завършено, човечеството ще Ми пее ликуваща песен. Защото в крайна сметка, след толкова много 

конфликти, враговете на мира ще се превърнат в хора с добра воля. 

10 Сегашният ви живот е свързан с постоянен труд и когато виждате как другите се 

наслаждават на удоволствия и удовлетворяват желанията си, се чудите защо вашата съдба е 

толкова тежка и трудна. Отговорът дойде в сърцето ти, когато се молеше и Ми представи своите 

скърби, проблеми и несгоди. Това беше моментът, в който интуицията ви подсказваше да приемете 

чашата си с търпение, защото всеки дух е поел дълг към Мен, който човешкото сърце не познава. 

11 Ученици, приемете убеждението, че не сте дошли на земята в този момент, за да получите 

слава и почести, нито да пирувате с плодовете на удоволствието, а за да поправите и пречистите 

душата си в изпитанията на този живот и в практикуването на Моите учения. Въпреки това не 

искам да ви казвам да отхвърляте всички тези полезни удовлетворения, които чукат на вратата ви, 

защото тогава ще изпаднете във фанатизъм и ще направите житейския си път много тъжен. 

12 Разберете какво ви казвам, защото ако не се посветите на изучаването на Моето Слово, 

може да изпаднете във фатализъм. Но вижте, Моето учение е факелът на вярата и надеждата, който 

осветява пътя на онези, които са изпаднали в мрака на разочарованието, объркването и отчаянието. 
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13 Вникнете във вътрешността си, опитайте се да опознаете себе си чрез Моето учение и ще 

откриете чудесния живот на Духа, който ви разкрива, че не сте бедни, нито малки, нито лишени от 

наследство, и ви кара да разберете, че сте привилегировани деца в творението на вашия Отец. 

Затова ви уча, за да не останете младенци, които не знаят нищо и не познават себе си. 

14 Въпреки че благодарение на науката сте придобили много знания за тялото си, сега знаете, 

че вашето същество не се ограничава само до материята, а че в него живее друго същество с 

различна природа, което все още не познавате и което е вашата душа. 

15 Много малко е онова, което религиозните общности са разкрили на човечеството за душата. 

Но сега те ще се събудят от летаргията си и ще бъдат благословени онези, които преодолеят 

опасенията и страховете си и разкрият на човечеството истината, която са крили. Аз ще ги осветя 

със светлината на Моята прошка, Моята благодат и Моята мъдрост. 

16 Когато човечеството осъзнае, че религиозните общности не само служат на хората да 

живеят морално на земята, но и че имат задачата да водят душата към вечния ѝ дом, то ще направи 

крачка напред по пътя на духовното си развитие. 

17 Станете, хора, за да ви намирам винаги в духовна бдителност, да не нарушавате Моя закон, 

да сте сплотени в домовете си и да търсите онези, които са се отклонили от Моя път. Така ще Ме 

вземете за пример като Учител. Но никога не възнамерявам да заема Моето място като съдия. 

Длъжни сте да си прощавате един на друг и ако искате да заемете Моето място по някакъв начин, 

правете го с учение, любов и прошка. Имате много примери от Мен, които можете да използвате 

като ръководство за вашите дела. Моят Дух не иска да се показва пред вас, но трябва да разберете, 

че Аз, като Учител, трябва да ви покажа Моите примери на учение, за да ги използвате като модел. 

Ако скриех делата Си, как щяхте да ги разберете? Затова ви казвам: обичайте се, както Аз ви 

обичам. 

18 Молиш Ме за прошка, защото постоянно Ме обиждаш, и Аз ти прощавам. От друга страна, 

вие не сте готови да простите на онези, които ви обиждат. Ето защо позволих Моето проявление да 

продължи до 1950 г., за да можете да разберете Моето учение чрез Моите учения и да му придадете 

нужната стойност. 

19 Моят закон и Моята доктрина, известни през вековете, са единствената книга, в която 

всичко е истина. И все пак хората търсят в книгите на земята нещо, което да им разкрие вечното и 

да им разкрие истината, но единственото, което постигат, е да натоварят умовете си с теории, без 

да намерят истинска светлина за духа си. 

20 За да може това учение да се вкорени в сърцата ви, беше нужна Моята грижовна любов, 

много усърдно търпение и любов, които само Аз, вашият Господ, можех да събера. Това, което 

трябва да знаете в този момент, ви разкривам в Моите учения. Но онова, което задържам, ще 

остане скрито, за да го узнаете в бъдеще. Ако днес ви разкажа всичко, мнозина ще се объркат, а 

други, които си мислят, че разбират, ще се изпълнят със суета. Това чувство за превъзходство би ги 

покварило и вие ще разберете, че Моето учение няма за цел да ви отклони от пътя на истината. 

21 Възприемайте този живот като битка и се борете в нея до победа. Елате в Моето присъствие 

като добри войници и Аз ще ви дам награда, която ще изпълни духа ви със светлина и благодат. Но 

онези, които са духовно заспали и се държат невярно като неразумните девици от притчата, ще 

бъдат изненадани от смъртта, която ще ги намери с угаснал светилник. 

22 Всяко човешко същество, всяко създание има отредено място, което не бива да губи, но 

също така не бива да заема място, което не му се полага. 

23 Каква отговорност носят онези, които са Ме чули в това време, дори да са Ме чули само 

веднъж! 

24 Когато получихте призива Ми, вие побързахте да се съберете и да се срещнете духовно с 

Мен. Искам да видя духа ви изпълнен с надежда и вяра според мисията му, смел и сдържан в 

изпитанията. Не се уморявайте да се борите, не се колебайте, когато усещате, че пътят е дълъг. Не 

забравяй, че Моят Дух те придружава и затова можеш да бъдеш непобедим в изпитанията. 

25 В чашата ви е имало както радост и мир, така и болка и несигурност. В живота си сте се 

смяли и плакали, а някои са остарели преждевременно, защото са отслабнали в изпитанията и са 

усетили, че силите им не стигат. 
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26 Жени, виждам, че сърцата ви са наранени. Трудностите са изтощили телесната ви обвивка, 

но духът все още има сили да продължи смело напред. Въпреки страданията, вие Ми се 

доверявахте и се надявахте на Мен, знаейки, че Аз винаги се намесвам, за да изсуша сълзите ви и 

да облекча работата ви. Спомнете си, че ви казах, че "листът на дървото не се движи без Моята 

воля". Не си ли мислил, че тази чаша на страданието, която си изпразнил, е тигелът, в който се 

пречиства душата ти? Нима не знаете, че живеете в епоха на духовна борба, в която трябва да 

докажете силата си? Бъдете благословени, защото в много изпитания сте били силни и затова 

вашите заслуги ви дават право на Моя мир. Не съм ви предложил вечни удоволствия на земята. 

Духът знае, че когато дойде в тази земна долина, го очакват трудности и борба, за да се укрепи и 

усъвършенства. Но в трудната ви житейска борба Моята бащинска любов винаги е била като 

мантия, която ви е закриляла. 

27 хора, не сте ли доволни от знанието, че в момента Аз се разкривам по такъв ясен начин сред 

хората и че във всички народи очаквам Моите избраници? Искам да бъда като приятел на всички, 

като брат и довереник на вашия дух. 

28 Не всички от вас вярват в Мен. Но това не е пречка да ви обичам и да дойда при вас. Кой би 

могъл да спре силата на Моя Дух, след като Аз съм изпълнен с любов към Моите деца? И кой би 

могъл да съди Моето дело и да проникне в тайните Ми планове? 

29 Днес сте с Мен, ученици; почивайте, защото Аз бдя над вас. Вече не подкопавайте здравето 

си с безполезни дейности. Колко много е трябвало да изстрадаш, за да възвърнеш на душата си 

чистотата и добродетелите, с които е била надарена. 

30 О, ако само бяхте останали чисти като в детството, в онази възраст, когато плътта е невинна, 

а душата започва нов житейски път. Колко близо ще бъдеш до Мен и как ангелите ще дойдат при 

теб, за да пеят с теб хвалебствена песен! Но с напредването на възрастта душата на човека все 

повече се отдалечава от чистия и светъл път и влиза в непрестанен конфликт със света, в който 

понякога побеждава душата, а понякога - плътта. Всички вие сте се отклонили от пътя на доброто и 

трябва да се молите да се освободите от опасностите и да се отвърнете от злото. По време на тази 

разходка вие носите тояга, на която се опирате, и тази тояга е ангелът-хранител, който ви 

придружава навсякъде. 

31 Аз дойдох при вас, за да ви спася с доказателства за любов и правда и да ви науча на Моето 

учение, за да Ме следвате. 

32 От добрите ви дела приемам заслуженото в тях, дори тези, които смятате за много малки, 

защото само аз мога да преценя истинската им стойност. Който обича хората и им служи, обича 

Мен и Ми служи. От вас изисквам само да обичате себе си и това ще Ми бъде достатъчно, за да 

извърша велики дела с ваша помощ. Дал съм ви много доказателства за това, защото винаги съм 

присъствал, когато сте подавали ръка на нуждаещите се и съм карал духа ви да изпита мира, който 

дава изпълнението на дълга към Отец и ближните. 

33 Вие носите незаличим белег, който ви отличава от всички останали религиозни общности. 

Този белег е светлина, която Аз направих да свети в душата ти. Също така ви накарах да се появите 

в този народ, подготвен от Мен, за да може душата ви да се издигне в него и да намери подходящо 

поле за дейност, за да изпълни дълга си. 

34 Пазете съкровището, което съм ви дал в Моето Слово, и не позволявайте на неверни ръце да 

ви го отнемат. Дайте я на всеки, който иска да я познае или който търси спасение в нея. 

35 Ако не сте в състояние да защитите Моето наследство, Аз ще го защитя, но тогава ще трябва 

да отговаряте пред Мен за своето нахалство. Работете с любов, за да изпълните духовните и 

материалните закони. Ако спазвате духовните си задължения, материалната работа ще стане лесна 

за вас. Не бива да изтъквате добродетелите си; ако наистина чувствате Моето слово и го 

практикувате, ревниво пазите делата си там, където само Аз мога да ги видя, тогава вашият пример 

на смирение ще насърчи братята и сестрите ви да последват примера ви. 

36 Обичайте себе си със същата любов, с която ви научих, знаейки, че сте излезли от Мен, че 

всички сте създадени от една и съща субстанция и че както сте били в Мен в началото, така ще 

бъдете и накрая, когато се върнете при своя Господ. 
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37 Търся ви, за да се приближите до източника на живота. Това е пътят, който води до него. За 

да я намери, човек понякога трябва да прави жертви, да се бори и да упорства в добродетелта. 

38 Вслушайте се в гласа Ми, който постоянно ви разтърсва, в онзи вътрешен глас, който 

изисква от вас да изпълните Моя закон. Досега сте живели, както ви е харесвало, и сте правили 

каквото сте искали в живота си. 

39 Направих сърцата ви, закоравели в превратностите на живота, любящи, като им дадох да 

опитат хляба на божествената любов и сърцата ви бяха вътрешно развълнувани от него. 

40 В Мен е Съдията, Отецът и Учителят - три различни фази на откровение в едно същество, 

три центъра на сила и една същност на битието: любовта. 

41 Така ви се разкривам, за да ви помогна да изпълните мисията, която съм вложил в духа ви от 

началото на времето. 

42 Сега ви уча наново, за да можете да учите човечеството на това Слово. Когато този Мой 

народ бъде подготвен, хората ще намерят в него утеха в скърбите си, балсам в страданията си и 

светлина за духа си. 

43 Настоящото поколение няма да премине, без да тръгнете да свидетелствате за Моето Второ 

пришествие. Но Аз ви казах: Ако не се заемете да практикувате Моето учение, камъните ще 

говорят и ще свидетелстват за Моето присъствие; но за това ще Ми дадете отчет. 

44 Ако по пътя ви има препятствия, които ви пречат да Ме следвате, покажете Ми добрата си 

воля и ревността си, тогава Аз ще разчистя пътя, ще ви помогна. 

45 Искам да сте подготвени, защото светът ще ви изпита и ако не сте в състояние да 

свидетелствате за чудесата, които съм извършил сред вас, у вашите ближни ще се появят съмнения. 

46 Виждам сред вас онези, които са успели да разкъсат веригите, които са ги свързвали със 

света, и които Ме молят за сила да останат непоколебими в благородното си решение за 

обновление, и ги насърчавам чрез думите и присъствието Си. Те ще преживеят повече изпитания, 

които ще им послужат да вървят твърдо по пътя си. Гледайте и се молете изпитанията да не ви 

изненадат в съня ви, защото събуждането ви би било горчиво, ако разберете, че трябва да започнете 

пътуването отначало. 

47 Ако паднеш, веднага си спомни за своя Отец и се помоли, за да намериш в Мен нова сила да 

победиш. Ако се подготвите по този начин, гласът на съвестта ви ще бъде ясно чут във вас. 

48 Вече няма да бъдете роби на изкушенията. Стремете се да запазите духовната си свобода. 

Искам Моите ученици да бъдат добри братя и сестри сред хора, които винаги очакват братска и 

искрена ръка, която да им бъде подадена. 

49 Хората с нетърпение търсят светлината на истината и мнозина очакват Моето идване, без да 

знаят, че Моето присъствие вече е сред вас. 

50 Не всички ще Ме чуят във времето на Моето проявление, но Аз сега уча този народ, така че 

всеки от тези, които Ме слушаха, да стане водач на човешките сърца, когато Моето слово вече 

няма да се проявява чрез тези носители на глас. Дотогава вие ще сте се одухотворили и ще 

приемате Моето слово и Моите заповеди чрез интуиция и тогава ще говорите за непознати досега 

учения, които ще бъдат истински откровения. 

51 Дори сега ви разкрих голяма част от това, което беше обещано на хората, и чрез вас обявих 

събития, които видяхте да стават реалност. Затова можете да кажете, че сте били не само Мои 

говорители, но и Мои пророци. 

52 Все още не сте стигнали до дъното на Моето Слово, но новите поколения, които ви обещах, 

ще дойдат и ще ви дадат дълбокото и правилно просветление на това, което не сте могли да 

разберете. Но ще дойдат и хора от други народи, които ще знаят как да тълкуват Моите учения. 

Въпреки това ви казвам, че тези, които са Ме чули устно и са усетили присъствието Ми, първи ще 

разберат Моето дело, за да го преподадат и обяснят. 

53 Не искам да се упреквате през годините, когато все още Ме чувате, защото тогава Моето 

учение би спряло, докато Моята воля е да се разкривам все по-ясно във всеки следващ урок, така че 

в края на Моето проповядване да се почувствате достатъчно напреднали, за да станете учители. 

Вложил съм в теб божествения си копнеж да постигнеш любов и мъдрост, като отвориш 

разбирането си за духовното познание. 
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54 Аз ви уча да се подготвите да получите божественото вдъхновение, за да разкриете на 

вашите ближни, че всички хора могат да бъдат притежатели на тази благодат. 

55 Нека Моето Слово се настани трайно в сърцата ви, така че след като станете Учители, то 

винаги да присъства във вътрешния ви храм. 

56 Не се страхувайте да бъдете "разкъсани" от хората заради Моето учение. Човешкото сърце е 

толкова уморено от празните теории и думи, че когато получи тази блага вест, ще почувства върху 

духа си светлината на истината, която ще се спусне като освежаваща роса, за да му вдъхне живот. 

57 Съвършеният Приятел дойде при вас, за да ви каже да не се страхувате; защото макар в 

много сърца да има отрова, злоба и предателство, тези изпитания няма да могат да уплашат верния 

и подготвен ученик. 

58 Бъдете като онези апостоли, които Ме последваха през Втората епоха. Ако все още не сте 

успели да излекувате болния, подсилете духовната си подготовка, като се пречиствате в дейността 

на любовта и като оставате в контакт с болката. Ако не сте вътрешно подготвени, не докосвайте 

болния с очакването, че той ще оздравее, защото тогава няма да видите това чудо. Но ако се 

подготвите духовно и физически, скоро ще получите чудото, което искате от Мен, ако това е Моята 

воля. 

59 Ако вярата ви в Моята сила не е голяма и любовта ви към ближните не е истинска, работата 

ви няма да донесе спасение и усилията ви ще бъдат напразни. Но ако постигнете духовност, ще 

видите как по пътя ви се случват истински чудеса. 

60 Ако не сте постигнали мир сред близките си или ако връзките на съгласие и любов са 

разкъсани, бдете и се молете, съединете се с Моя Дух и мирът ще бъде с вас. 

61 Ако все още не знаете как да говорите за Мен, затворете устните си, но издигнете духа си, 

защото той ще говори чрез мисълта си на тези, които имат духовна нужда. 

62 Ако не сте успели да разберете Моето учение и искате да вникнете в смисъла му, 

одухотворете се и тогава, когато Ме чуете или си спомните Моето Слово, ще бъдете изненадани от 

дълбокото си разбиране. Словото Ми е просто и ясно, за да можете да го разберете, но съдържа 

сърцевина от божествена същност, за да можете да усетите присъствието Ми. 

63 Днес провеждам нова вечеря, заобиколен от ученици и ученички, които размишляват и 

помнят деня и часа, когато "Словото" стана човек в Исус. Затворете очи и се опитайте да си 

представите мястото на Моето раждане, тържествеността на онзи час, чистотата на Майката, 

нежността на справедливия и целомъдрен спътник на Мария и всичко, което съпътстваше това 

събитие. Тогава ще разберете божественото смирение на Христос - смирение, което Той 

проповядва от първия момент чрез Своите дела и божественото Си слово. 

64 Възлюбени хора, изживейте тези моменти вътрешно и се освежете със спомена за тях и със 

съзерцанието им, защото от размишлението ви върху тях ще потече светлината, която ще премахне 

невежеството ви. 

65 Търсете Ме в най-скритите и възвишени части на вашето същество, усещайте Моето 

присъствие в духа си и разпознавайте Моите проявления в най-незабележимите неща от живота ви. 

Помнете, че колкото по-високо и по-духовно е Моето проявление, толкова по-голямо е вашето 

блаженство, защото то ще бъде доказателство, че вече сте способни да разберете Моите дълбоки 

уроци. 

66 Вие сте от онези, които в това време потвърдиха идването Ми в духа и повярваха, без да 

видят. Но има и такива, които Ме очакват във формата, в която бях в света през Втората епоха, и 

други, които Ме очакват в различни форми според тълкуването, което всеки е дал на 

пророчествата. Аз благославям всички, които Ме очакват, и им изпращам Моята светлина, така че 

когато научат, че Моето присъствие и проявление в този момент е духовно, да не се объркат. 

67 Аз благославям и онези, които не Ме очакват. Някои са отслабнали във вярата си, а други са 

били объркани от многото човешки идеи и учения. Но Аз изливам светлината Си върху всички 

техни пътища, за да постигнат спасение (на душите си). 

68 Някои Ме очакват духовно и въпреки това отричат, че Аз съм Този, Който се открива, 

защото искат да Ме видят да идвам в блясъка на ослепителна светлина, за да могат да повярват. Те 
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искат да Ме видят да идвам с величието на земен цар, защото не разбират истинското величие, 

което се крие в смирението. Затова трябва да ви кажа отново: "Моето царство не е от този свят". 

Моят мир да бъде с вас! 
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Инструкция 110  
1 Ученици, Илия ви е подготвил и е оставил издигане и мир в духа ви. Истина ви казвам: вие 

не знаете кой е Илия, нито кой е бил, нито кой ще бъде. Но ще дойде моментът, когато ще го 

погледнете и ще кажете: "Господи, до днес не можехме да разберем кой е Пастирът. 

2 Сега ви говоря още веднъж на езика на любовта, на който ви научих, за да постигнете 

съвършено единение с вашия Отец. Не е твоята телесна обвивка тази, която усеща Моето 

Божествено присъствие; защото не са твоите очи, които Ме виждат, нито твоите уши, които Ме 

чуват, нито твоите устни, които Ми говорят. Физическите ви сетива възприемат Моето проявление 

чрез човешкото тяло, но същността на словото, произнесено от носителя на гласа, е божествената 

част, която получава вашият дух. 

3 Вие сте войници в продължителната битка на този живот и всички ще стигнете до земята, 

която търсите. Каква радост ще бъде за твоя Отец, а също и за твоя дух, когато пристигнеш в 

обещаното Царство, след като си преживял толкова много превратности и си оцелял в толкова 

много битки! Това ще стане, когато духът най-накрая надделее над плътта и може да разкрие 

светлината си чрез нея. Тогава тялото вече няма да бъде пречка, разруха и изкусител на душата. 

4 Отбелязаните от Мен ще бъдат разпознати на земята. Дори ръцете ти да се затворят, за да 

скрият даровете си, те ще бъдат открити там; дори да мълчиш, Моето учение от устните ти ще 

изненада хората, и дори да се стремиш да скриеш знака, с който съм те белязал, той ще излъчва 

светлина и ще те направи разпознаваем. Но защо да се криете? Дали защото все още се чувствате 

слаби и тромави? Ще продължа да ви уча, докато станете силни, изпълнени с вяра и любов към 

Моето дело. Тогава вече няма да се страхувате от нищо. 

5 Представата на хората за духовното се промени, Моята светлина ги накара да разберат, че 

духът е свободен да вярва. Аз не налагам на никого определено вероизповедание, нито пък 

принуждавам някого да Ме обича. 

6 Полетата, подготвени с росата на Моята благодат, ще ви осигурят благоприятни условия за 

отглеждане на това семе. По това време веригите на религиозния фанатизъм ще бъдат разкъсани и 

идолопоклонническото зло ще изчезне. Духът вече няма да бъде роб и ще се издигне, за да Ме 

търси по пътя на истината. Развитието и знанията, които духът е натрупал през живота си, му 

позволяват днес да изпълнява мисията, която съм му възложил. 

7 Истината е, че не сте дошли на света само в този момент. В духовно отношение вие сте 

същите хора, на които съм преподавал във всички времена, които са се прераждали от епоха в 

епоха, защото в едно земно съществуване не са могли да изпълнят великата мисия, която е тяхна 

съдба. Понякога един живот едва стига, за да посееш едно семе, и няма достатъчно време да го 

отгледаш, а още по-малко - да го видиш да цъфти. 

8 В много от Моите учения споменавам народа на Израел, защото той беше инструмент на 

Моята Божественост, за да даде примери за учение и да говори на човечеството. Дарих го с 

любовта и благодатта Си, но и с тежките страдания на Моето правосъдие. За да му дам 

наставленията Си, използвах както любовта му, така и слабостта и неверието му; царе, свещеници, 

митари и дори най-необразованите хора бяха инструменти за Моите уроци и примери за обучение. 

Но вижте - докато в днешно време някои са се издигнали за нов живот в различни страни и са 

разбрали, че Обетованата земя не е Ханаан, а Моето царство, други, които са наследили само 

кръвта на този народ, все още живеят привързани към своите традиции и обвързани с материалното 

тълкуване, което техните предци са дали на Божествените учения. 

9 В новото Си проявление Аз промених всичко: местата и средствата за проявление, за да 

премахна невежеството, грешките и погрешното тълкуване на предишните Си откровения. Точно 

както слънцето изгрява на изток и вие го виждате в най-високата му точка по пладне, за да го 

видите да залязва на запад, така и светлината на Моя Дух се премести от изток на запад с течение 

на времето, така че да не ограничавате славата и силата Ми до определени места, хора или раси. 

10 Днес вие временно живеете в нова земя, която също сте намерили чрез божествено 

обещание, за да може тя да бъде ваше наследство, макар и временно. Изпълнена с прекрасна 

красота, тази земя е развита, но други народи са направили живота ви горчив и труден. И все пак 
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този народ никога няма да извърши действия на отмъщение, а само на прошка към ближния си. 

Юдея също е била плячка на чужденците, докато те не са я превърнали в руини и развалини. 

11 Болката е била вашето огнено изпитание, в нея духът ви се е закалявал, защото утре трябва 

да предаде на човечеството плодовете на своето развитие и опит. Войната не е достигнала до вас - 

какви нови уроци бихте могли да извлечете от нея? Каква сила може да даде на онези, които вече са 

станали силни в страданието? 

12 Вашата задача е различна: След 1950 г. ще станете пророци, устните ви ще говорят под 

Моето вдъхновение и ще вършите чудеса. По това време вече няма да очаквате словото Ми да идва 

от устата на гласоносителите, както е сега. Но ако се подготвите в молитва, всичко, което сте 

забравили, ще изплува от сърцата ви, защото Аз ще продължа да ви говоря чрез съвестта ви. 

13 Ще се изненадате как хора от различни религиозни общности ще ви последват и ще 

признаят, че този, който е бил сред вас, е бил Учителят. Те ще бъдат като Никодим, който 

разговаря насаме с Исус, когото признава за Божия Син, когото обича като свой Учител, и горчиво 

плаче, когато Го вижда да излиза от Йерусалим с кръста на неправдата и неблагодарността на 

раменете Си. В този момент духът му ми каза със сълзи: "Учителю, ще те последвам". И той също 

Ме последва. 

14 Блажени са онези, които решават по същия начин в това време, без да се страхуват от 

хората, защото в тях ще бъде Моята светлина. 

15 За какво мислите, деца Мои? Знам, че си мислите за това, че Отец току-що ви е поверил 

нова година, за да успеете в нея да направите крачка напред - година, която понякога изглежда, че 

не свършва, а за духа е само секунда във вечността. 

16 Измина една година и тя остави своя отпечатък върху мъжете. Когато чухте Моето 

осъдително слово, духът ви се събуди и през паметта ви преминаха спомените за вашите дела, думи 

и мисли, за всичките ви страдания и радости, за всичко, което сте постигнали, и за това, което не 

сте могли да постигнете. След като приключихте със самоанализа в светлината на съвестта си, 

благодарихте на Създателя си за всичко, което сте получили от Него. 

17 Човекът и цялото творение Ми принасят своята почит и жертва. Бъдете благословени! 

18 Сякаш всички създания се събират в този момент, за да се обединят в почит към Отца, Аз 

виждам всички светове и всички същества обединени пред погледа Ми. Виждам и най-малките 

дела, извършени за Мен, чувам гласа на Моите създания, когато Ме призовават, и хвалебната песен 

на онези, които Ме хвалят. 

19 Във всичко, което е създадено, има живот и чувствителност. Истина ви казвам, дори скалите 

усещат Божественото докосване. Всички същества намират освежаване в себе си, което е все едно 

да намерят освежаване в Моята Божественост. 

20 Кралската звезда е образът на бащата, който дава своя живот, енергия, топлина и светлина 

на децата си. 

21 Земята е като майка, чиято утроба е неизчерпаем източник на нежност. Тя е мантията, която 

защитава сираците, гърдите, които хранят, и топлият и удобен подслон за децата. Нейното скрито 

съкровище е разкрило великите си тайни пред мъжете, а на лицето ѝ винаги са се отразявали 

целомъдрието и красотата. 

22 Изминалата година беше изпълнена с изпитания - година, в която Божествената 

справедливост се прояви във всяко човешко същество. Кой не е изпразнил чашата на горчивината? 

23 Колко много възлюбени същества са напуснали тази земя, за да избягат в отвъдното, защото 

Духовният живот ги е призовавал. Сърцата най-накрая изхвърлиха кристално чиста вода и по 

храмовете на старите се появиха много бели коси. Въпреки това имаше и радости: на бял свят се 

появиха нови деца със своето послание за невинност, болните възвърнаха здравето си, а някои от 

вас, които бяха изоставени, видяха как любимият човек се завръща. 

24 Ти Ме слушаш с радост в духа си и Ме молиш да повдигна завесата на мистерията, която 

забулва Новата година, която ти се струва като път, който трябва да изминеш. Но аз ви казвам: 

правете в бъдеще това, което сте правили в миналото. Чуйте Ме днес, когато същността на Словото 

Ми все още се излива върху вас като Кръвта на Спасителя, която някога се изливаше във всяка 

душа. 
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25 Измина една година, хора, но войната не намери своя край. Хората не се помириха, силните 

лидери не си стиснаха ръцете в знак на мир. Точно в този момент, когато духовно се освежавате в 

общение с Моя Божествен Дух, се унищожават животи, броят на сираците и вдовиците се 

увеличава, а кръвта продължава да тече по земята и да я напоява - кръвта на хората, която е Моята 

кръв. 

26 Отново ще внеса мир в сърцата на хората и ще им дам още малко време, за да могат да 

постигнат това най-висше благо на духа. Но ако не се възползват от тази възможност, страданията 

и горчивината им ще се увеличат. 

27 Привлечете мира чрез обновлението си, чрез молитва и практикуване на Моето учение. 

Правете дела, достойни за вашия дух, както и за Моя. Време е да оцените себе си малко по-високо, 

да придадете истинска стойност на това, което съм вложил в човека - духа. 

28 Когато постигнете истинското познание за своята стойност, не се възгордявайте. Осъзнайте, 

че сте просто смъртни, че сте пратеници и инструменти на Моите божествени съвети. 

29 Никой не е роден случайно, никой не е създаден на случаен принцип. Разберете Ме и ще 

осъзнаете, че никой не е свободен по пътя на живота си, че има закон, който направлява и 

управлява всички съдби. 

30 Нека говорим помежду си, деца Мои; говорете на Учителя! Няма да ви укорявам, а ще ви 

благославям, и както започнах поучителната Си реч, така ще я завърша между вас: като ви погаля. 

31 Разкажи ми мълчаливо за страданията си, довери ми копнежите си. Въпреки че знам всичко, 

искам малко по малко да се научите да формулирате собствената си молитва, докато станете готови 

да упражнявате съвършеното общение на духа си с Отца. 

32 Стари мъже, млади мъже и девойки, деца и родители: Поискайте и ще ви се даде. Аз съм 

източникът на правдата и любовта и ще ви покажа пътя ви през живота, осветен от Моята светлина. 

33 Какво искаш от Мен за земята, която те приютява? Какво чувствате към всички създания на 

Отец? Живейте в хармония с всички същества, защото в действителност всички вие сте братя и 

сестри пред Мен. Благославяйте всички сътворени неща и ще благословите Мен. 

34 Виждам, че се страхувате от бъдещето, защото сянката на войната и ехото от нейния рев ви 

достигат, защото заплахата от глад, мор и опустошение ви дебне отвсякъде. Но от какво можеш да 

се страхуваш, когато имаш Моята светлина в душата си? Не съм ли ви призовал за войници на 

Моето дело? Оставете страха на онези, които нямат вяра, на онези, които се отричат от Мен. 

35 Много нещастия ще сполетят човечеството, но чрез тях то ще познае Моето слово и Моето 

дело. 

36 Искам сърцето ви да остане чувствително към болката, към нуждаещите се, към гладните, 

към болните, за да бъде то като че ли прагът на Новия Ерусалим, където се събира Божият народ, 

който е човечеството. 

37 Шестият печат е разхлабен и с него вие чухте Моето Слово чрез човешкия интелектуален 

орган, който беше закон, откровение и пророчество сред вас. Предоставям ви още седем години, 

през които ще Ме чувате в тази форма - седем години, през които духовният свят все още ще 

изпраща посланията си чрез мозъка на избраните за него, и за тези години ще трябва да дадете 

отчет пред Отец в последния ден на 1950 г., който ще бъде ден на съд за вас, когато ще Ме чуете да 

ви говоря за последен път от планината на Новия Сион. 

38 Написвам тези думи в сърцето и в съвестта ти, защото искам те да бъдат незабравими за теб. 

39 Не забравяйте това, което сте чули от Божествения Учител, нито това, което сте чули от 

Мария, Вселенската Майка, нито това, което сте чули от Илия, пратеника на Третата епоха, който 

ви събра като пастир в прегръдката на Моята любов. 

40 Радвахте се на много милости, но те ще свършат, защото е дошло времето да работите вярно 

в чистота според Моя закон. 

41 Не търсете лична изгода, когато Ми служите. Служете Ми от любов, без да мислите за 

възнаграждението или наградата, която ви очаква. Помислете за тези, които страдат, за тези, които 

са паднали, за тези, които не виждат светлината и не познават пътя, и им дайте Моите наставления 

с любящо сърце. Водете ги при Мен и не се притеснявайте, ако стигнат до целта си преди вас. 
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Бъдете "последни", помнейки задачата си, защото Аз ще знам как да ви чакам, тъй като всички ще 

стигнете до Мен. 

42 Хора, давам ви нова година за борба. Над войната, разрухата и смъртта синьото на небето 

ще се разстила като мантия на мира. Ще украся лицето на земята с цветя, ще задуха липов въздух, 

който ще бъде като дар от любов. Утробата на майките на всички живи същества ще бъде 

плодородна и тяхното изобилие ще ви донесе полза. Просветлявам човешката интелигентност, за 

да може тя да открие нови възможности за развитие в природата в полза на Моите деца. 

Благославям моретата, за да се размножават съществата, които живеят в недрата им, и за да не 

страдат хората от глад след война. Проправям нови пътища, за да могат различните раси да се 

опознаят и прегърнат. 

43 Нека пролетта дойде при вас като дар за мир и надежда, за помирение и прошка между 

хората. 

44 Лятото, с огъня на своето слънце, ще изпепели много райони и пустини, където хората, 

преминавайки през тях, ще потънат и ще молят Йехова за милост. Онези, които Ме бяха забравили, 

отново ще си спомнят за Мен. И учените ще бъдат объркани пред тези явления, но в дъното на 

сърцата си ще чуят гласа Ми, който им казва да пречистят действията и мисленето си, за да влязат 

в пътя на мъдростта. 

45 Есента ще Ми предложи реколтата на онези, които обработват земята, и тази реколта ще 

бъде богата, защото някои народи ще се върнат към мира и отново ще вземат в ръце оръдията на 

труда. 

46 Благословиите ще се стоварят върху семето, защото децата и жените ще обработват земята в 

отсъствието на мъжете. Ръцете, които сложат оръжието си и вземат плуга, ще бъдат благословени, 

както и тези, които са били врагове, а после ще се прегърнат като братя, защото небесният хляб ще 

падне като манна в пустинята. 

47 Ще дойде зимата и нейният сняг ще бъде символ на пречистването. 

48 Всичко е подготвено. Гледайте и се молете, работници. Благославям и ръцете, които са се 

грижили за болните, устните, които са изричали с любов Моето Слово, очите, които са 

побеждавали съня и са бдели над главата на неизлечимо болния, сърцето, което е биело за 

страдащия, защото те са инструментите на Духа, който е способен да се издигне в молитва за 

хората. 

49 Искам да накарам сърцата ви да забият за нов живот, защото ги намирам мъртви за вярата, 

надеждата и любовта. 

50 Аз съм единственият Съдия, който може да съди душите, и все пак не ви смятам за 

обвиняеми, а за деца и ученици. 

51 Позволете Ми да бъда сред вас като Отец. Измерваш ли стойността на словото, което ти 

давам, или искаш Аз да бъда твоят съдия? Искате ли да направя така, че Моята праведност да е 

осезаема не само в словото, но и в живота ви, за да се събудите и да Ми повярвате? 

52 Не винаги сте сеели добре семената, които ви поверявам в този момент, и ето че не сте 

пожънали реколтата, която сте очаквали. Но не се отказвайте да се борите заради това, разберете, 

че дори понякога това да е причина за сълзите ви, това също е вярно, че мирът на душата ви се 

основава на това изпълнение на дълга. 

53 Не искам да виждам този народ да плаче по пътищата на земята и да се оплаква от 

неравностите по пътя. 

54 Винаги съм ви поставял на пътя, който води към дома, където ви очаквам. Не се страхувайте 

да намерите вратата му затворена. Само този, който е изминал целия път, стига до него. 

55 Ти Ми показваш сърцето си и Аз събирам от него, като от житница, доброто семе и оставям 

безполезното, за да го унищожиш. 

56 Вече няма да се храниш с несъвършени или нечестни действия на поклонение: Сега се 

намирате в Третата епоха. Който изпълнява Моето учение, както ви го давам, ще изпълнява Моята 

воля, а който изпълнява волята на Отца, ще намери спасение. 
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57 Винаги съм ви давал големи доказателства за Моята любов. Дал съм ви възможности да 

дойдете при Мен. Но вие никога не сте Ми се подчинявали и сте предпочитали болката на света с 

неговите мимолетни удоволствия пред изпълнението на Моя закон, който ви дава истински мир. 

58 Ако бях дошъл при вас само като съдия, щях да ви уплаша; но между Моята правда и хората 

винаги стои кръстът и затова от Мен идват само думи на любов и прошка. 

59 Колко много съм ти помогнал на този свят, за да не се разкайваш, когато застанеш пред 

съдията като духовно същество! 

60 Вие сте същите, които прекосиха пустинята с Мойсей, същите, които последваха Исус през 

Юдея, и все още в този момент искате чудеса, за да повярвате, или искате земните блага, сякаш не 

знаете крайната цел на съдбата си. 

61 Не позволявайте тази проява да се превърне в нещо обичайно, защото тогава ще загубите 

почитта и вярата, които трябва да имате към нея. Защото каква полза можеш да извлечеш от него, 

ако духът ти отсъства и умът ти е разсеян? 

62 В Моята Божественост живее застъпническата любов; тя е Мария. Колко много сърца, които 

са останали затворени за вярата, са се отворили за покаяние и любов чрез нея! Нейната майчинска 

същност присъства в цялото творение, усеща се от всички, но някои я отричат с отворени очи. 

63 Вие ще бъдете неуморни разпространители на Моите откровения, за да може светът да се 

опомни и да постигне възходящо развитие и светлина. 

64 Преди заминаването Си ще проправя пътищата, по които ще вървите. Вие не знаете какво 

съм решил за последните години от Моето проявление. Подготвям ви, защото в онези дни ще 

дойдат големи изпитания. Аз ще премахна от вас всяка фалшификация, която сте нанесли на Моето 

учение, за да можете да разпознаете Моето дело в цялата му чистота. 

65 Внимавайте, хора, защото след Моето заминаване ще се появят някои, които ще ви накарат 

да повярвате, че Аз продължавам да се проявявам чрез човешкия орган на разбиране. Аз ви правя 

бдителни и подготвям сърцето ви, за да не бъде съблазнено от измамниците, познавайки Моята 

същност и вкуса на този плод. Но ако не се подготвите за тези времена и загубите това, което съм 

ви дал, как ще различите истината от лъжата? 

66 Не приемайте вредни влияния, които могат да отнемат силата на знанието и светлината, 

които съм ви дал, защото тогава ще се окажете въвлечени в същото зло като онези, които ще Ме 

предадат. Ден след ден трябва да ви предупреждавам, за да живеете бдително и да не се колебаете. 

Мнозина от вас ще плачат за Моето заминаване и няма да намерят утеха. Ще копнеете за времето, 

когато се изявявах чрез човешкия орган за разбиране. Но в тези моменти, когато се молите, Аз ще 

ви просветля и ще ви напомня за всички благодати и дарове, които съм вложил във вас, така че да 

не се чувствате сами и изоставени, а със знанието, че съм близо до Моите ученици, да тръгнете с 

вашето наследство и да печелите заслуги чрез дела на любов към ближния. 

67 Използвайте това време за обучение. Помислете, че във вашата страна цари мир, докато 

други народи се разкъсват. Трябва да разберете, че трябва да създадете атмосфера на мир сред 

народа си, така че всеки чужденец, който идва при вас, да може да си отдъхне и да намери утеха 

сред вас, а когато се върне, да се почувства просветен от добри мисли и вдъхновен от благородни 

намерения. 

68 Сега от народите ще излязат хора, които са силни в доброто и пълни със светлина. Те ще 

накарат всички онези, които са дошли на света с велика мисия и не са я изпълнили, да признаят 

своите грешки и заблуди. 

69 Също така е близо времето, когато епидемиите ще избухнат в народите и ще унищожат 

населението. 

70 На този ден ви питам: Ако ви изпратя в тези земи и ви кажа: Прекосете моретата и влезте в 

градовете на болката и запустението - ще го направите ли, чада Мои? 

71 Отвъд смъртта животът очаква всички, но кои са онези, които отиват и носят капка балсам и 

дума светлина на онези, които все още могат да се издигнат до истината в този живот? Те ще бъдат 

Мои ученици. 

72 Много хора ще видят тайните на Моите проявления, които вече са изяснени в този свят, но 

други ще трябва да влязат в духовния свят, за да видят истината. 



U 110 

175 

Моят мир да бъде с вас! 
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Инструкция 83 

Учението за духа стои над  

образовани религии 

Материализмът забравя, че духът на 

6 

съществена част от човешкото същество е 

Настоящите събития са описани от пророците и от 

Христос чрез Неговата 

9 

Предвидени тръби за говорене 20 

Значението на Светото причастие 

В Предвестниците Йоан Кръстител и Илия 

25 

същият дух работи 

Човешкото същество трябва да осъзнае, че то е 

настоящето. 

39 

на Бога в себе си 

инструкция 84 

Върху руините на това човечество ще бъде изграден 

нов свят. 

51 

да бъде изграден 

Силите на природата ще бъдат отприщени 

5 

и извършване на пречистване Имаме 

представа за Бога чрез ритуали 

7 

и образи, ограничени и изкривени 12 

Пред Бога няма чужденци или пришълци 

Тежкото изискване: Простете, вместо да 

бъдете 

20 

защитим 

В това време на светлина силата на 

28 

Затъмнението е активно 

Последната битка между светлината и 

43 

Злото се приближава 44 

Трябва да съчетаем духовния закон с материалния в  

 Съгласуване48 

Обяснения за това какво представлява силата на злото56-57 

Инструкция 85 

 Всяка сърдечна молитва достига до Бога1-3 

Израел не е раса, а духовен народ, 

разпръснати по цялата земя10-14 

Истинската молитва е тази на духа към духа, без 

материалния образ на Бога пред очите ни ....  16-18 

Потвърждаване на преписите на божествения 
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 Откровения22-24 

Тъжната съдба на нещастните души, които все още трябва да живеят 

 Материали, свързани с отвъдното68 

Инструкция 86 

Духовният Израел и връзката му с евреите след 

 плътта12 

 Коледа27-30 

Тази епоха ще бъде наречена "Епохата на Духа "31  Само Бог познава разпръснатите днес 

духове, които в по-ранни времена са били свързани с еврейския народ чрез кръвни връзки. 

 бяха свързани33 

Духовното завръщане на Христос не се случва тайно, 

 но е придружен от признаци35 

 Няма нищо по-велико от нашия дух, освен Бог68 

За да може този свят отново да се опомни, е необходимо 

 голямата болка е неизбежна  71 

Инструкция 87 

 Значението на името "Израел " 1-2 

Както духовете на светлината, така и съществата от 

Тъмнината изпълнява задачите според Божията воля3-5 

Земята ще бъде "пречистена" и човекът ще бъде 

 Одухотворяване9-10 

Духовната мисия на Мексико11-12 

 Подготовка за духовния живот15-20 

Духовните и материалните ценности имат своето значение27-30 

Духовното значение на хляба и виното37-38 

инструкция 88 

 Величието и уникалността на нашия дух ....  2 

Въпреки че някои се съмняват, че има Бог-Създател, 

слънцето никога не е преставало да грее над тях7 

Нашата задача е да насърчаваме сред хората 

да се постигне истински мир14-15 

Светът ─ и евреите в частност ─ няма да имат  

 очакват новия Месия27 
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Второто пришествие на Христос се случва в Духа28-29 

Пророците от минали времена са описали събитията  

 предвидени в настоящето37-39 

 Ясни изявления за Исус и Христос63 

Инструкция 89 

 Който иска да Ме последва, нека вземе кръста си1-3 

Духовният Израел ─ армия от духове на 

 Светлина и мир16-20 

Божествената любов, въплътена в Исус29-35 

Превърнахме планетата си в долина на сълзите.  

Трансформирани51-54 

инструкция 90 

Сравнения между живота на Йосиф в 

 Египет и Исус от Назарет1-3 

Бог е нашият Създател и очаква от децата си 

 Признаване и послушание5-6 

Посланиците на духовните учения ще намерят много 

Изпитвайте горчивина, но и големи радости28-31 

Божественото Слово, станало човек ─ или Христос 

 станал човек в Исус за втори път33а 

Божествена любов, обвита в лъч светлина, 

се превръща в човешко слово чрез посредника33b 

Христос премества картината на живота на Юда в  

божествена светлина37-39 

Най-висшата цел на човешката свободна воля е, 

Да изпълняваме Божията воля41-43 

Инструкция 91 

Христос обяснява процеса в Своите прокламации3-7+13-14 

Във всички времена, чрез подготвени хора, Бог е 

 говорители8-12 

Христос, Божието Слово ─ любов и мъдрост 

Божиите 27-30  + 32 

Бог е повече и отвъд това, което нашият интелект може 

могат да разбират34-36 
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По целия свят одухотворени водачи в 

 Външен вид45-47 

Обяснения на седемте печата49-54 

Времето на злоупотреба със свободната воля е към своя край80 

Инструкция 92 

Най-ценното наследство: Словото на Христос в Неговата 

 Учения2-3 

Характеристики на добрия ученик8-10 

Същността на Божиите учения 

 е била една и съща по всяко време26 

Защо говорителите на Бога идват от 

 простите, малко образовани хора?  28 

Очакванията на Бога към Неговите деца61 

Пътят към пречистване на душата65 

 Гласът на Духа на истината вече се чува71 

Инструкция 93 

Оборудване на учениците на Божествения Учител3-6 

Божественият лъч светлина се е превърнал в човешко слово8 

За приемането и предаването на Божественото Слово е необходимо 

Духът, сърцето и умът трябва да бъдат подготвени15 

В часовете на скръб трябва да насочваме мислите си към Него. 

 изпратете за утеха и помощ23-24 

Христос и Неговите учения ще спасят хората 

и трансформира; ние спиритуалисти са само помощници29-30 

Утихването на бурята в Галилейското езеро ─ указание за бурното настояще и за нашето 

спасение33-37  Духовният Израил и неговата мисия днес43-47  Човек трябва да се 

ръководи не само от науката и човешките 

 знание, но чрез духа на любовта68 

Инструкция 94 

Кои ще бъдат новите апостоли на духовното учение?  8-11 Съветите на Божествения 

учител за разпространение 

Неговото учение13-17 

Други духовно пробудени групи също ще се присъединят към нас26  Само Бог знае 

тайните и силите на нашия дух. 

 и може да ги разкрие29 
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 Страстите на Исус56-80 

Инструкция 95 

 Предпоставка за отговор на молитва1 

Ползата от изпитанията, понесени с преданост5  + 7 Бог използва нечестивите като 

инструменти на Своята справедливост8 

 Лечебният ефект на болката12  + 56 

Божието Слово чрез посредниците на Словото неотменимо 

само до края на 1950 г.20 

Мария, духовната майка на човечеството21 

Смирението трябва да бъде девизът на Христовите ученици32 

 Нашата съдба е да се подчиняваме на Божиите закони35 

Още на земята ще намерим пътя към небесното царство 

разпознаване55 

Инструкция 96 

 Призив за одухотворяване и издигане на мисълта4-5 

В предстоящите религиозни войни истината ще 

 победа, а не на човека14 

Една от многото причини за прераждането17 

 Силите на ума са над силите на интелекта33 

 Какво е спиритизъм?  37-38 

 Христос ни казва как да чуваме гласа Му47-48 

 Време е за съд49 

Други примери за прераждане 53 + 61 

Земята е осквернена от човека .... 59-60 

Инструкция 97 

Бог винаги се е проявявал в различни форми 

 за да изпита вярата ни9-12 

Човекът е най-добрият посредник на Божествената воля14 

 Божественото наследство ─ неговите учения22 

Бог винаги чрез способността за разбиране 

 прости хора ни говориха49 

Броят на преражданията зависи от нашата духовна 

 Съвършенство на земята ab61 

Инструкция 98 
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Ако искаме да свидетелстваме за нашето следване на Христос, 

първо трябва да усъвършенстваме себе си3 

Чрез интуицията си ще разберем дали дадено съобщение е истинско7 

Задача и отговорност на спиритистите 

 на потомъка19 

Различните форми на духовна връзка с Бога 

 с хората20-23 

Това е време на преценка, когато плащаме дълга си. 

 трябва30-32 

Всичко човешко преминава, само Божието слово 

и Неговият закон остават завинаги39 

Напътствия и съвети на Божествения учител 

 за нашата духовна борба45 

Правилно ли разбираме заповедта "Обичайте се един друг"? 

 Разбирате ли?  50-51 

Бог иска да ни завладее чрез Своята любов и 

 не се огъва през болката53 

Инструкция 99 

Напразно очакване на религиозните общности за 

Второто пришествие на Христос2 

Ние самите трябва да постигнем своето благословение9 

Духовният Израел, неговият произход и мисия10-15 

Новите учения на Третата епоха са 

по-обширни от тези на Втората епоха24-25 

До постигането на диалога между духа и 

 

Духът все пак ще премине времето33 

Кой е нашият ближен и какво е нашето 

 Служене на него?  51-52 

Водното кръщение на Йоан и кръщението на Исус в Духа 

и тяхното значение56-60 

Първородният грях на човечеството62 
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Инструкция 100 

 Съдът ми е роден от любов, а не от отмъщение1-3 

Защо Бог не предотвратява намесата на 

 Учени в областта на сътворението?  6-9 

Помощта на нашите ангели пазители и нашата отговорност 

 към тях18-24 

 Откровенията на Бога по време на сън30-31 

Изкуплението чрез жертвената смърт на Исус става ефективно само 

чрез нашето наследяване71 

Инструкция 101 

Напътствия за изпълнение на духовните ни задачи6-9 

Живеем във времената на посещенията на 

Божествена справедливост35 

Възможността за прераждане е акт на 

на божествената любов и справедливост37-40 

Смирението е една от добродетелите, които са най- 

трябва да се практикува55-63 

Инструкция 102 

Ние постоянно сме изложени на изкушения, 

 но най-мощният враг е в нас самите11-12 

Съвършеният духовен диалог ще бъде само 

 да достигне до бъдещите поколения ....  20 

 Божието слово на Третата епоха е Новият завет28 

Мисията за издаване на книгата на ученията 

 на Божествения учител38-39 

 Възможността за прераждане е Божия благодат52 

Инструкция 103 

Божият народ не е определена раса, а  

 общността на избраните духове8-14 

Времето на Божия съд - краят на една епоха и началото на нова 15-17 

 Практически съвети за следване на Исус28 

Чудесната форма, в която Бог разкрива Своите откровения на 
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Хората се изявиха37-38 

Наближава времето, когато хората ще осъзнаят значението на 

 на духа42-43 

Божествената работа трябва да бъде неподправена и без 

Обредите се разпространяват56-58 

инструкция 104 

Мирът на земята не е възможен без любов30+1-2 

Коригиране на човешките възгледи за 

За първи път за Бога11-15 

Мрачната оценка на Бог за днешното човечество33-34 

Отвъдният свят е различен от това, което си представяме на земята39-41 

Божествената мисия към духовния Израел:  

 да се молим за мир55-58 

Инструкция 105 

Отговорността на спиритистите да използват духовните си дарби 

да използвате3-10 

Божиите инструменти не само се появяват в средата на 

Духовен Израел11-14 

Никой изпит не е безплатен27 

Духовно зрелият човек има власт над 

Природни сили39-44 

Много народи, в резултат на своя материализъм и 

Високомислието пада дълбоко45-47 

Доктрината за прераждането не е нова, но съществува 

 от първия път52-54 

Инструкция 106 

Ние не трябва да бъдем твърде зависими от земните 

Избягване на удоволствията и задълженията15 

 

Никой не е пророк в собствената си страна19-20 

 Значението на молитвата32 

 Съдбата на духа и душата след земната смърт6-38 
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Напътствия към родителите и децата57-59 

Инструкция 107 

Просветление за отвъдното1-4+15 

 Нов етап ─ първо съд, после мир18-21 

Духът на истината и неговото действие24 

Скитането на Израел през пустинята до 

 Обетована земя28-33 

Инструкция 108 

 Могъщите задачи на Илия в трите времена9 

Греховното наследство на Содом и Гомор носи токсични 

Плодове, с които трябва да се борим10-16 

Идването на Духа на истината беше 

 предсказано от Исус22-23 

 За Божието царство32 

Нарушената хармония между умствения и 

материалният живот е причината за объркването 

 в силите на природата56 

Инструкция 109 

Реакциите на хората при появата на 

Спасителят и неговите учения3-6 

Защо животът на Божиите деца често е толкова 

 неразбираемо трудно?  11-13 

Мистерията за природата на душата ще 

 сега се излъчва14-16 

 Бог очаква децата му да се обичат помежду си32  + 36 

Обяснение на природата на Бога40-41 

Само с истинско одухотворяване можем да постигнем чудеса. 

 вж. реализирано58-59 

За раждането на Исус63-64 

Инструкция 110 

От 144 000, нарисувани от Господа 4 

Логическо потвърждение на прераждането 7 

Духовният и националният Израел 8 
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Откровение за Никодим 13 
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