
 

 

 

Книга за истинския живот 

 

Ученията на Божествения учител 

Том V  

Инструкция 111-142 

Онлайн издание  
Подходящ за DeepL Програма за превод 

И Balabolka Текст в реч Аудио конвертор 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Служба за книги за цял живот 
 

12-томният труд Libro de la Vida Verdadera (Книга за истинския живот) е наследство за 

цялото човечество и е регистриран в Dirección General del Derecho de Autor de la Secretaría de 

Educación Pública в Мексико под номера 26002, 20111 и 83848. 

Повече информация за оригиналното издание на испански език: 

Asociación de Estudios Espirituales Vida Verdadera, A.C. Apartado Postal 888, México, 

D.F., - C.P. 06000 

Отговорник за превода на немски език: Walter Maier 

Статус: октомври 2016 г. 

Редактиране (нов правопис и оформление): 

Служба за книги за цял живот 

Манфред Бесе 

Kirchweg 5 

D-88521 Ertingen 

Тел.: +49 (0) 7371 929 66 42 

Електронна поща: manfredbaese@gmx.de 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:manfredbaese@gmx.de


 

 

 

Забележка по този въпрос:  
 

Този том е прецизно обработен за програмата за превод на https://www.deepl.com/translator 

DeepL, ProVersion, която се превежда на 12 езика.  

Досега с него са преведени следните томове: 

 

Статус: декември 2020 г.  

 

Третият завет  

От немския оригинал на езиците:  Нидерландски, полски, руски, португалски, португалско-

бразилски,. Да бъде последвано от: Японски и китайски 

Досега тя беше достъпна на следните езици: Немски, английски, испански, италиански, 

френски  

Книгата на истинския живот 

От немския оригинал на английски език: томове IV, V, VI, VIII, IX, XI, XII - останалите 5 

тома вече са били налични на английски език. 

Ще последват допълнителни преводи.  

 

Волята на Господ е тези произведения да бъдат достъпни безплатно за всички хора. Не е 

Негова воля да продава това произведение за пари. Всички налични томове могат да бъдат 

изтеглени безплатно в PDF формат от интернет.  

Волята на Господ е да разпространява Словото Си по целия свят. Това се случва във връзка 

със свидетелството на моя собствен, спиритуалистичен пример. Поради тази причина всички 6 

тома на моя личен, спиритуалистичен пример, публикувани досега, са достъпни на моята 

начална страница за безплатно изтегляне в PDF формат, както и 5 тома с поезия на немски и 

английски език, които се основават на Книгата на истинския живот.  

През 2017 г. Господ ме призова да Му служа. Записах тази история в горните 6 тома, като 

посочих датата на всеки от тях. Тя съдържа много сънища, видения, тайни, които Господ ми 

разкри, пророчества, предсказания за актуални събития по света. Това е призив за събуждане на 

човечеството, а за мен - фаза на пречистване, възнесение и завръщане в лоното на Отец.  

 

Името ми Анна Мария Хоста е духовно име, което Господ ми откри през 2017 г.  

Господ ми каза, че Hosta има следното значение:  

Hos... (фамилията на съпруга ми) - Hos - t.... (Домакин, Хляб на живота, Слово на Бога) и  

Hos...t...A (A за моето име, Анна)  

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

сърцата и те да се ориентират към Словото, а не към пратеника. Пратеникът е само носител на 

СЛОВОТО, а то е самият Бог. Тя е същността на всички преживявания на Бога със съществата, 

които е създал, и е предназначена за тяхното обучение, за да могат да я изучават, за да се 

пречистят и усъвършенстват с цел да се върнат при Бога и да влязат отново в лоното на Отца.  

 

Анна Мария Хоста 

Мирният Христос на Земята 

Електронна поща: a.m.hosta@web.de  

https://www.friedensreich-christi-auf-erden.com   

 

 

 

 

 

https://www.deepl.com/translator
https://www.deepl.com/translator
mailto:a.m.hosta@web.de
https://www.friedensreich-christi-auf-erden.com/


 

 

Съдържание 
Страница 

Въведение ......................................................................................................................................................... 6 

Инструкция 111 ................................................................................................................................................. 7 

инструкция 112 ............................................................................................................................................... 13 

Инструкция 113 ............................................................................................................................................... 20 

Инструкция 114 ............................................................................................................................................... 26 

Инструкция 115 ............................................................................................................................................... 32 

Инструкция 116 ............................................................................................................................................... 37 

Инструкция 117 ............................................................................................................................................... 42 

Инструкция 118 ............................................................................................................................................... 47 

Инструкция 119 ............................................................................................................................................... 53 

Инструкция 120 ............................................................................................................................................... 58 

Инструкция 121 ............................................................................................................................................... 64 

Инструкция 122 ............................................................................................................................................... 70 

Инструкция 123 ............................................................................................................................................... 76 

Инструкция 124 ............................................................................................................................................... 82 

Инструкция 125 ............................................................................................................................................... 87 

Инструкция 126 ............................................................................................................................................... 93 

Инструкция 127 ............................................................................................................................................... 99 

Инструкция 128 ............................................................................................................................................. 104 

Инструкция 129 ............................................................................................................................................. 110 

Инструкция 130 ............................................................................................................................................. 116 

Инструкция 131 ............................................................................................................................................. 122 

Инструкция 132 ............................................................................................................................................. 127 

Инструкция 133 ............................................................................................................................................. 132 

Инструкция 134 ............................................................................................................................................. 138 

Инструкция 135 ............................................................................................................................................. 144 

Инструкция 136 ............................................................................................................................................. 149 

Инструкция 137 ............................................................................................................................................. 154 

Инструкция 138 ............................................................................................................................................. 160 

Инструкция 139 ............................................................................................................................................. 166 



 

 

Инструкция 140 ............................................................................................................................................. 172 

Инструкция 141 ............................................................................................................................................. 178 

Инструкция 142 ............................................................................................................................................. 185 

Информация за съдържанието ................................................................................................................... 192 

 

 

Литература и уебсайтове. . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 217 



 

6 

Въведение  
Като въведение към този том V нека послужат стихове 1-10 от Поучение 123, в които Христос 

говори за Своето действие на Духа: 

1 Словото Ми се излива върху вас неизчерпаемо. Аз съм Христос, Който живях сред хората 

през Втората епоха и Който отново слиза при вас, за да свидетелства за Себе Си, изпълнявайки 

обещанието и словото Си; по онова време потвърдих с делата Си Закона, продиктуван от Отца на 

Мойсей, който не действаше по своя воля, нито по волята на хората, а по волята на Вечния; затова 

ви казвам, че ако не съм отменил това, което Мойсей говори, няма да отменя и сега това, на което 

ви научих в Исус. 

2 Аз съм с вас, защото това обещах и обявих на учениците Си, когато по един повод бях 

заобиколен от тях и те Ме попитаха по следния начин: "Учителю, Ти каза, че ще си тръгнеш, но 

после ще се върнеш. Кажете ни кога ще стане това?" Видях, че тяхната простота и желание за 

знание ги караха да се интересуват от тайните съвети на своя Господ. Въпреки това Аз им говорих 

с любов: "Наистина, не е далеч денят, когато ще се върна при хората", като им дадох да разберат, 

че тогава Моето присъствие ще бъде в Духа, и същевременно им съобщих знаците, които ще 

оповестят следващото Ми идване. Тези знаци ще бъдат войни, хаос и голямо страдание по цялата 

земя. Но наистина ви казвам, че точно такова, сред хаоса, беше Моето идване в този момент. Тук 

съм аз, вие, хората, с послание за светлина и мир за вашата душа, от което сега ще направя 

(духовен) ковчег, в който ще влязат всички вярващи хора, които искат да се спасят, където 

човечеството може да намери убежище. Този ковчег ще бъде здраво закрепен чрез вярата, 

надеждата и милосърдието на онези, които Ме следват, и ще има духовна прилика с ковчега, 

поверен на Ной, когато силите на природата са се отприщили. 

3 В кое време живеете? Помислете за това и знайте, че Аз ви дадох Моето учение в три 

възрасти. Първата е на закона, втората - на любовта, а третата, която е настоящата, съответства на 

мъдростта. 

4 Един-единствен Дух, който е Мой, винаги е бил с вас. Но ако съм го разкрил в три различни 

фази, помнете, че формите, в които се проявявам в цялото творение, са безкрайни и същевременно 

съвършени. 

5 овреме за първи път опознахте Отец като Съдия и Законодател. Във Втория път Аз 

направих "Моето Слово" да стане човек в Исус и Неговото Слово говореше с божествена истина. 

Христос е "Словото", същият, Който казва на хората: "Който познава Сина, познава Отца". Сега 

вие сте в Третото време, в което изливам върху вас Мъдростта Си. 

6 В изпълнение на Моето обещание Аз дойдох в духа, на символичния "облак", който душите 

ви образуват, когато се издигат към Мен, и изграждам истинския храм в сърцата на хората. 

7 Когато Ме чувате чрез тези гласоподаватели, не мислете, че Моят Дух се е вселил в това 

малко и нечисто тяло. Вече ви казах, че това е вашият интелектуален орган, върху който се спуска 

лъч от Моята светлина, който е божествено вдъхновение, който е мъдрост и любов. 

8 Разберете чудото на това общуване и осъзнайте, че чрез органа на разбиране на тези 

необразовани същества и техните устни идва словото, което просвещава невежите и 

грешника, за да създаде в сърцето му дом, достоен за Бога, и да му даде ключа на вярата, който 

отваря вратата към мъдростта. 

9 С безкрайно търпение чаках времето, когато еволюцията на душата ви щеше да ви позволи 

да разберете Моето общуване чрез органа на ума на гласоподавателя, като подготовка за 

съвършения съюз между Моя Дух и вашия. 

10 Това е причината носителят на гласа да произнася Моето Слово, без да се уморява мозъкът 

му и без да хрипти в гърлото му. Защото Аз съм Този, Който движи тези устни, за да може Моят 

призив да достигне до хората. Каня ги да си починат под сянката на дървото на живота и да ядат 

плодовете на вечния живот.  
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Инструкция 111  
1 Отворете вратите на сърцата си за Мен, народе! Виждал съм как изпитанията на живота те 

връхлитат като бурен вятър; виждал съм как болестта нахлува в дома ти и как те обзема мизерия. 

Идвам, за да ви донеса мир. 

Ах, възлюбено човечество, ако знаехте колко лесно бихте намерили спасението си, ако имахте 

добра воля! Една молитва, една мисъл, една дума биха били достатъчни, за да помирят хора, 

народи и нации, но хората търсят решение на конфликтите си с други средства. Девизът на много 

хора е всичко, но не и да действат като Христос; всичко, но не и да практикуват Неговото учение - 

и ето ти последствията! 

2 Какво ще очаквате от делата си, ако в тях няма справедливост, любов и милост? Не са ли 

това ученията, които Исус ви е дал? Истина ви казвам, че любовта, справедливостта и 

милосърдието не противоречат на начина на живот във вашата епоха, а са добродетели, присъщи 

на духовно напредналите същества. 

3 Когато виждам хора, въвлечени във войни, които се избиват помежду си за притежание на 

световните съкровища, не мога да не сравня човечеството отново и отново с малки деца, които се 

бият за неща, които нямат никаква стойност. Децата все още са хората, които се борят за малко 

власт или малко злато. Какво означават тези притежания в сравнение с добродетелите, които 

другите хора притежават? 

4 Човекът, който разделя народите, като сее омраза в сърцата им, не може да се сравнява с 

този, който посвещава живота си на задачата да сее семената на всеобхватното братство. Онзи, 

който причинява страдание на братята си, не може да се сравнява с онзи, който посвещава живота 

си на задачата да облекчи страданието на своите ближни.  

5 Всяко човешко същество мечтае за трон на земята, въпреки че от самото начало 

човечеството е изпитало колко малко струва тронът в света. 

6 Обещал съм ви място в Моето царство, но малцина са тези, които са го поискали, и това е 

така, защото хората не искат да разберат, че най-малкият поданик на Царя на небесните царства е 

по-велик от най-могъщия монарх на земята. 

7 Хората са все още малки деца, но великото посещение, което идва върху тях, ще ги накара 

да изпитат толкова много за толкова кратко време, че скоро ще преминат от това детство към 

зрелостта и тогава, снабдени с плодовете на опита, ще възкликнат: "Исус, нашият Отец, беше прав, 

нека отидем при Него." 

8 Агнето, пожертвано за греховете ви, ви говори в този момент и словото Му е любов и 

прошка. Книгата на божественото правосъдие е отворена в шеста глава, защото Агнето е 

разпечатало всички нейни печати. 

9 Скоро ще настъпи 1950 г. и тази форма на проявление ще приключи, но Шестият печат няма 

да бъде затворен, а ще продължи да свети до края на времето си, когато ще бъде разпечатан 

Седмият печат. 

10 Искам човечеството да се подготви в този момент, така че когато последният печат бъде 

разпечатан, хората да са наясно и да са готови да чуят и разберат съдържанието на новите 

откровения. Искам народите и племената да станат вътрешно силни, за да могат да устоят на 

горчивината на онези дни. 

11 Ще нарека благословени онези, които са способни да издържат на изпитанията на тези 

времена, и ще ги възнаградя за тяхната упоритост и вяра в Моята сила, като ги назнача за родители 

на новото човечество. 

12 Греховете на хората ще бъдат заличени и всичко ще изглежда като ново. Светлина, 

изпълнена с чистота и девственост, ще озари всички създания, нова хармония ще поздрави 

човечеството и тогава от духа на хората ще се издигне химн на любовта към техния Господ, който 

Той толкова дълго е очаквал. 

13 Майката Земя, осквернена от най-древни времена от своите деца, отново ще се облече в най-

красивите си празнични одежди и хората вече няма да я наричат "Долината на сълзите", нито ще я 

превърнат в поле от кръв и сълзи. Този свят ще бъде като малко светилище насред вселената, 
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откъдето хората ще издигнат духа си към Безкрайността в един съюз, изпълнен със смирение и 

любов към техния Небесен Отец. 

14 Моите деца ще имат Моя закон, отпечатан в духа им, и Моето слово в сърцето си, и ако в 

миналите времена човечеството е намирало удоволствие в злото и наслада в греха, тогава то няма 

да има друг идеал освен доброто, нито ще познава по-голямо удоволствие от това да върви по Моя 

път. Но не си мислете, че човекът ще се откаже от науката или цивилизацията си и ще се оттегли в 

(самотни) долини и планини, за да води примитивен живот. Не, той все пак ще се радва на 

плодовете на дървото на науката, за което се е грижил с толкова голям интерес, и когато 

одухотворяването му стане по-голямо, науката му също ще стане по-голяма. Но към края на 

времето, когато човекът е изминал целия този път и е откъснал последния плод от дървото, той ще 

осъзнае нищожността на своите дела, които преди са му се стрували толкова велики, ще разбере и 

почувства Духовния живот и чрез него ще се възхити на делото на Твореца както никога досега. 

Чрез вдъхновение той ще получи великите откровения и животът му ще се върне към простотата, 

естествеността и одухотворяването. Ще мине известно време, преди да настъпи този ден, но всички 

Мои деца ще го видят. 

15 Сега трябва да направите крачка напред, за да не се налага духът ви да се оплаква, че е 

водил безплоден живот. 

16 Говорил съм ви за идните времена. Думите ми няма да ви отблъснат, защото наистина ви 

казвам, че утре те ще съживят вярата и ще запалят надеждата в сърцата на мнозина. 

17 човечеството, Аз имам силата да унищожа греха ти чрез любовта и да те спася. Няма да 

спра да гледам на петната ви и дори да ви намеря изгубени в блатото на света, ще ви освободя от 

него, за да ви направя Мои апостоли. 

18 Сред човечеството живее част от сто четиридесет и четирите хиляди, белязани от Мен. Тези 

Мои слуги са разпръснати по целия свят и изпълняват задачата да се молят за мир и да работят за 

братството между хората. Те не се познават помежду си, но - някои интуитивно, а други 

просветлени от това откровение - изпълняват предназначението си да осветяват пътя на своите 

братя. 

19 Тези, които са белязани от Моята любов, са отчасти обикновени хора, но има и такива, 

които са уважавани в света. Те могат да бъдат разпознати само по духовността в техния живот, в 

техните дела, в начина им на мислене и разбиране на божествените откровения. Те не са 

идолопоклонници, фанатици или безразсъдни. Изглежда, че те не практикуват никаква религия, но 

въпреки това духът им изпитва вътрешна почит към духа на техния Господ. 

20 Онези, които са белязани със светлината на Светия Дух, са като спасителни лодки, 

пазители, съветници и защитници. Надарих ги в духа им със светлина, с мир, със сила, с лечебен 

балсам, с ключове, които невидимо отварят и най-неохотните врати, с оръжия, с които да 

побеждават препятствия, които за другите са непреодолими. Не е необходимо те да се представят 

пред света с титли, за да станат известни способностите им. Те не познават науките и са бедни на 

земни блага, но въпреки това могат да направят много добрини по пътя на живота си. 

21 Сред тези множества тук, които са приели Моето Слово, мнозина са дошли само за да 

потвърдят своята мисия, защото не на земята са получили духовните си дарби и не са били 

натоварени с мисията. Истина ви казвам, че светлината, която всеки дух притежава, е тази, която е 

придобил по време на дългия път на своята еволюция. 

22 Блажени са бележитите, които изпълняват духовната си задача, вдъхновени от Моята 

любов, и блажени са онези, които им подражават, защото ще достигнат духовната зрялост, която те 

имат. 

23 Колко пъти през Втората епоха онези прости хора, които чуваха словото на Исус, и болните, 

които се обръщаха към Него, се опитваха да правят по-големи чудеса от тези на Моите ученици, 

без да принадлежат към числото на Моите апостоли. 

24 Търсете с усърдие целта (на вашия път на развитие), всички идвайте при Мен по пътя на 

вярата, милосърдието и смирението и всички ще се почувствате еднакво достойни за вашия Отец. 

25 В зората на новия ден духът ви се е обърнал нагоре, за да благодари на Отца. 
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26 Елате отново да се учите от Мен, вие, ученици и начинаещи, пазете думите Ми дълбоко в 

себе си, за да не ви застигнат неподготвени времената на изпитания. Не искам да ви виждам като 

крехки лодки в бушуващо море. 

27 Обновяване е това, което искам от Моя народ, така че когато се освободите от 

безполезността и злото, да можете да използвате Моите учения и същевременно да докажете, че 

чувате Духа на истината. Осъзнайте, че сега трябва да измиете тези петна чрез покаяние и 

смирение и да свидетелствате за Моята истина чрез дела на любов. 

28 Още от първите си стъпки по този път използвайте истината, независимо дали говорите, или 

действате. На лъжите им липсва божествената същност, затова никога няма да ви убедят. 

29 Аз пречиствам тези говорители, преди да се изявя чрез тях, така че само те да могат да ви 

възвестяват истината. Ако утре мъжете ви обидят, като се усъмнят в това Слово, защото то е било 

предадено и чрез устата на жени, не се плашете. Ще им кажете, че не съм избирал учениците си по 

пол или класа и че за Моето проповядване са достатъчни отворен ум и послушни устни, за да 

изразя чрез тях вдъхновението Си. 

30 Не се страхувайте от онези, които ви търсят, дори ако ги възприемате като следователи или 

изобличители на вашите действия. Винаги разпознавайте в тях души, които търсят светлина. 

31 Кой би могъл да отдели овца от Моята преграда, която Ме обича истински? Зад простотата 

на всеки от Моите работници, скрита от човешките очи, стои ангел, който бди над всяка негова 

стъпка. 

32 Казах ви, че ще се сражавате и че - ако искате истината да блесне - трябва да бъдете смели в 

битката и да простите всяка обида, която може да ви бъде нанесена, и че не трябва да позволявате 

на обидата да ви даде оръжия, които не трябва да използвате. 

33 Ако умеете да прощавате, без да се хвалите, ще спечелите битката. Когато бъдете 

подложени на изпитание, молете се и Аз ще направя удивителни дела, отвъд всякаква наука, които 

ще накарат невярващите сърца да потреперят. 

34 С това предварително ви обръщам внимание на изпитанията, които ще трябва да 

преживеете. Но за да не бъдете изненадани, винаги бъдете подготвени. 

35 Бъдете възприемчиви към Моите вдъхновения и не постъпвайте като онези със закоравели 

сърца, които чакат ударите на живота да поправят грешките им. Казвам ви, че сред вас има и болка, 

и смърт, те също ви говорят. 

36 Сега е моментът всеки дух да си изясни епохата, в която се намира, за да може да тръгне и 

да изпълни задачата, която съм му възложил. 

37 колко болка си причинил на своите, но Аз обичам всички и на всички ще дам средствата за 

тяхното спасение, докато дойдат при Мен. 

38 Илия Ми помогна в работата по възстановяването на Третата епоха. Днес вие не го виждате 

въплътен, както в миналите векове, да пътува по пътищата, подготвяйки умовете на хората да се 

покланят на Моята Божественост. Възприемате присъствието му само в духа и великата му борба 

за спасение на човечеството. 

39 Очаквам всички вас, след като изпълните задачата си, в която имате за водач този добър 

Пастир. 

40 Не сте ли усещали искреността, любовта в него и жертвата му за вас през цялото време? 

Няма ли да се издигнете и да преодолеете препятствията, за да стигнете до целта, да възхвалите 

Илия и да прославите своя Господ? 

41 Писано е, че ще Ме видите да идвам при вас с голямо величие. Мнозина са Ме виждали с 

духовното си лице, без да успеят да разберат делото, което върша сред хората. Но ако ви попитат: 

"Кого слушате и защо се отвърнахте от света?", какво бихте отговорили? - Говори според истината, 

не отричай това, което си видял, не постъпвай като Петър, като казваш, че не познаваш това дело, 

защото не можеш да скриеш знака, който е в духа ти и който те отличава, без да можеш да го 

избегнеш. 

42 Знам, че въпреки доказателствата, които ви дадох, мнозина от вас ще Ми обърнат гръб от 

страх да не бъдат съдени и изправени пред съда. Но ако вие, които Ме чухте, мълчите, кой ще 
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защити делото Ми? Но Аз обучавам онези, които, без да знаят за Моето учение, ще го изучат, 

когато то трябва да бъде съдено, и ще го намерят за правилно, и ще се застъпят (в съда) за Моя 

народ. 

43 Ако искате да бъдете Мои работници, трябва да Ме вземете за пример и да се съгласите с 

изпитанията, които трябва да дойдат, защото те са предвидени от Мен. Но когато навлезете в това 

време, не се обърквайте и не забравяйте, че Аз ви съобщих всичко това. Тогава ще разпознаете 

Моята сила и Моята справедливост, а ако сте се съмнявали в Моето слово, ще разберете, че съм ви 

подготвил така, че да не бъдете изненадани и сред тези изпитания да разпознаете Моята безкрайна 

благодат и милост към вас. 

44 Приписали сте голяма сила на човешките същества и сте се усъмнили в Моята. Скоро ще се 

случат събития, които ще ви докажат, че всичко е подчинено на Моята воля и всичко се подчинява 

на Моите закони. Искам да сте чисти в посоченото време и единственият ви стремеж е да 

просвещавате ближните си с Моите наставления. Помислете, че бихте могли да превърнете този 

свят в рай, ако се подчинявахте на Моите закони. Животът ти можеше да бъде вечна прослава на 

твоя Бог. Но все още можете да поправите прегрешенията си и да благословите възможността, 

която ви давам, да се върнете в добрия път. 

45 Обичайте, за да бъдете обичани. Простете, за да станете достойни да ви бъде простено. 

Бъдете готови да се поклоните пред онези, които са били ваши слуги, за да изпитате себе си в 

смирението си. 

46 Бъдете Мои слуги и никога няма да бъдете унизени от Мен. Помнете, че не съм дошъл като 

цар и не нося скиптър или корона. Аз съм сред вас като пример за смирение, а още повече като ваш 

слуга. Помолете Ме и Аз ще ви дам, разпоредете се с Мен и Аз ще се подчиня, за да ви дам още 

едно доказателство за Моята любов и Моето смирение. Искам само да Ме признавате и да 

изпълнявате волята Ми, а ако срещнете пречки при изпълнението на задълженията си, молете се и 

побеждавайте в Мое име и заслугите ви ще бъдат по-големи. 

47 Ако не можете да се доближите до страдащ човек, за да се погрижите за него и да го 

утешите, молете се и духът ви ще достигне до него и така ще можете да изпълните благословената 

си мисия. Заради силния небрежният ще получи помощ, а заради праведния ще бъде спасен един 

народ. 

48 Колко време мина от деня, в който ви известих, че Моето царство се е приближило до 

човечеството, до този ден, в който Ме чувате, но вие не повярвахте и не се подчинихте на думите 

Ми, а всеки изминал ден ви приближава към края! Какво ще правите, след като този период изтече, 

а вие не сте се възползвали от възможността да работите за благото на духа си? Въпреки това 

продължавам да ви казвам, че ви очаквам и че търпението Ми е безкрайно. Но Аз искам да Ме 

разберете, за да се смилите над себе си. 

49 Дадох ви ново тяло с всеки земен живот и просветих духа ви, за да можете да започнете 

борбата си, и ви казвам, че не трябва да се страхувате да оставите в процеса на борба парчета от 

дрехата на душата си или части от сърцето си, защото само тези заслуги ще ви отворят портата и 

ще ви отведат във вечния дом. 

50 Удивлявахте се на чудесата, които направих през Втората епоха, но ако се замислите, ще 

разберете, че те не са престанали да се случват в света - някои в материална форма, други - в 

душите на хората. 

51 "Глухите чуват": това са онези, които, заглушавайки гласа на съвестта си, днес са се 

вслушали в Моите думи, които са влезли в сърцето им и са ги подтикнали към покаяние и добри 

решения, и душата им вече е на пътя към спасението. 

52 Хромият човек е изцелен и Ме следва днес: Това е детето, което, след като се отклони от 

духовния път, беше парализирано и не можеше да отиде да се срещне с Мен, а днес, след като чу 

Моето Слово, е изцелено и се подготвя да се освободи от веригите, които го свързваха, за да бъде с 

Мен. 

53 И слепите прогледнаха: След мрака и летаргията, в които това човечество живееше, без да 

иска да погледне отвъд това, което го заобикаляше, Аз го озарих със светлината на новия ден, за да 
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му покажа пътя, изпълнен с борби и изпитания, където Моят Дух се изявява и може да бъде видян, 

така че всички вие, без изключение, да Ме разпознаете. 

54 Дори мъртвите са възкръснали: Колко малко хора знаят как да останат в благодатта и да 

живеят в единение с Мен. На тези, които са "умрели" за благодатта, върнах вярата, надеждата, за да 

ги събудя за нов живот, в който са видели свят, пълен с безкрайни изненади, които не могат да 

проумеят, и в който всичко е сила, здраве и мир. 

55 Те са тези, които Ме разпознаха в това време, но Аз ви казвам: Ако след 1950 г. словото Ми 

престане да звучи и към вас се приближат нови множества, издигнете ги и ги научете, както Аз ви 

научих. Давам ви голяма власт, за да можете да продължавате да насърчавате вярата на 

новоповярвалите. 

56 Не се съмнявайте в Моето слово поради факта, че съм използвал грешни мъже и жени. 

Дайте Ми един праведен човек и Аз ще ви говоря чрез него. Но истина ви казвам, че не намирам 

сред хората чисти и съвършени души, а Моето провъзгласяване трябва да бъде осъществено в 

това време, въпреки човешкия материализъм и несъвършенство. Дори тези същества тук да нямат 

чистотата на ангелите или непорочната добродетел на патриарсите, Аз ги подготвям от дълго 

време, избрал съм духа им и съм пречистил телесната им обвивка, а от поколение на поколение 

техните предци са се пречиствали. Кой може да проникне в най-съкровените Ми съвети? Делото 

Ми е към своя край и когато ви дам последното Си Слово, вие ще използвате и ще се храните с 

неговата божествена същност - вие и всички онези, които търсят Третия завет. 

57 Молитвеният дом не е единственото място, където трябва да размишлявате и да 

практикувате Моето учение, а на всяко място. Аз не само ви уча как да живеете в този свят, но и ви 

подготвям за духовния живот, който ви очаква и който няма край. 

58 Гледайте и се молете, защото не знаете в кой момент ще призова сърцето ви, за да му дам 

вдъхновение и да го накарам да използва сред хората духовните дарби, които съм му дал. 

59 Уморени сте от ходенето по пътеките на живота и много сте страдали. Починете си в дома 

Ми, седнете на трапезата Ми и пийте от това вино. Утре трябва да продължите по пътя на живота, 

но ще почувствате нова сила в цялото си същество, която ще ви помогне да достигнете крайната 

цел на пътя си. 

60 Ще ви поверя някои обширни "земи", които да обработвате, и е важно да имате 

необходимата сила, за да не се пречупите в работата. Всеки от вас ще бъде усърден работник на 

тази "земеделска земя", където ще се научи да сее, да се грижи и да жъне, насърчаван от Моите 

божествени учения. Това е благодат, която ви давам в този момент като най-ценната възможност, 

която Моята любов ви дава, за да придобиете заслуги, които ще ви приближат към Мен. 

61 Вече не се стремете към удоволствията или лекомислието на света. Следвай идеала да 

направиш живота си безупречен, защото Аз ще ти дам удовлетворението, което е стимул за сърцето 

ти през цялото ти съществуване. 

62 Разберете, че в света има много нещастие и болка. На всяка крачка можете да откриете хора, 

които се нуждаят от утеха, любов, лечебен балсам и справедливост. Отворете сърцето си за всяка 

болка. Станете състрадателни, за да можете да чуете плача на плачещите, и развийте интуицията 

си, за да можете да съчувствате на онези, които мълчат и крият страданието си. 

63 Не се дръжте като господари спрямо бедните, защото никой не бива да се чувства Бог, цар 

или господар, ако не иска да се види унизен пред тези, които е унижил в деня на Моето 

правосъдие. 

64 Не се отвръщай от онези, които в отчаянието си хулят Мен или Теб. Давам ви капка от Моя 

балсам за тях. 

65 Бъдете готови да простите на всеки, който ви нарани в най-скъпото за вас. Истински ви 

казвам, че всеки път, когато давате искрена и истинска прошка в някое от тези изпитания, това ще 

бъде още един етап, който ще достигнете по пътя на духовната си еволюция. 

66 Затова ще изпитваш ли неприязън и ще отказваш ли прошка на онези, които ти помагат да 

се приближиш до Мен? Ще се откажете ли от духовната наслада да Ме вземате за пример и ще 

позволите ли на насилието да помрачи мозъка ви, за да отвърнете на всеки удар? 
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67 Наистина ви казвам, че това човечество все още не познава силата на прошката и чудесата, 

които тя прави. Щом повярват в Моето Слово, те сами ще се убедят в тази истина. 

68 Възлюбени хора, оставям ви водата, която утолява жаждата и изцелява всяко зло. 

69 Идвам да търся сърца, за да живея в тях, така че когато чуят Словото Ми, да разпознаят 

своята духовна мисия. Искам да се научиш да се молиш, да говориш с небесния си Отец, като 

отразяваш и усещаш това, което искаш да Ми предадеш, с онази интимност и истинност, на която 

те е учил Исус. Но не постъпвайте като онези, които всеки ден повтарят отново и отново: "Да бъде 

Твоята воля, Господи, както на небето, така и на земята", и които всъщност не знаят какво говорят, 

защото в действителност изобщо не са съгласни с Моята воля! 

70 Дошло е времето хората да се изправят и да упражняват Моите Божествени учения. Ето 

защо ви подтикнах да опростите живота си и да освободите сърцата си от материалните желания. 

71 Практикуването на Моето учение е завръщане към простия живот от миналите времена, но 

в същото време е стъпка напред в познанието на духовното. 

72 Избраниците на този път не са избрани случайно; за всяко от Моите деца има божествена 

причина за избора. За да можеш да изпълниш задачата, за която си бил предназначен още преди да 

дойдеш на земята, и за да ти помогна да я изпълниш, Аз ти я разкривам чрез Моите наставления. 

73 Не сте ли изпитали колко много съм ви изпитвал, за да дам на вярата ви стомана и сила? Не 

изпитвате ли неутолима жажда да достигнете до духовното и да го опознаете? Не сте ли усещали 

потиснатост и недостиг на въздух в (духовната) атмосфера, която заобикаля света? Не забелязвате 

ли - без да знаете "защо" - как бягате от мръсотията? Всички тези знаци са доказателство, че сте 

предопределени за духовна задача, която има предимство пред всички други задачи, които 

изпълнявате на земята. 

74 Душата иска да живее, търси своето безсмъртие, иска да се очисти и пречисти, гладна е за 

знание и жадна за любов. Позволете му да мисли, да чувства и да действа, позволете му да използва 

част от времето, с което разполагате, за себе си, за да може да се прояви в него и да се освежи със 

своята свобода. 

75 От всичко, което сте тук, на този свят, само душата ви ще остане след този живот. Нека да 

трупа добродетели и заслуги и да ги пази в себе си, така че когато дойде часът на освобождението, 

да не бъде бедна душа пред портите на Обетованата земя. 

Моят мир да бъде с вас! 
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инструкция 112  
1 Аз съм храната за духа, Аз съм собственикът на всичко, от което се нуждаете, Аз съм 

светлината по пътя на вашето развитие. 

2 Искам да Ме познавате. Някога бях сред вас като човек, а днес идвам в дух, за да ви покажа, 

че наистина съм в Моите деца и че мога да говоря чрез техните органи за разбиране. В бъдеще само 

светлината на Моето вдъхновение ще достига до духа ви. Но във всяка от формите, които 

използвам, за да ви говоря, винаги ще има нов урок и нова фаза на откровение, които Моят Дух ще 

ви поднесе, за да Ме опознаете по-добре. 

3 От възраст на възраст хората придобиват по-ясна представа за Мен. Онези, които са Ме 

опознали чрез Христос, са по-близо до истината от онези, които Ме познават само чрез законите на 

Мойсей. Богът, когото човешките маси са следвали и са му се подчинявали заради страха от 

Неговата правда, по-късно е бил търсен като Отец и Учител, когато семето на Христовата любов е 

покълнало в сърцата им. 

4 Истина ви казвам. Не ви изпращам болка. Виждали ли сте любовта, с която градинарят се 

грижи за градината си? Вие сте за Мен като огромна градина, в която ви гледам като огнени лилии, 

рози или бели лилии. Но ако чашките ти са затворени за росата на Моята любов, съвсем естествено 

е да се чувстваш слаб, когато те връхлетят бурни ветрове. Тогава защо мислите, че аз съм този, 

който ви наказва? Грешка е да приписвате причината за вашите страдания и горчивина на Мен, 

защото бащата иска единствено щастието на децата си. 

5 Щом осъзнаете, че не сте в хармония със сътвореното и с Моите закони, ще съжалявате, че 

Ме обвинявате за нещастията си, и ще разберете, че именно вие сте създали болката. 

6 В миналите времена, когато човечеството все още не е познало истинския Бог, то е виждало 

божество във всяка природна сила. Затова, когато тези сили се отприщвали, хората казвали, че това 

е отмъщението на техните богове, без да осъзнават, че не могат да се спасят от въздействието на 

отприщените стихии заради греховете си. 

7 Все още сте запазили нещо от тези убеждения, защото когато виждате или чувате за 

земетресения, бури или язви, поразяващи народи, градове или държави, възкликвате: "Това е 

Божие наказание." 

8 През това време ви разкрих, че човекът има власт над силите на природата - власт, която не 

сте откривали до днес. Аз ви научих, че всеки, който се моли и живее в съответствие с Моите 

закони, може да постигне послушание с елементарните сили и да бъде чут от природата. Струва ли 

ви се това невероятно? Спомнете си, че сред примерите за поучение Исус ви даде и този за това как 

подчинява природата на Своята заповед. Не забравяйте, че когато Учителят плавал с учениците Си 

в лодка по Галилейското море, то изведнъж се разпенило. Като видя страха на апостолите, Той 

протегна ръка и заповяда на вълните да се успокоят, а те веднага се подчиниха като послушни 

слуги. 

9 Наистина ви казвам, че все още има много неща, които трябва да изучите и да разберете от 

тези примери, за да разберете новите Ми учения. Достатъчно е да имате вяра в думите Ми, за да 

можете да станете свидетели на силата на вярата в изпълнението на Моя закон в трудните кризисни 

моменти в живота ви. 

10 Колко радостни са били сърцата ви, когато сте се молили в едно от тези изпитания и сте 

изпитали осезаемо Моята истина. С вяра, одухотворяване и смирение ще постигнете истинската 

молитва, която ще ви предпази от това да продължите да бъдете жертви на променящите се съдби 

на земята. Защото ако живеете в хармония със законите, които управляват живота ви, всичко, което 

ви заобикаля, ще ви бъде в услуга. Помнете Моите учения, които ви представям с толкова много 

любов чрез човешкия интелектуален орган. Когато Моят лъч се настани в съзнанието на носителя 

на гласа, той се превръща в Слово, без да губи божественото си значение. Тази светлина, която ви 

съобщих в алегорията от Втората епоха, е фарът, който ще насочи душите към пристанището на 

спасението. Очовечих вдъхновението Си, така че когато Ме чуете, да разберете съдържанието на 

откровенията Ми и начина, по който да приложите учението Ми на практика. Утре, когато тази 

връзка, която имах с вас, приключи, Моята светлина ще продължи да осветява духа на хората. 
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11 Ако в онези дни Кръвта на Божия Син беше пролята за всички, сега Светлината на Моя Дух 

ще слезе върху всяка плът и върху всеки дух. 

12 В дълбините на всяко човешко същество се чува камбанен звън, който не ви позволява да 

заспите. Това е Моят глас, който ви зове и ви приканва към молитва, размисъл и съзерцание. Някои 

се спират на този зов и се насочват към него; други се съпротивляват на този глас, като оставят да 

проличи твърдата обвивка на материалната им природа. Затова, докато едни бързат да се пробудят 

за истинския живот, други са лениви. 

13 Колко от вас, които са изпитали благодатта на слушането на Моето Слово, са Ми казали в 

сърцето си: "Господи, защо се забави толкова дълго да се върнеш в света?" - На това ви казвам: За 

Мен цялото това време е било само миг. Мога да ви кажа, че от момента, в който ви дадох 

последната Си дума на Голгота, до деня, в който ви дадох първата Си учителна дума в този век, за 

Мен не е минало никакво време. Периодът от време между Моето заминаване в онази епоха и 

пристигането Ми в тази беше толкова кратък, че го оприличавам на светлината на гръмотевица, 

която проблясва на изток и угасва на запад. 

14 Понякога хората се смятат за толкова недостойни за Мен, че не разбират, че мога да ги 

обичам толкова много; и когато се примирят, че живеят далеч от своя Отец, те започват да живеят 

според собствените си представи, създават свои закони и религии. Ето защо изненадата им е 

голяма, когато преживеят Моето идване. Тогава те се питат: "Всъщност толкова ли ни обича 

нашият Отец, че търси начин да се свърже с нас по този начин?" 

15 Вие, деца на хората, мога само да ви кажа, че няма да позволя да загине това, което е Мое - а 

вие сте Мои. Обичах те, преди да те има, и ще те обичам вечно. 

16 Ако сте отлагали завръщането си при Мен и сте се сблъсквали с много нещастия по пътя, 

това не означава, че любовта Ми е намаляла заради вашите грехове. Моят глас чрез съвестта ти 

всъщност винаги те е подтиквал да дойдеш при Мен по пътя на истината. Аз съм портата, отворена 

за цялата вечност, и ви каня да влезете в Моето светилище, където е вашето наследство. 

17 Моето учение ви наставлява да превръщате престъпленията в добри дела. Бъдете сигурни, 

че всеки, който поеме кръста на своя Господ и Го последва, скоро ще почувства извисяване на 

душата си. 

18 Това не е последното учение, което осветлява Третата епоха. Духовното няма край; Моят 

закон сега блести във всички съвести като божествено слънце. Застоят или упадъкът са характерни 

само за хората и винаги са резултат от пороци, слабости или разпуснатост на страстите. Ако 

веднъж човечеството е изградило живота си върху духовни основи и е носило в себе си идеала за 

вечност, който Моето Учение ви вдъхновява, то ще е намерило пътя към прогреса и 

съвършенството и никога повече няма да се отклони от своя път на развитие. 

19 Ако съм дал на духа ви едно семе да посее, той ще трябва да Ми върне сто. Не сте ли 

виждали размножаването на семената на земята? Направете същото с тях! Създадох само по едно 

семенце от всеки вид и вижте как те се размножават непрестанно. 

20 Възлюбени деца, мислите ли, че е необходимо да се върна в света, за да пролея още веднъж 

Кръвта Си, за да разберете Моята любов? Не, това доказателство вече не е необходимо, защото сега 

е достатъчно да се молиш и да размишляваш за няколко минути всеки ден и Моята светлина вече 

ще прониква освежаващо в душата ти. Тази светлина ще бъде светлината на Учителя, ще бъде 

Моят глас, който ще ви разкрие много учения, които не знаете, но които трябва да знаете, за да 

можете да живеете в пълно знание в Третата епоха, Епохата на Светлината и Одухотворяването. 

21 В онези Втори времена хората Ме търсеха повече като лекар, отколкото като Учител, 

защото хората винаги са вярвали, че болката на тялото е по-голяма от тази на душата. Исус е готов 

и позволява на болните да се обръщат към Него. Той знаеше, че тази болка е начинът, по който 

хората се насочват към светлината на Неговото Слово. 

22 Когато слепите проглеждат отново и прокажените се очистват, когато хромите напускат 

лагера, а обсебените се освобождават от (неземните) влияния и мании, те са живи свидетели, че 

Исус е Лекарят на лекарите. 
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23 Дълго време хората Ме търсеха заради това, дори когато вече не бях с тях на този свят. Но в 

днешно време, когато един лекар дойде до леглото ти и ти се довериш изцяло на него и повериш 

живота си на неговата наука, забравяш, че животът и на двамата зависи от Мен. В този момент 

забравяш да се помолиш на баща си, за да изпросиш от него просветление за човека на науката и 

лечебен балсам за страданията си. Вместо тази болнична стая да се изпълни със светлина и да се 

пропие със сила и надежда, тя остава тъжна и мрачна поради липса на одухотворяване. 

24 Кога отново ще Ме потърсите с онази вяра, с която се обърнаха към Мен болните от 

Втората епоха? Трябва да ти кажа, че жадувам за твоята вяра и че ако ми се довериш, ще получиш 

право на великите чудеса, които съм приготвил за теб. 

25 Аз не отказвам Моето признание на хората на науката, тъй като съм им дал задачата, която 

изпълняват. Но на много от тях им е липсвала молитва, милосърдие и извисяване на духа, за да 

бъдат истински лекари на хората. 

26 Аз също ще им говоря още, но гласът Ми ще означава съд за тях, когато станат свидетели 

как Моите ученици лекуват болни, които науката не знае как да излекува, с духовни средства; и 

тогава, когато хората се лекуват един друг чрез своите духовни дарби, материалистите ще отворят 

очи пред това откровение и ще кажат: "Наистина, отвъд нашата наука има мъдрост и сила, по-

висши от нашите". 

27 На вас, хора, казвам да не забравяте този божествен дар, защото чрез него ще 

разпространите светлина в душите, ще донесете утеха на страдащите и ще обърнете мнозина, като 

ги избавите от скръбта им. 

28 Болката е път, който води хората към източника на здравето, а именно към Мен. Но винаги 

помнете, че Аз ви дадох капка от Моя изцеляващ балсам, за да можете да го използвате винаги, 

когато някой почука на вратата ви. Бдете и се молете този зов за помощ винаги да ви намира 

подготвени. 

29 Ученици от Третата епоха, истина ви казвам, че след като сте получили Моите нови 

откровения, ще тълкувате вярно и правилно съдържанието на ученията от минали времена. 

30 Всичко, което ви е било разкрито в тях, има божествен смисъл, дори и да ви се струва, че в 

някои случаи те говорят за човешкия живот. Потърсете духовното им съдържание и ще откриете, 

че те винаги ви показват духовния живот. 

31 Не се съсредоточавайте прекалено много върху изучаването на буквите, което е 

повърхностно, защото това може да ви доведе до объркване. Вникнете в смисъла на Словото, там 

ще откриете истината. Уверете се, че изпитът ви е прост, както е Моето Слово, и не затруднявайте 

разбирането на това, което е ясно, силно и естествено. 

32 За изучаването на божествените уроци са необходими молитва и духовно съзерцание. 

Истина ви казвам: който търси Моята светлина по този начин, скоро ще я намери. Вече ви показах, 

че с молитва човек постига мъдрост. 

33 Ученикът, който по този начин търси Моето Слово и пита Учителя си за съвет, винаги ще 

намери истината и никога няма да изпадне в заблуда. 

34 Ще дойде ден, когато вашата чувствителност към духовното ще ви позволи лесно да 

откриете духовния смисъл, съдържащ се във всяко слово, което е излязло от Мен. 

35 "Моето царство не е от този свят" ви казах във Втората епоха; затова ви говоря за духовното 

царство. "Аз съм Пътят" ви казах и на вас, за да разберете, че Аз ще подготвя за вас пътя, който ще 

ви отведе да живеете с Мен в Небесния дом. 

36 За човешкия живот Законът, който ви дадох чрез Мойсей, беше достатъчен; но за да 

живеете вечен живот, беше необходимо Божието "Слово" да бъде с вас, за да ви подготви пътя към 

истинския Рай. Но тъй като по пътя към високите домове на светлината, съвършенството и 

любовта има засади, скали и изкушения, беше необходимо по пътя на пътника да се появи звезда, 

фар, лъч светлина, който да осветява стъпките му. Тази светлина е светлината на Моя Дух, който е 

дошъл при вас, за да разсее съмненията, невежеството и несигурността. 
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37 Вижте как стъпка по стъпка ви разкрих пътя на Духа от времето, когато се ръководехте от 

естествения закон, т.е. от повелите на съвестта, до сега, когато получавате духовна светлина чрез 

вдъхновение. 

38 Това вдъхновение е плод на дълъг път на развитие, по който не можете да спрете и който ще 

ви даде необходимото съвършенство, за да можете да пожънете най-добрите плодове. 

39 Днес ви казвам: Добре дошли, неуморни пътници по пътя към съвършенството. Елате при 

Мен всички, които гладувате или жадувате духом, защото всеки, който знае как да приеме това 

Слово и да извлече от него същността му, ще намери мир. 

40 Благославям този, който е поел по пътя със спокойна и твърда стъпка, защото няма да се 

препъне. Аз ви просвещавам, за да се държите като добри ученици на Моето учение. 

41 Времето, което съм определил за края на това провъзгласяване в тази епоха, ще бъде краят 

на 1950 г. - подходящ период за вашата подготовка. Защото, ако словото Ми се оттегли от вас 

преди деня, определен за неговото приключване, мнозина от вас ще отслабнат, а други ще се 

върнат към старите си обичаи. Съдбата ви е планирана с най-голямо съвършенство, а изпитанията, 

пред които сте изправени, са мотивация да насочите ума си нагоре и да Ме обичате. Ако в живота 

си сте имали само удовлетворение и изобилие от материални блага, вие сте спрели по духовния път 

и сте се отдалечили от Мен; но сега Аз ви поверих нова възможност за изпълнение на вашата 

задача. Въпреки това не забравяйте, че съществуването ви на земята е само миг сред вечността и че 

ако оставите този миг неизползван, ще разпознаете остатъка и липсата на светлина в духа си, 

когато се събудите в отвъдното. Това ще бъде скръбно пробуждане за душата, тъй като тя ще 

осъзнае своята бедност и голота в резултат на неизпълнението на задачата си и ще трябва да 

пролива сълзи за изгубеното време, докато се пречисти. 

42 Да, ученици, тогава тя ще трябва да поеме върху себе си изкупление, за да заглуши 

угризенията на съвестта и да се направи достойна да продължи развитието си. 

43 Винаги вървете по пътя на закона и той ще ви защити. 

44 Колко малко са Моите ученици и колко многобройно е човечеството! И все пак Аз 

укрепвам онези, които са способни да поемат тази мисия и отговорност, защото те са готови да 

тръгнат да сеят, когато ги призова да го направят. Дотогава те ще имат покорството на слуга и 

силата на душата на апостол. 

45 Когато Моето Слово вече няма да се чува така, както е сега, и няма да може да ви 

предупреждава, когато врагът се приближи и нечистите води искат да замъглят кристално чистия 

извор, който съм ви поверил, ще се укриете в молитва и тогава съвестта ви ще ви каже какво трябва 

да направите. В светлината на съвестта аз присъствам и винаги ще присъствам. 

46 Вие вече познавате вкуса на плодовете от това дърво и Аз ви предупреждавам, за да не 

бъдете подмамени от лъжепророци в бъдеще; но също така трябва да бдите за своите ближни, като 

ги учите да различават същността на Моето учение (от други учения). Писано е, че след Моето 

заминаване ще се появят лъжепророци, които ще дойдат и ще кажат на народа Ми, че са Мои 

пратеници и че идват от Мое име, за да продължат делото, което съм извършил сред вас. 

47 Горко ви, ако се кланяте на лъжепророци и лъжеучители или ако прибавяте към Моето 

учение думи без духовно съдържание, защото тогава ще настъпи голямо объркване! Затова ви 

казвам отново и отново: "Бдете и се молете". 

48 Аз подчиних човека на два закона и Моята воля е вие, Моите работници, да изпълнявате и 

двата, така че в съюза на духа и материята да постигнете съвършени дела в живота си. Във всеки 

Мой закон съм вложил Своята мъдрост и съвършенство. Изпълнявайте и двете, защото те ще ви 

отведат при Мен. Не се стремете да живеете на земята, сякаш вече сте в духовното, защото ще 

изпаднете във фанатизъм, който е фалшиво одухотворяване. Това би довело до разболяване на 

тялото ви и потъване в гроба преди време, без да сте изпълнили мисията си. Следователно 

разберете, че духът е надарен с по-висша интелигентност, за да бъде водач и господар на тялото. 

49 Днес вие живеете в тази долина на борба и болка, където изпитанията всеки момент ви 

казват, че този дом е преходен, но че всичко, което не сте постигнали в настоящето, ще го 

притежавате утре. Мирът и радостта, които в света траят само миг, са вечни в Духовния дом. 
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Затова ви каня в царството на вечния мир и безкрайното доволство. Подгответе се за голямото 

пътуване, очаквам ви. 

50 Научете се да чувате гласа на съвестта си и ще чуете гласа Ми, който говори на сърцето ви. 

Този вътрешен глас е гласът на вашия Баща - винаги благ, окуражаващ и убеждаващ. 

51 Днес Аз пресякох пътя ти и ти Ме прие с радост в духа си. Срещата между Учителя и 

бъдещите ученици е щастлива. 

52 Сектите се подготвят и говорят за Моето скорошно идване. Но когато се обръщам към тях 

духовно, те не Ме усещат, защото им липсва чувствителност и защото не вярват. Казвам на народа 

Си, че в това време велики хора, учени и свещеници ще Ме разпознаят и почувстват във формата, 

която съм избрал, за да се изявя пред човечеството на тази епоха. Аз ще избера измежду тях онези, 

които ще трябва да Ми служат; защото след като ги подготвя, ще ги изпратя да проповядват Моите 

откровения и учения в това време. 

53 Аз ви поканих на Моята трапеза на любовта, на която вие се наслаждавахте на божествената 

храна: хляба и виното на Духа. О, ако всички вие разбирахте какъв е гладът на Духа: с каква любов 

щяхте да търсите гладните! Тези моменти тук са възпоменателен час за вас, Моите нови ученици. 

Не и за Мен, който съм Вечното присъствие. Страстите Ми и жертвената Ми смърт продължават в 

тайна, Кръвта Ми (пролята) е все още свежа. Но вие, които сте временно на земята и сте като атоми 

във вечността, си спомняте и преживявате наново, като нещо далечно, Страстите, които Учителят 

ви завеща като най-великия завет на любовта. Слушайте Ме и се учете, така ще можете да обичате 

Моето учение, да служите на братята и сестрите си и да се усъвършенствате духовно. Ако се 

стремите да бъдете господари сред хората, трябва само да следвате Исус. Като Ме слушате, вече 

няма да сте невежи деца, които питат за всичко, защото не знаят нищо, а ще станете ученици, които 

ще се чувстват вдъхновени от Моя Дух, когато отварят устата си, за да говорят за Моите 

наставления. В отговор на въпросите на хората вашето слово ще бъде светлината, която ще запали 

факела на вярата във всяко сърце. 

54 Аз съм Пътят, Истината и Животът и затова идвам при вас и изливам любовта Си в чашата 

на тази маса, за да пиете от нея, докато утолите жаждата си. Аз не дойдох да спася малцина, а всяка 

душа, която се нуждае от светлина. И все пак подготвям само някои, за да могат те да спасят други, 

а те на свой ред да спасят други. 

55 Народите са изстрадали, потиснати и болни. Те вече не очакват науката или човешката сила 

да решат трудностите и горчивините им. Хората започват да вярват, че само чудо може да ги спаси. 

Много от тях знаят, че пророците от Първата епоха са обявили Моето ново идване; много от тях 

знаят, че всичко, което се случва в света в момента, съответства на знаците, предсказани за времето 

на Моето идване и Моето присъствие сред вас. Скоро всички ще разберат, че Третата епоха е 

настъпила и че Аз съм се разкрил в съответствие с оповестеното; че съм дошъл "на облак", т.е. в 

духа, за да изпратя Словото Си като лъч светлина върху съзнанието на Моите избраници. Но чрез 

кого човечеството ще приеме Благата вест и всички свидетелства, които съм казал и извършил сред 

вас? Чрез кого ще стане това, ако не чрез онези, които Ме слушат? 

56 Ето я масата, седнете на нея, повдигнете духа си и почувствайте Моето присъствие. 

Почувствайте го не само с духа, но и с плътта, ако наистина се одухотворите и потреперите в 

съприкосновение с Моята светлина. 

57 Като се издигате вътрешно, останете за няколко мига в духовния свят, за да мога в този час 

да ви приема вместо човечеството и чрез вас да благославям народите, да утешавам скърбящите, 

болните, самотните страдалци. Помнете, че сега в света има повече вдовици и сираци от всякога. 

58 Във вас, които се молите тук, приемам всички раси, всички народи, религии и секти, защото 

вие сте пили виното на вечния живот. Изливам силата на любовта Си върху всеки дух, така че да 

няма нито едно от Моите деца, което да гладува или да жадува за справедливост в тези моменти. 

59 Пред лицето на греха на света е необходимо светлината на Моя Дух да достигне до вас. Ако 

тогава вие накарахте кръвта, потта и сълзите да избликнат от Моето тяло, сега ще накарате 

Учителя да се излее като светлина върху болката, покварата и мрака на хората. 
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60 Големи са скърбите и греховете, които покриват народите като плащ от скръб. Но днес, 

когато не можеш да Ме видиш плачещ или кървящ, ще усетиш върху духа си неизчерпаемия поток 

на Моята прошка, Моята любов и Моята светлина. 

61 Това е Моята нова Кръв, която изливам върху човечеството днес. В тези моменти духът ти 

се освежава в областите, до които може да се издигне в това общение с Мен. Но не забравяйте, че 

именно Илия, духовният Пастир, ви подготви и доведе при Мен, за да получите Словото на вашия 

Учител и същевременно нежната ласка на Мария, вашата Небесна Майка, чийто Дух винаги 

присъства в Мен. 

62 Ще оставя мир в сърцата ви, защото след това ще дойдат моменти на скръб и страх. 

Подгответе се, защото не знаете какво ви очаква в бъдеще. 

63 Помнете, че ви казах, че ще се появят лъжепророци и лъжедуховници. Помнете, че винаги 

съм ви информирал за тези изпитания и съм ви казвал, че Моето проявление, което започнах чрез 

органа на ума на Дамяна Овиедо, ще продължи до 1950 г. и че след тази година вече няма да се 

проявявам в тази форма. Много пъти съм ви казвал, че след това време ще изливам Духа Си чрез 

вашите духовни дарби, но когато периодът, установен от Моята воля, изтече, вие ще пожелаете 

Словото на Гласоносеца да не престава в някои общности, а в други тези прояви вече да не 

съществуват - тогава горко на онези, които ще осквернят Моите заповеди и ще възнамеряват да се 

противопоставят на Моята воля! 

64 Не искам да носите отговорност за такива тежки прегрешения. Но за да не изпаднете в 

изкушение, ще работите за своето обединение, така че когато дойде последният ден на Моето 

провъзгласяване, всички да чуете, че заминаването на Учителя от Гласоносеца е окончателно и че 

то не е само за едно място за събиране или за една общност, а за целия народ. 

65 Подгответе се, защото Аз ще изпратя призив до духовенството на религиозните общности, 

до министрите и управниците, за да чуят последните Ми думи. Пак ви казвам: подгответе се, за да 

може в този момент голяма тълпа да стане свидетел на Моето сбогуване. Ще излея сила върху духа 

ви, така че да не усещате Моето "отсъствие", защото в действителност Аз няма да отсъствам. Тъй 

като Аз дойдох при вас по пътя на духа, вие трябва да дойдете при Мен по същия път. 

66 Задачата на гласоподавателя ще приключи в деня, определен от Мен, но неговият орган за 

разбиране ще остане отворен за вдъхновение и за всички духовни дарове, както и този на 

"работника" или на лидера и на всички онези, които изпълняват Моя закон на любовта. Още не съм 

ви казал, че дарът на словото също ще се появи сред вас и вие ще можете да говорите за Моето 

дело на хора, които говорят други езици. Всички вие, които Ме слушате на този ден, ще бъдете 

отговорни за Моето слово, защото вие сте хората, които намерих да се отклоняват от пътя, но 

които отново намериха правилния път в Моето слово. Тези, които пристигнаха бедни и плачещи, 

днес познават мира. 

67 Сред вас са и онези, които дойдоха като парии и сега седят на Моята трапеза. Сред 

множеството са онези, които са били слепи, а днес виждат светлината, също и онези, които са били 

неми за словото на любовта и милосърдието, а днес, вече обърнати, са Мои слуги; са онези, които 

са били глухи, които не са чували гласа на съвестта, но са възстановили тази способност и са чули 

гласа на Върховния съдия, и които са се научили да чуват плача на страдащите. Сред тези 

множества откривам прелюбодейката, а също и каещия се грешник, обвинявани и заклеймявани от 

онези, които често грешат повече от тях. И все пак им прощавам и им казвам да не грешат повече. 

68 О, хора, ако само можехте да запазите всички Мои думи в сърцето си - колко богати щяхте 

да бъдете с духовни съкровища, колко силни и просветени! Но паметта и сърцето ти са слаби. Нека 

Моето Слово и неговата духовна същност, които са символ на Моето Тяло и Моята Кръв и които са 

символ на хляба и виното, които предложих на учениците Си на Тайната вечеря, да проникнат в 

духа ви в днешния следобеден час на възпоменание. 

69 Яжте хляба на живота, яжте за цялото човечество в това време на болка, обезщетение и 

пречистване. Докато се наслаждавате на тази храна, помнете, че в същия час милиони човешки 

същества изпразват много горчива чаша и че много от вашите братя, вместо да пият виното на 

Моята любов, проливат кръвта на ближния си по бойните полета на войната. 
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70 Вие седите на Моята трапеза и Аз не искам никой от вас да изпитва угризения, да се чувства 

недостоен да бъде тук или да изпитва желание да напусне мястото си и да се отстрани от това 

събрание. 

71 Вярно е, че по онова време сред Моите ученици имаше един, който заговорничеше срещу 

своя Учител и който, чувайки последните Ми препоръки и последните думи от Моя Завет на 

любовта, не можа да остане в Моето присъствие и се оттегли от Господната вечеря. Причината е, 

че той вече носел в чантата си парите, за които бил продал господаря си. Другите ученици не 

знаеха това, но Исус го знаеше. Той го направи, за да се изпълни написаното по този начин. 

Вечният се възползва от невярността на сърцето, за да се сбъдне в Сина Му всичко, което е 

пророкувано от Него. 

72 Молете се, ученици на Третата епоха, да не би сред вас да се появи предател, който да 

замени Моята Истина с суетата на света и лицемерно да каже като Юда: "Учителю, аз ли ще бъда?" 

Моят мир да бъде с вас! 
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Инструкция 113  
1 Възлюбени хора на Израел, ученици, ученици и последни дойдоха: делата на вашия дух 

чрез материалното тяло са съдени от единственото същество, което може да ви съди в истината. 

Единственият поглед, който може да проникне в мислите ви, ви е погледнал и духът ви е 

потръпнал от този съд. Не плътта, а духът осъзнава величието на своите престъпления и именно 

той не се е осмелил да погледне Божественото лице. Но вие, възлюбени ученици, преклонихте шия, 

за да чуете гласа на Съдията. Изпращам ви Моята благословия, Моята любов и Моята прошка като 

Отец. 

2 Кога гласът на съдията няма да има какво повече да те упрекне и ще види само, че сълзите 

ти като роса очистват душата и сърцето ти? 

3 Аз съм с вас; дойдох отново като Учител, като Отец, като Приятел и спътник по пътя на 

вашия дух. Аз влязох в най-съкровената част на твоето сърце и съм отново сред теб, за да те уча и 

да ти дам Небесния съвет, който ти показва пътя, по който е Моята благодат и от който не бива да 

се отделяш. 

4 Илия с гласа си на овчар, всички негови овце знаят, събират и ви пазят в кошарата. Моята 

тайна стая на сърцето се отвори за въплътените и невъплътените души, Моята благодат и Моята 

милост се изливат във вселената, в дух и истина. - Любовта на Отец е вечна. Но с оглед на проявата 

на Моята Божествена любов, кои от вас са се посветили на духовно съзерцание и са се обновили, за 

да постигнат духовност? Кой е този ученик, който вече е разбрал и практикува Моите наставления? 

5 От Втората епоха Аз говорих на големи множества и бях разбран от мнозина, и ако сега, в 

Третата епоха, Ме разбирате и практикувате наставленията, които ви напомням, бъдете 

благословени, защото в настоящето време ще направите крачка напред по пътя към 

одухотворяването. 

6 През цялото си съществуване вие ще преживявате Моите собствени страдания, защото още 

във Втората епоха ви показах как да се родите и да живеете в скромни условия. Научих ви да 

живеете така, че да "давате на Бога това, което е Божие, и на света това, което е на света". Научих 

ви, че когато настъпи моментът да изпълните волята на Отец, трябва да оставите това, което 

принадлежи на света, за да се отправите към Обетованата земя, Небесното царство. Показах ви 

тесния път на саможертвата, на любовта, на прошката, на милосърдието, който винаги се движи 

напред и нагоре, докато стигне до кръста на саможертвата. 

7 В този момент ти Ме вземаш за пример в Моите страсти от онази втора епоха, защото си 

роден в скромни условия и по време на човешкия си живот си преживял болки, падания, тръни, 

обиди и си пролял сълзи от любов към Моето дело. 

8 През Втората епоха Божественият Учител, макар и чист по душа и тяло, беше кръстен от 

Йоан във водите на Йордан, за да ви даде доказателство за послушание и смирение. Но ако Този, 

Който нямаше никакво петно, не отхвърли символа на пречистването, как грешниците в тази Трета 

епоха могат да се нарекат чисти по отношение на хората? 

9 След като се оттеглих в пустинята, за да размишлявам и по този начин да ви покажа как да 

влезете в общение със Създателя, съзерцавах от тишината на пустинята работата, която Ме 

очакваше, за да ви накарам да осъзнаете, че ако искате да извършите работата, която съм ви 

поверил, първо трябва да се пречистите. Затова след това, в тишината на своето същество, 

потърсете пряко общение с вашия Отец и така подготвени - чисти, укрепени и решителни - се 

заемете с неотклонно изпълнение на трудната си мисия. 

10 През Втората епоха Аз проповядвах само три години сред множествата, които Ме слушаха 

и Ме следваха. Огромното богатство на любовта, мъдростта, справедливостта и закона, което се 

намираше в Моя Дух, се изразяваше не само в Моето слово, но и в Моите дела, в Моите погледи, в 

лечебната сила, която вливах в болните, в прошката, която обновяваше упоритите грешници, в 

гласа, който възкресяваше мъртвите, в словото, което отстраняваше нечистите души и им връщаше 

изгубената светлина. Беше дошло времето, когато трябваше да вляза в град Йерусалим, където 

фарисеите и влиятелните свещеници по онова време само чакаха възможност да убият Исус. Моите 

дела останаха в нетленна памет за цялото човечество: денят на Моето триумфално влизане в 
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Йерусалим, Светата вечеря, залавянето, нощта на агонията, мъчителното пътуване и накрая 

разпятието. 

11 В онези дни вие видяхте само Човека, който ви учеше, който плачеше и страдаше за 

учениците Си и за народа. Днес вие имате по-висши познания и виждате дълбочината на това дело 

и плачете не само заради човешката болка на Исус, нито се трогвате само заради кръвта, която тече 

от тялото Му, но чрез изучаване и духовно издигане разбирате, че в този човек и около него е бил 

Божественият Дух, който със Своята светлина е учил хората да изпълняват задачата, която е да ги 

очисти от всичките им прегрешения. Това беше Бог, който плачеше и кървеше през тялото си 

заради мрака и невежеството, които покриваха човечеството - Бог, който стана човек, за да живее с 

хората, да ги научи на истинския път и да се обичат един друг - Бог, който се очовечи, за да 

почувства болката на човека и да бъде близо до него. 

12 Тези времена отминаха, но човекът не Ме е забравил. Хората носят Моето име, гравирано в 

съвестта им. Но те се отклониха от истинския път и днес се задоволяват да знаят само Моето име, 

да го помнят и да оскверняват Моето учение. Защото човекът ги е обвил в обреди, в церемонии, в 

обичаи и празници и се задоволява с тях. Той вече не обичаше собствения си брат, не чувстваше 

болката на ближния си, изпълни сърцето си с егоизъм, направи себе си Господ, забравяйки, че 

Учителят проля кръвта Си и я превърна в лечебна сила, в благодат, в спасение и в живот за 

човечеството, и че всеки, който Ме обича и Ме следва, може да прави това, което Аз направих: да 

обновява и спасява чрез Словото, да възкресява мъртвите и да лекува всички болести чрез духовни 

ласки. 

13 След Моето заминаване през Втората епоха Моите апостоли продължиха делото Ми, а 

онези, които последваха апостолите, продължиха тяхното дело. Те бяха новите работници, 

обработвачите на тази нива, подготвена от Господ, плодородна с Неговата кръв, Неговите сълзи и 

Неговото слово, обработена от работата на първите дванадесет, а също и от онези, които ги 

последваха. Но с течение на времето и от поколение на поколение хората оскверняваха или 

фалшифицираха Моето дело и Моето учение. 

14 Кой е казал на човека, че може да си направи образ на Мен? Кой му е казал, че трябва да Ме 

изобрази висящ на кръста? Кой му е казал, че може да възпроизведе образа на Мария, фигурата на 

ангелите или лицето на Отца? 

15 О, хора с малка вяра, които трябваше да символизират духовното, за да могат да усетят 

Моето присъствие! 

16 Образът на Отца е Исус, а образът на Учителя - Неговите ученици. Във Втория път казах: 

"Който познава Сина, познава и Отца." Това означава, че Христос, който говори в Исус, е самият 

Отец. Само Отец може да създаде Своя образ. 

17 След като умрях като човек, Аз се явих на апостолите Си, изпълнен с живот, за да разберат, 

че Аз съм Животът и Вечността и че присъствам сред вас в материалното тяло или извън него. Не 

всички хора са разбрали това и затова са изпаднали в идолопоклонство и фанатизъм. 

18 Някои ме попитаха: "Господи, изпаднахме ли в нов фанатизъм или ново идолопоклонство?" 

Но Учителят ви казва: Вие не сте напълно чисти, не сте се подготвили с цялото одухотворяване, на 

което Учителят ви учи в момента, но малко по малко ще го постигнете. В това трето време Аз 

подготвих пророци, които да виждат с Духа и да свидетелстват на хората. 

19 Чуйте гласа Ми чрез съвестта, осъзнайте, че сте Моят избран народ, че трябва да дадете 

пример и да бъдете ясното огледало, в което хората да се оглеждат. По-късно, когато всички вие 

образувате едно тяло и една воля, ще бъдете пример за (християнските) учения и религиозните 

общности и ще имате правото да говорите за любов и мир и да казвате на другите да се обичат, 

защото им давате пример. Вие ще научите другите на обновление, защото преди това сте се 

обновили и сте разбрали Моето учение. 

20 Ако не се одухотворите, как ще можете да се заемете да сринете фалшивите богове? Само 

одухотворени ще можете да излезете в света и да сложите край на омразата, глупавия стремеж към 

власт, фалшивото величие и лошите науки. Само по този начин, като екипирани, ще можете да 

спрете разпространението на корупцията. По какъв начин? С любов, която е одухотворяване. 

Тогава ще бъдете отворена книга. Не казвайте на никого, че сте учители, нито че сте Мои ученици. 
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Без да се хвалиш, ще тръгнеш и Аз ще доведа множествата при теб. Аз ще подготвя земите и ще 

проправя пътищата, ще ви накарам да общувате с братята си на друг език. Не всички от вас ще 

прекосят моретата. Онези, които трябва да тръгнат към далечни или близки области, са определени 

от мен; но всички те ще тръгнат като ято гълъби. Моите пратеници ще бъдат по всички места на 

земята като вестители на мира. 

21 Да, хора, това е задачата, която ви очаква. Днес ви говоря с по-голяма яснота чрез Моите 

гласоподаватели. През Втората епоха Аз говорих на учениците Си и на големите тълпи с алегории 

и притчи. 

22 Хората не Ме разбираха, но духът им вникна в смисъла на тази дума. Учениците ми се 

питаха един друг: "Какво искаше да каже Учителят с тази дума?" Но никой от тях не успя да 

разбере цялото Ми учение, а то остана в тях, докато дойде времето, когато ще го разберат напълно 

ясно. 

23 В тази Трета епоха Моето Слово, дадено чрез човешкия интелектуален орган, е по-ясно и 

по-разбираемо за вашето разбиране, защото сте се развили. Как бих могъл да очаквам от вас да се 

развивате и усъвършенствате, ако преди това съм ви лишил от духовните ви дарби? 

24 Ако има човешки същества, които са изгубили смисъла на истинския живот по пътя си и по 

този начин са се превърнали в паразитни растения, Аз вливам в тях сока на вечния живот, така че 

те отново да станат плодоносни растения. 

25 Хора, използвайте Моите учения, защото много от Моите думи няма да бъдат записани от 

"златните пера", а много от записите ще бъдат скрити от егоистични и невежи сърца. 

26 Помнете, че скоро вече няма да Ме чувате в тази форма и че тогава ще можете да 

получавате Моите откровения и напътствия чрез вдъхновение. 

27 Горко на онези, които се осмеляват да изопачат намеренията Ми, защото когато настъпи 

часът на жътвата, Моят справедливолюбив сърп ще ги третира като отровни растения или плевели! 

28 Разберете, че съм дошъл да ви науча да споделяте болката на вашите ближни, за да се 

подготвите да сеете мир и да изливате Моя лечебен балсам върху всяко страдание. 

29 Вижте как войната покрива със скръб като с черна мантия народите и нациите, през които 

преминава. Моретата, планините и долините са превърнати в места на кръв и смърт. Но не бива да 

губите вяра; колкото и голямо да е объркването, което цари в света - не се съмнявайте в силите си 

да устоите на изпитанията. Защото тогава духовното извисяване и начинът на молитва, на които ви 

научих, ще помогнат на вашите братя и сестри да намерят пътя към истинската светлина. 

30 Виждате ли хора, които живеят само за да задоволят прекомерната си жажда за власт, 

пренебрегват живота на ближните си, без да зачитат правата, които Аз, техният Създател, съм им 

дал? Виждате ли, че техните дела говорят само за завист, омраза и алчност? Затова трябва да се 

молите за тях повече, отколкото за другите, които не се нуждаят толкова от светлина. Простете на 

тези хора за цялата болка, която ви причиняват, и им помогнете да се вразумят с чистите си мисли. 

Не правете мъглата, която ги обгръща, още по-гъста, защото ако един ден те трябва да отговарят за 

делата си, Аз ще призова към отговорност и онези, които вместо да се молят за тях, само са им 

изпращали мрак с лошите си мисли. 

31 Струва ли ви се невъзможно, че един ден тези хора ще чуят гласа на съвестта? Казвам ви, че 

скоро ще дойде часът, когато ще почукат на вратата Ми и ще Ми кажат: "Господи, отвори ни, 

защото няма друго царство освен Твоето". 

32 В живота на хората злото винаги е потискало доброто. Но Аз отново ви казвам, че злото 

няма да надделее, а Моят закон на любовта и справедливостта ще управлява човечеството. 

33 Слушайте словото Ми, о, ученици, защото ще дойде ден, когато вече няма да можете да го 

чувате, и е необходимо да запазите смисъла му в сърцата си. Само Аз мога да утоля жаждата ти за 

правда в това време на егоизъм и лъжи. Пийте тази кристално чиста вода, защото пак ви казвам 

истината: "Който пие от тази вода, никога повече няма да почувства жажда." 

34 Когато си помислите, че давам Божественото Си слово чрез тези необразовани умове и че 

хиляди сърца намират в него спасение и утеха, вие се прекланяте пред това чудо. 

35 Истина ви казвам: Ако Мойсей докосна с тоягата си скалата в пустинята и накара от нея да 

бликне вода, която утоли жаждата на множеството, то в този момент с Моята справедливост, която 
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е любов и сила, Аз докоснах тези каменни умове и сърца и накарах от тях да бликнат водите на 

вечния живот. 

36 Словото Ми е пътят; вървете по него и със светлината на Моята любов ще познаете пътя. Аз 

съм водачът, който насочва стъпките ви. Моят глас, който е в съвестта ви, ви насърчава и 

напътства, а Моите чудеса разпалват вярата ви. 

37 Във всички времена Моят закон е бил гласът, който е водил народите към светлината. 

Хората, които изпратих начело на множествата, бяха пример за вяра, вярност и твърдост, като 

постоянно показваха на хората истинския път. 

38 Посветете се с любов на изучаването на Моето учение, защото постепенно наближава 

времето, когато няма да имате друг водач освен съвестта си, нито друг пастир освен Моя Дух. 

39 Докато не постигнете пълно оборудване, се нуждаете от някой, който да ви помага да 

вървите напред и да насочва стъпките ви по добрия път. Ето защо избирам сред вас някои от Моите 

деца да бъдат ръководители на събрания или по-големи групи. Колко трудна е тази мисия и колко 

сериозна е нейната отговорност! Блажени са онези, които с ревност, послушание и страх водят 

братята и сестрите си по Моя път, защото тогава чашата им ще бъде по-малко горчива, когато 

членовете на църквата ги притиснат като тежък кръст. Ще ги подкрепям, когато са на път да се 

сринат под тежестта на отговорностите си, и никога няма да ги оставя да паднат. 

40 Благословени да бъдат и братята и сестрите във вярата, които послушно следват стъпките на 

онези, които "бдят" и страдат, за да не се отклонят нито на крачка от пътя на изпълнение на 

задачите си. 

41 Обединете се в истината и ще чуете ясно гласа на Божествения Пастир, който ви води 

стъпка по стъпка към Небесната преграда. 

42 Всичко беше подготвено, за да Ме чуете в Третата епоха с помощта на човешкия интелект. 

Онези, които са Ме чули по този начин, вече са били предопределени за това. 

43 Не всички Ме очакваха, а още по-малко във вида, в който се явих; защото словото Ми беше 

скрито от вас и вие забравихте обещанието Ми да се върна. Но Аз, за когото времето не минава, 

изпълних обещанието Си към вас. Сега Моето Слово ви съобщава за ново време на откровения, 

които ще ви освободят от всяко робство. Край на веригите, край на робството, човечество! 

44 В Първия път един човек Ми беше достатъчен, за да ви заведа в Обетованата земя. Във 

Второто време дванадесет ученици бяха подготвени да разпространяват Моето учение и да учат 

хората на правилния път. Сега ще подготвя велик народ от вярващи, облечен в Моята благодат и 

надарен с Моето слово, който да донесе на народите и страните по света хляба на вечния живот, 

който храни духовно нуждаещите се и гладуващите за правда. 

45 Оставям в сърцата ви хляба на любовта и истината, за да го споделите с хората, защото те са 

силни на външен вид, но зад празничните си одежди, блясъка и силата си имат слаба, болна и 

уморена душа. 

46 Ето, тук съм сред вас, изпълних обещанието Си. Идвам като Бог, като Отец, като Учител и 

като Приятел. 

47 При новината за Моето идване мнозина се обърнаха към (свещените) книги и 

историографията, за да намерят потвърждение за новото Ми идване, и всички им казаха, че 

присъствието Ми е истинско. Не ви ли се струва странно, че сега дойдох в дух? Разберете, че вече 

не е подходящо време Словото да стане човек и да живее сред вас. Учението за любовта е 

отживелица. Днес вие живеете в епохата на Светия Дух. 

48 Това е времето на духовно издигане, когато, ако искате да Ме видите или почувствате, 

трябва да подготвите душата си; защото няма да питате никого дали е вярно, че съм сред вас. 

Нямате ли дух или чувствителност? Нямате ли сърце и сетива? Кого тогава ще попитате дали 

Моето явяване сред вас е факт? Не се осмелявайте да питате за това учените, защото те не знаят 

нищо за Мен. Не забравяйте: Докато хората на властта през Втората епоха бяха изненадани от 

Моето присъствие и докато книжниците бяха в недоумение, а свещениците Ме осъждаха, 

смирените и прости умове чуваха ехото на Моето слово в най-съкровената част на сърцата си. на 

тези, които Ме чуват в момента и които не са в състояние да разберат Моето присъствие в тази 

проява, казвам, че ако въпреки съмнението и непокорството си искат да разберат дали Аз съм този, 
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който говори, трябва да изпитат Моето учение, като го приложат да вникнат в Моето Слово, да 

пречистят сърцето и ума си, да потърсят врага си, за да му простят, да измият раната на 

прокажения, да утешат скърбящия - тогава ще разберат сами дали Аз, Христос, съм говорил чрез 

тези човешки устни. 

49 Съвестта ви ще ви подскаже дали това слово е от Бога или от човек. 

50 Когато говоря чрез човешкия орган за разбиране, Аз не съм скрит, а напротив - разкривам 

Себе Си чрез него. 

51 Тогава ви казах: "Дървото ще се познае по плодовете му". Разпознайте плодовете, които 

Моето учение дава: болните, изоставени от науката, стават здрави, дегенератите се разкайват, 

порочните се обновяват, съмняващите се стават пламенно вярващи, материалистите се 

одухотворяват. Онези, които не виждат тези чудеса, го правят, защото настояват да бъдат слепи. 

52 Човечеството отглежда много "дървета"; гладът и мизерията на хората ги карат да търсят 

сянка и плодове от тях, които им предлагат спасение, справедливост или мир. Тези дървета са 

учение на хора, които често са вдъхновени от омраза, егоизъм, желание за власт и мегаломания. 

Техните плодове са смърт, кръв, разрушение и оскверняване на най-святото нещо в живота на 

човека - свободата на вярата, мисълта и словото, т.е. с една дума, лишаване от свободата на духа. 

53 Тъмните сили се надигат, за да се борят срещу светлината. 

54 Привлякох вниманието ви, когато ви съобщих, че ще дойде време, когато войните на идеи, 

доктрини и братоубийства ще избухнат, ще се разпространят от народ на народ и ще оставят следи 

от глад и болка сред човечеството. И че това ще бъде времето на Моето идване "на облак", т.е. 

духовно. 

55 Миг преди да умра на кръста, изрекох с устата на Исус: "Всичко е изпълнено." Това беше 

последната Ми дума като човешко същество, защото в духовен план гласът Ми никога не е 

преставал да звучи, тъй като Моето "Слово" пееше концерт на любовта с всички същества от 

момента на тяхното създаване. 

56 В момента ви говоря с човешки глас; след 1950 г. ще разговарям с вас от дух на дух и ще ви 

донеса велики чудеса и откровения. Но Аз винаги ще говоря, защото съм Вечното Слово. 

57 Ще бъдеш готов да научиш братята и сестрите си на това, което си научил от Мен, и няма да 

има въпрос, колкото и дълбок да е той, на който да не отговориш правилно - стига да си смирен, за 

да не загубиш Моята благодат. 

58 Обичайте, говорете, когато трябва - мълчете, когато е уместно, не казвайте на никого, че сте 

Моите избраници. Избягвайте ласкателствата и не разгласявайте доброто, което правите. Работете 

в мълчание, като свидетелствате с делата си на любов за истинността на Моето учение. 

59 Да обичаш е твоята съдба. Обичайте, защото по този начин ще измиете петната си както от 

настоящия, така и от предишните си животи. 

60 Не казвайте, че Аз съм Бог на бедността или тъгата, защото смятате, че Исус винаги е бил 

следван от множество болни и страдащи. Аз търся болните, скръбните и бедните, но за да ги 

изпълня с радост, здраве и надежда, защото Аз съм Бог на радостта, живота, мира и светлината. 

61 Ако някой ви е казал, че има грехове, които не се прощават от Мен, той не ви е казал 

истината. За големите прегрешения има големи пречиствания, а за искреното покаяние - Моята 

безгранична прошка. Пак ви казвам, че всички ще дойдете при Мен. 

62 В това време Моят завет с вас няма да бъде запечатан с кръв, както се случи в Египет, 

когато Моят народ запечата вратите на домовете си с кръв от първородно агне, или както се случи 

след това във Втората епоха, когато Исус, Божият Агнец, запечата с кръвта Си духовния завет 

между Учителя и Неговите ученици. 

63 Сега искам да тръгнете от любов, водени от светлината на съвестта и идеала за 

одухотворяване, така че кръвта на невинен човек да не подпечата този завет. Това ще бъде 

светлината на Моя Дух и вашата светлина, обединени в едно ярко сияние, в един лъч светлина. 

64 Пътят, който Мойсей показа на множествата през морето и пустинята, за да ги отведе до 

портите на Обетованата земя, е символ на наставленията, предшестващи уроците, които ви разкрих 

чрез Исус - уроци, които започнаха във Витлеемската ясла и завършиха на Голгота. 
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65 В този момент трябва да излезете и да преподавате Моите учения; като го правите, трябва 

да се вживявате в сърцето на ближния си с най-голямо уважение, защото сърцето на човека е Моят 

храм. Ако, влизайки там, намерите угасена лампа или изсъхнало цвете, запалете лампата и полейте 

цветето, за да може светлината и ароматът на духа отново да присъстват в това светилище. Но не 

желайте да пожънете плодовете веднага. Когато посеете семето в земята, то покълва ли веднага или 

дава плод веднага? Защо тогава искате да пожънете реколтата от човешкото сърце, което е по-

твърдо от земята, в същия ден, в който сте го посяли? 

66 Трябва също така да знаете, че както има разлики в материалната почва, така има и разлики 

в хората. Често ще сеете и когато вече сте изгубили всякаква надежда, че семето ви ще поникне, ще 

бъдете изненадани, защото ще видите как то пониква, расте и дава плод. В други случаи ще си 

мислите, че сте посели в плодородна нива, но няма да видите как семената покълват. Ако срещнете 

толкова твърда почва, че тя се противопоставя на усилията ви, оставете я на Мен и Аз, 

Божественият земеделец, ще я направя плодородна. 

67 Говоря ви с алегории, за да запазите учението Ми в паметта си. Не искам след 1950 г. да се 

чувствате като сираци без наследство. Ако гласът Ми тогава замлъкне, мнозина ще продължат да 

копнеят за Мен. Но гласът Ми вече няма да се чува в тази форма. - Ще настъпи момент на слабост 

за хората, когато мъжете и жените ще бъдат смаяни. Когато объркването им достигне връхната си 

точка, Аз ще покажа присъствието Си в цялата му слава. Тогава всеки, който е подготвен, ще 

отвори очите си и ще познае истината на Моето учение. Това ще бъдат онези, които ще Ме видят и 

ще свидетелстват за Моето присъствие сред вас. 

68 Подготвям ви за тези времена, защото когато вече не слушате Словото Ми, изкушенията ще 

нападат сърцата ви и ще се възползват от слабостта ви, за да ви покажат много пътища. След това 

трябва да използваш паметта си, за да търсиш Моето Слово и да се придържаш към книгите, които 

се пишат, за да можеш да намериш там смелостта, която липсва на твоя дух. Тогава ще разберете, 

че живеете във време на пречистване. 

69 Все още сте слаби, но отново ще бъдете силни. Защото в онова време ще има управници, 

които ще треперят пред властта на Моя народ. Кога ще се случат тези събития? Когато този народ 

се увеличава, неговото одухотворяване и разгръщането на духовните му дарби достига висока 

степен. Тогава ще се разпространят слухове за вашата власт. Тези слухове ще се разпространяват 

от народ на народ и тогава ще се появи новият фараон, който ще се опита да ви пороби, без да 

успее; защото това ще бъде времето на свободата на духа на земята. Моят народ ще премине през 

пустинята на клеветата и несправедливостта, но няма да се преклони пред болката и ще върви по 

пътя си стъпка по стъпка, а в съкровищницата на духа си ще носи със себе си учението на 

единствената книга, разкрита на хората през трите века - светлината на трите Завета, които са 

Законът, Любовта и Премъдростта Божия. 

Моят мир да бъде с вас! 
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Инструкция 114  
1 Всеки път, когато това съмняващо се, невярващо и материалистично човечество се сблъска 

с божествено откровение или с нещо, което нарича чудо, то веднага търси причини или 

доказателства, за да докаже, че няма свръхестествено действие, нито пък е имало такова чудо. 

Когато се появи човек, който проявява необичайни духовни способности, той изпитва подигравки, 

съмнения или безразличие, за да заглуши гласа си. И когато природата, като инструмент на Моята 

Божественост, изрича своя глас на справедливост и своите викове на тревога към хората, те 

приписват всичко на случайността. Но никога човечеството не е било толкова безчувствено, глухо 

и сляпо за всичко божествено, духовно и вечно, както в днешно време. 

2 Милиони хора наричат себе си християни, но мнозинството от тях не познават учението на 

Христос. Те твърдят, че обичат всички дела, които съм извършил като човек, но с начина си на 

вярване, мислене и разглеждане на нещата доказват, че не познават същността на Моето учение. 

3 Аз ви научих на живота на духа, разкрих ви способностите, които са в него; за това дойдох 

на света. 

4 Изцелявах болни без лекарства, говорех с духове, освобождавах обладани от странни и 

свръхестествени влияния, разговарях с природата, превръщах се от човек в духовно същество и от 

духовно същество отново в човек и всяко от тези дела винаги имаше за цел да ви покаже пътя към 

развитието на духа. 

5 Истинското духовно съдържание на Моето учение е било скрито от хората, за да ви покажат 

вместо него един Христос, който дори не е образ на Този, Който умря, за да ви даде живот. 

6 Днес вие изпитвате резултата от отдалечаването си от Учителя, който ви е учил. Заобиколен 

си от болка, потиснат си от бедността, измъчван си от невежество. Но е дошло времето, когато 

способностите и дарбите, които дремят в човека, се събуждат и възвестяват като глашатаи, че е 

настъпило ново време. 

7 Религиозните общности, науката и справедливостта на хората ще се стремят да 

предотвратят развитието на това, което за тях е чуждо и вредно влияние. Но няма да има сила, 

която да може да спре пробуждането и напредъка на духа. 

8 Денят на освобождението е близо. 

9 Също и в това време имах Свои пророци, както ги имах и в миналите времена. Всеки 

гласоподавател е бил пророк, защото чрез неговите уста ви говорих за онова, което има да дойде. 

10 Словото Ми в тази Трета епоха, събрано в писания, съдържа много пророчества за 

утрешното човечество. Аз ви предсказах какво ще се случи, когато минат много години, и ви 

говорих за изпитанията, които ще се случат в други векове. За да ви докажа истинността на Моите 

пророчества, ви дадох някои от тях, които вече видяхте да се сбъдват. Ето защо сред този народ 

има сърца с непоколебима вяра, които с удивление и радост са преживели изпълнението на Моето 

Слово. 

11 Не само носителят на глас по време на Моето проявление е пророк в това време. Когато 

този народ повдигне духа си, когато Ме слуша, той усеща пробуждането на дремещите си духовни 

дарби и става пророк. Някои виждат, други чуват, а трети са божествени. 

12 Учителят ви казва: Подгответе се, разгърнете духовните си дарби, защото те ще ви водят по 

пътя на светлината, така че вашите дела, думи и мисли винаги да носят същността, която идва от 

истината. 

13 Историята е съхранила имената на древните пророци, много от които са предсказали 

времената, в които живеете в момента. От Йоил до Йоан те са предсказали историята на 

човечеството за вас. 

14 Тези имена ще бъдат припомнени отново, когато народите постепенно се събудят за 

истината, която изпратените от Мен хора вече са ви разкрили. 

15 Днес ви казвам, че пророчествата на Моите нови учения ще се присъединят към 

пророчествата на предишните времена, защото всички те ви говорят като едно откровение. 
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16 Блажени са децата на това време, които с вярата, ревността и любовта си към Отец приличат 

на онези предишни пророци, защото чрез техните уста Моят Дух ще говори на хората от това време 

и от бъдещите времена. 

17 Не се срамувайте, когато ви казвам, че имената ви няма да останат в историята. Ако вече си 

смирен, ще знаеш как да показваш милост с дясната си ръка и да внимаваш лявата да не знае. 

18 Молете се, хора, нека светлината на Моето Слово да ви озари, за да може светлината на 

съвестта ви да ви води във всичките ви пътища. 

19 Днес ви нарекох наследници на Моята слава, защото сте предопределени да притежавате 

Моето царство. 

20 Когато излязохте от Мен, вие бяхте надарени с всички необходими качества, за да изминете 

огромния път на живота и да се върнете в началната точка. Нито една от тези дарби не е придобита 

по пътя, всичко е притежавано от душата още от нейния произход. Съвестта е вродена в душата, тя 

е светлина. Непрекъснато го съветва да придобие заслуги, които да му помогнат да се върне при 

Отца. 

21 Понякога душата се отклонява от пътя, а после отново го намира; за кратко време напредва 

бързо, а после отново се задържа. Причината за това е, че няма по-дълъг път и път с повече 

изпитания от този на развитието на душата. 

22 Колко много са пострадали онези, които вярват, че могат да достигнат духовното небесно 

царство в момента на смъртта! Тези души не са способни да видят отвъд това, което са създали във 

въображението си в този живот. 

23 Когато Димас, разпознавайки силата на Исус, изповядва от кръста си вярата си в 

божествеността на Христос и смирено Го моли да си спомни за един грешник, Той обещава да го 

отведе в Рая още същия ден, виждайки как този човек постига очистване в този момент чрез 

покаяние, вяра и болка. 

24 Учителят искаше да ви разясни, че когато душата се пречисти, тя се издига до области на 

мир и светлина, откъдето може да изпълни мисията да обича братята и сестрите си, вдъхновена от 

любовта на Отец, която е единствената духовна стълба за достигане на съвършеното Царство. 

25 Всички вие имате право да притежавате Моето Царство, всички вие сте предопределени да 

дойдете при Мен - дори да сте най-големите грешници и несъвършени - веднага щом като Димас, 

чрез вашата любов и вяра, чрез вашето смирение и надежда, постигнете този свят на мир. Оттам ще 

започнете да предлагате на своя Бог онези дела, които са съвършената почит на Духа към Отец, 

който ви е създал с толкова много любов и ви е предопределил да живеете с Него в съвършенство. 

26 Не съм лишил никого от наследство, във всички тях са скрити даровете, които един ден ще 

ги накарат да се разкаят за това, че са съгрешили, че са Ме обидили, а по-късно те ще ги вдъхновят 

за най-велики дела. 

27 Още веднъж се разкривам сред вас. Всяка душа е храм на Господа, всеки ум е обиталище на 

Всевишния, всяко сърце е светилище на Божествения Пастир, който води овцете си към вечен 

живот. Господ изследва душите със Своята справедливост и пречиства мислите със Своята 

светлина. 

28 Истина ви казвам, Аз не съм посетител, а вечен обитател на вашата душа, Аз съм светлината 

и настоящият живот във вас. Кой би могъл да угаси Моята светлина в твоя дух? Така че позволете 

на тази сияйна звезда да се разкрие на пътя ви. 

29 О, ако само хората следваха Моята воля, вземайки за пример Исус, който на земята 

изпълняваше единствено волята на Своя Небесен Отец, колко велики и красиви щяха да бъдат 

проявите на вашия дух в дела, думи или мисли! 

30 Подготвям жилището Си в хората - както в тези, които Ме обичат, така и в тези, които не 

Ме познават, за да може Моята светлина да има за свое царство вашата душа. Познайте Моята 

светлина, която се превърна в откровение и учение. Това е вестта за обещания Утешител, за когото 

ви съобщих, че ще дойде. Дългоочакваният е вече тук, Той само чака да се събуди дремещото 

сърце на хората, за да заблести в тях като светлината на нова зора. Тогава ще разберете, че въпреки 

изминалото междувременно време истината е все същата, защото е неизменна. Истината е Бог и 



U 114 

28 

можете да намерите доказателство за това в природата - едно от многото проявления на вашия 

Създател. И както се проявявам чрез природата, така искам да се проявя и във вас. 

31 Човечество, събуди се! Разберете словото на Този, Който трябваше да дойде и Който сега е 

сред вас! Онзи, който храни душите, вече е тук. Онзи, Който осветява пътя на вашата еволюция, в 

момента изпраща Своята светлина отвисоко, използвайки човешкия мозък, за да преведе 

божествените вдъхновения в думи - думи, които достигат до страдащото сърце, обърканата душа, 

болните и гладните. Който приема тази светлина в душата си, вижда, че нейните сили се 

увеличават. Моята божествена сила движи вселената и идва при вас като ласка. Всяко от тези 

послания е мисъл от вашия Господ. 

32 Хора, Аз ще ви спася и ще ви накарам да се превърнете в съвършен предавател, който по-

добре изразява Моята воля. О, ученици, които Ме слушате в тези моменти, ако не можете да 

разберете всичко, поне почувствайте тази любов, това сияние на живота, което идва при вас. Моята 

светлина ще ви спаси в този момент. 

33 Какво величие може да има човешкото без божественото? Това е Моята светлина, която 

украсява всичко съществуващо. Нека тя да сияе в твоето същество и в твоите дела и ще почувстваш 

блаженството да живееш в Моето следване. 

34 Осъзнайте, че макар и да съм "Словото", Аз не съм само Слово, но и дело. Дадох ви 

доказателство за това, когато станах човек, за да живея с вас и да ви бъда пример. Аз станах човек в 

истината, но това тяло, когато беше оформено, не извърши и най-малкия грях и нямаше и най-

малкия недостатък. Това беше истински храм, от който излизаше "Божието Слово". Онзи, Който 

възкресяваше смирените и изцеляваше болните с една дума - Онзи, Който благославяше децата и 

сядаше на трапезата на бедните, е Онзи, Който сега идва, е същото "Слово". Това е Светлината на 

Истината, която видяхте да се появява на Изток и чието сияние сега озарява Запада. Днес Аз не се 

въплъщавам в човешко същество, а се проявявам чрез подготвени от Мен човешки същества, които 

са родени, за да изпълнят тази задача. Истина ви казвам, че онези, чрез които ви дадох словото Си, 

подготвих за него още преди да дойдат на земята. След това ги напътствах от самото им раждане, а 

сега, когато ги използвам, продължавам да ги обучавам. 

35 Искам да ви говоря на много духовни теми, но вие все още не можете да ги разберете. Ако 

ви разкажа за домовете, в които сте слезли на земята, няма да можете да разберете как сте живели 

на такива места. Днес можеш да отречеш, че познаваш духовните сфери, защото докато душата ти 

е въплътена, познанието за миналото й е забранено, за да не стане суетна, да не се депресира и да 

не се отчае пред новото си съществуване, в което трябва да започне отново като в нов живот. Дори 

и да искаш, не би могъл да си спомниш; Аз ти позволявам само да запазиш представа или интуиция 

за това, което ти разкривам, за да можеш да постоянстваш в борбата на живота и с готовност да 

понасяш изпитанията. 

36 Може да се съмнявате във всичко, което ви казвам, но тази духовна сфера наистина е била 

ваш дом, докато сте били дух. Вие бяхте обитатели на онова място, където не познавахте 

страданието, където усещахте славата на Отца във вашето същество, защото в него нямаше 

никакъв недостатък. Но ти нямаше никакви заслуги и затова беше необходимо да напуснеш рая и 

да слезеш в света, за да може душата ти да спечели това царство чрез своите усилия. Но вие все 

повече и повече затъвахте морално, докато не се почувствахте много далеч от Божественото и 

духовното, от своя произход. 

37 Моят глас - гласът на Учителя - винаги ви е говорил, за да ви учи; вие сте го разпознали по 

неговата любяща природа. Но когато сте се придържали към грешките си, болката, като неумолим 

учител, ви е накарала да осъзнаете непослушанието си. Един трън днес, друг утре - така на челото 

ви постепенно се образува венец от скръбни преживявания. Защо не се научите на любов от Мен и 

не се оставите да бъдете водени от Моето наставление, което не наранява никого, а прави сърцата 

ви добри, когато ви казва: "Обичайте се един друг"? Който обича ближния си, обича Отец в него. 

38 Обичах те, преди да съществуваш, галех те в Себе Си, а когато се роди, те накарах да 

почувстваш Моята Божествена нежност. Ако обичате и своя Отец, трябва да обичате и по-

големите, и по-малките си братя и сестри, знаейки, че всяко съществуващо човешко същество 

съществува, защото Бог го е пожелал, и че всяко създание е (видимата) форма на божествената 
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мисъл. Помнете освен това, че не сте само братя и сестри на хората, че има много същества, които, 

макар и без дух, са ваши братя и сестри и които можете да наречете по-малки, но които поради 

това не престават да имат за свой Отец същия Този, Който ви е създал. Познайте мястото си сред 

живота, за да можете да изпълните задачата си подобаващо. 

39 Когато светлината на Моето учение бъде приета като истина от вашия дух, вие ще копнеете 

за небето много повече, отколкото сега копнеете за земните блага. Този, който копнее за 

добродетелите на Небето, за да постигне възход на духа си, усеща вътрешен пламък, който го 

просветлява, и чува в себе си химн на любовта към своя Отец. Именно тази светлина ви кара да 

усещате присъствието на Онзи, който живее във вас и който ви показва най-краткия път, водещ 

към Обетованата земя, като по този начин ви отстранява от онези пътеки, по които хората са 

оставили следи от болка през вековете. 

40 Веднъж, когато бях сред учениците Си и заминаването Ми вече наближаваше, им казах по 

един повод: "Ето, скоро няма да Ме имате вече между вас, защото ще отида при Отца, от когото 

съм дошъл." Сега ви казвам: Действайте като мен и раят ще бъде ваш, дори за по-малко от това, 

което направих аз - ако искате. 

41 Влезте в светлината на тази вечна зора, за да не виждате повече нощта, защото в душата на 

просветените, на тези, които са се вслушали в Моите учения, не може да има мрак. Както нощта е 

душата на материализирания, така зората е душата на този, който се стреми към одухотворяване. 

Позволете на душата си да разкрие своята светлина, която е все едно да позволите на Моята да 

свети. 

42 Бъдете учители на това, на което ви научих, но първо бъдете глухи за гласа на изкушенията, 

за светския шум на лекомислието и суетата. Слушайте гласа Ми в тишина и ще получите 

посланието Ми. 

43 Никой няма да се изгуби; някои ще стигнат по-рано по пътя, който ви показах, а други ще 

стигнат по-късно по пътищата, които следват. Във всички религии човек може да приеме онова 

учение, което му е необходимо, за да стане добър. Но ако не постигне това, той обвинява 

религията, която изповядва, и остава такъв, какъвто винаги е бил. Всяка религия е път; някои са по-

съвършени от други, но всички се стремят към доброто и се стремят да стигнат до Отца. Ако нещо 

не ви удовлетворява в религиите, които познавате, не губете вяра в Мен. Върви по пътя на 

милосърдието и ще намериш спасение, защото Моят път е осветен от силата на любовта. 

44 Така приготвям жилището Си, храма Си. Когато говоря за Моето жилище, не говоря за 

тялото ти, а за душата ти, защото Аз изграждам този дом върху вечни основи, а не върху това, 

което е нетрайно. 

45 Мнозина са дошли на тази проява, жадни за това Слово на Живота, докато други все още не 

разбират тези думи на учението. Докосвам ги, за да изпитват глад и жажда за любов и да търсят 

Моята светлина. 

46 човечество, виждам, че се страхуваш от бурята, която се разразява над теб. Не се страхувай 

от него, защото Аз ще го успокоя, ако вярваш в Мен и слушаш гласа Ми. Ако все още не знаете как 

да слушате в тишина, елате и се научете от Мен, който ви учи чрез тези подготвени органи за 

разбиране, или изчакайте това послание да достигне до вас от дух на дух. Това послание има 

светлина за всички религии, за всички секти и деноминации и за различните начини на ръководене 

на хората. Но какво направихте с Моето слово, ученици? Така ли искате дървото да разцъфне? 

Оставете го да разцъфне, защото те ще ви съобщят, че по-късно ще даде плод. Защо криете тези 

послания и не поднасяте на света изненадата на тази нова епоха с тази Блага вест? Защо не се 

осмелявате да кажете на света, че гласът на Христос звучи сред вас? Говорете и свидетелствайте за 

Моите наставления чрез делата на любовта си; защото ако някои си запушат ушите, за да не ви 

чуят, други ще ги отворят и тогава гласът ви ще им бъде сладък и мелодичен като песента на 

славей. 

47 Моето слово от този момент няма да заличи думите, които ви дадох през Втората епоха. 

Епохите, вековете и вековете ще отминат, но думите на Исус няма да отминат. Днес ви обяснявам и 

разкривам смисъла на това, което ви казах тогава и което не разбрахте. 
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48 Аз съм същият сеяч, както и преди; днес сея, а утре ще жъна плодовете, но Моята истина е 

същата, както винаги. Вие живеете не само с хляба на земята, но и с Моите поучения. Тялото ти ще 

потъне в утробата на земята, но на душата ти ще кажа: "Стани и ходи, върни се при Отца си". 

49 Моето "Слово" вече е станало човек в друго време, за да ви научи чрез примера да ви 

обичам; защото ако ви учех само на думи, светът щеше да каже: "Само думи, а не дела". Бях сред 

вас, за да ви уча, защото за това бях дошъл. Какво мога да науча от мъжете, което не знам? Нищо. 

Посветих този живот на човечеството. В храмовете бях светлина сред учителите на закона. Три 

години преди да напусна отново земята, тръгнах да поучавам хората на полето, по бреговете на 

морето или реките, по пазарите. Говорих на всички, на никого не отказах учението Си. 

50 Днес Ми казвате: "Учителю, светът е все същият въпреки Твоята жертва, Твоето слово и 

пролятата Ти кръв." Вярно е, че хората са проливали кръвта си, докато земята е била напоена с нея. 

Това не е от любов, а от алчност, от злоба. Те са пролели кръвта на своите ближни, които не 

обичат. 

51 Мнозина Ми правят образ и го покриват с коприна, злато и скъпоценни камъни, докато 

оставят бедните да умират от глад и студ; но Моят Божествен план е по-силен от човешката 

коравосърдечност и ще се осъществи. Горко на онези, които лъжат! По-добре е да признаят вината 

си, вместо да се чувстват по-добри от другите, защото съвестта им не ги оставя на мира дори в 

съня. Онези, които се опитват да прикрият срамните си петна с наметалото на лицемерието, са 

избелели гробове, които се разлагат в себе си. Горко вам, книжници и лицемерни фарисеи! Ако 

искаш да ходиш по пътищата на Господ, прави това, на което те уча, вземи Ме за пример, вземи 

кръста си и Ме следвай. 

52 Деца Мои, намирате ли нещо лошо в посланието Ми? Навреждам ли ви с тази дума, която 

съдържа само любов към всички? Проучете го и няма да откриете нищо несправедливо в него. 

53 Това послание, което ще ви напомни за времето, когато се изявих, ще бъде запазено в 

писмен вид и мнозина ще дойдат и ще си спомнят колко близо съм бил до тях. Дори през Втората 

епоха, докато бях с тях, Моите апостоли не Ме обичаха толкова, колкото след Моето заминаване. 

Докато бяха с Мен, те не положиха живота си за Мен; после дадоха всичко, което имаха, от любов 

към своя Учител. Когато гласът на Исус вече не се чуваше, едва тогава учениците страдаха, 

желаейки да Ме имат отново при себе си, и никога не Ме обичаха така, както тогава. Причината 

беше, че вече царувах в сърцата им. Според Моята воля това ще стане и с вас. 

54 Можеш да разпознаеш присъствието Ми по мира, който усещаш в душата си. Никой друг 

освен Мен не може да ви даде истински мир. Духовно същество от тъмнината не би могло да ви го 

даде. Казвам ви това, защото много сърца се страхуват от примките на едно съблазнително 

същество, на което хората са дали живот и форма според въображението си. 

55 Колко погрешно се тълкува съществуването на Принца на мрака! Колко много хора са 

вярвали повече в неговата сила, отколкото в моята, и колко далеч от истината са били! 

56 Злото съществува, всички пороци и грехове произлизат от него, т.е. тези, които вършат зло, 

винаги са съществували, както на земята, така и в други домове или светове. Но защо 

олицетворявате цялото съществуващо зло в едно единствено същество и защо го противопоставяте 

на Божеството? Питам ви: Какво е едно нечисто същество пред Моята абсолютна и безкрайна сила 

и какво означава твоят грях пред Моето съвършенство? 

57 Грехът се появи в света. Когато духовете излязоха от Бога, някои останаха в доброто, а 

други, отклонявайки се от този път, създадоха друг, този на злото. 

58 Думите и притчите, които в предишни времена ви бяха дадени в алегории като откровение, 

са били погрешно изтълкувани от човечеството. Интуитивното познание, което хората имали за 

свръхестественото, се влияело от въображението им и така постепенно около силата на злото се 

формирали науки, култове, суеверни представи и митове, които са се запазили до наши дни. 

59 Никакви дяволи не могат да излязат от Бога; вие сте ги измислили с ума си. Представата ти 

за онова същество, с което постоянно Ми се противопоставяш, е погрешна. 

60 Научих ви да бдите и да се молите, за да се освободите от изкушенията и лошите влияния, 

които могат да дойдат както от хора, така и от духовни същества. 



U 114 

31 

61 Казах ви да подчините духа на плътта, защото последната е слабо същество, което е в 

постоянна опасност да падне, ако не бдите над него. Сърцето, умът и сетивата са отворени врати, 

през които страстите на света бичуват душата. 

62 Ако сте си въобразили, че съществата на мрака са като чудовища, Аз ги виждам само като 

несъвършени същества, към които протягам ръка, за да ги спася, защото и те са Мои деца. 

Моят мир да бъде с вас! 
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Инструкция 115  
1 Приемам ви, възлюбени хора, и във вас човечеството, което е Моя дъщеря. В това време, в 

което се изявявам чрез органа на човешкия ум, ви давам сили, за да се върнете към пътя на 

съвършенството, да подобрите начина си на живот и да усетите в сърцето си ехото на Моя 

Божествен глас. Работя върху вас в това благоприятно за това време, за да повдигнете духа си, 

който днес спи, за да направите сърцето си чувствително. Защото не искам да бъда в него само като 

мимолетен посетител, а като вечен жител, тъй като ще построите в него Моя храм точно според 

Моята воля. 

2 Аз съм същото "Божествено Слово", което във Втората епоха се прояви в телесна форма, 

наречена Исус, който живя с вас и ви донесе кротостта на Своето Слово, съдържаща се в Неговия 

съвършен пример. Сега използвам човешките инструменти, които съм подготвил и които са били 

предопределени преди раждането им за изпълнението на тази възвишена мисия. 

3 Казвал съм ви, че тази земя не е истинското ви отечество, защото наистина е имало време, 

когато небето е било ваше жилище и вие сте били с Небесния Отец. Когато все още не бяхте слезли 

на тази планета, вие бяхте в духовния дом, където всичко е светлина и истина. Но вие не сте 

запечатали здраво това впечатление в душата си и затова паметта ви не ви достига и не си спомняте 

нищо от този живот, от пребиваването си в това, което наричате Небе, което не съответства на 

това, което си представяте на базата на съзнанието си в този свят, който наричате Земя. 

4 Преди да бъдете създадени, вие бяхте в Мен; след това, като духовни създания, вие бяхте на 

мястото, където всичко вибрира в съвършена хармония, където е същността на живота и 

източникът на истинската светлина, от която ви храня. 

5 Болката не е създадена от Отец. Във времената, за които ви говоря, не сте имали причина да 

въздишате, не сте имали от какво да се оплаквате, чувствали сте рая в себе си, защото в 

съвършения си живот сте били емблема на това съществуване. Но когато напусна този дом, аз 

дадох на духа ти дреха и ти потъна още по-дълбоко. След това душата ви се развиваше стъпка по 

стъпка, докато достигна нивото на съществуване, където се намирате сега и където блести 

светлината на Отец. 

6 Аз съм Учителят на любовта; затова, ако не вървите по Моите пътища и не обичате хората с 

любовта, на която съм ви научил, ще ви сполети болка заради непослушанието ви. По този начин 

придобивате допълнителен опит с всеки нов случай. 

7 Човекът като Божие създание е брат на всички същества от този и от другите светове, 

защото всяка форма на живот е мисъл на Отца в различни проявления. Тъй като сте надарени с 

разум, разберете, че сте част от това творение и в този смисъл сте братя и сестри на всички 

същества, и трябва да сте наясно в съзнателна форма с позицията, която заемате в творението, в 

божествения план и във всеобщото съгласие. Защо не действате в съответствие с мисията, която ви 

разкрих? Бъдете апостоли на Моето учение с ясното съзнание, че трябва да се развивате от етап в 

етап. Смилете се над себе си, приближете се колкото се може по-бързо към пътя на спасението, 

който не е друг, освен този на съвършената любов, съдържащ се в това просто учение: "Обичай 

Бога повече от всичко създадено и ближния си като себе си". 

8 Поучавайте събратята си не само с думи, но и с делата на любовта си. Въпреки че съм 

"Словото" на Отца, станах човек във Втората епоха, за да ви уча с 

За да ви науча със собствения си пример да се подчинявате на божествените закони. Защото, ако ви 

бях учил само с думите Си, щяхте да кажете: "Той говори, а не извърши нито едно дело." Затова 

сред учениците Си винаги бях като Учител. 

9 Пазете божествените Ми учения и примери, утре те ще бъдат като жезъл. Помолете Ме в 

тези моменти, когато се изявявам чрез Носителя на Словото, и ако молбите ви са благородни и 

справедливи, Аз ще ги чуя. Но ако поискаш без причина, знай, че ще ти дам само това, което 

трябва да получиш. Отдавай Ми духовно поклонение и не бъди като онези, които строят храмове и 

олтари, покрити със злато и скъпоценни камъни, които предприемат дълги поклоннически 

пътувания, наказвайки се с груби и жестоки бичувания, прекланяйки се с молитви и молитвени 

литании, но въпреки това не са успели да Ми предадат сърцата си. Аз ви наставлявах за съвестта и 
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затова ви казвам: Този, който говори и разказва за това, което е направил, и го разгласява, няма 

никаква заслуга пред Небесния Отец. 

10 Ако искаш да вървиш по правилните пътища на Господ, прави това, на което те научих в 

Моето Слово, в Моите примери и с Моята любов. Бъдете смирени, отплащайте на злото с добро, 

без да се интересувате от човешката неблагодарност. Вдигни търпеливо кръста си и Ме следвай. 

11 Аз, "Словото", станах човек във Втората епоха, за да ви покажа Моята Божествена любов. 

Аз не се пренебрегнах да живея сред вас в човешка плът. Исках да бъда дете на това човечество, за 

да се почувствам по-близък с него и за да може то да ме преживее по-отблизо. Тази жена, която 

предложи утробата си, за да може в нея "Словото" да стане човек, беше достойният храм, заради 

чиято чистота и невинност я избрах за човешка майка. Мария е цветето на едно поколение, 

подготвено от Господ много поколения преди тя да се роди. 

12 Майчината любов, чиято същност и нежност са в Отца, се въплъти в Мария, тази Дева, 

която беше цвете на чистотата и невинността. 

13 Мария като жена е въплъщение на универсалната Майка, тя е майчината любов, която 

съществува в Моята Божественост и която стана жена, за да има светлина на надежда в живота на 

хората. Мария като Дух е Божествената нежност, която е дошла на земята, за да плаче за греховете 

на човечеството. Нейните сълзи се смесват с кръвта на Сина, за да научат хората да изпълняват 

дълга си. Във вечността отворените ѝ ръце с любов очакват пристигането на децата ѝ. 

14 От самото начало на човечеството идването на Месията ви беше предсказано; Мария също 

ви беше обявена и обещана. 

15 Онези, които отричат божественото майчинство на Мария, погрешно оценяват едно от най-

прекрасните откровения, които Божеството е дало на човечеството. 

16 Онези, които признават божествеността на Христос и отричат Мария, не знаят, че се 

лишават от притежанието на най-нежната и прекрасна черта, която съществува в Моята 

Божественост. 

17 Колко много са онези, които смятат, че познават Писанията, но не знаят нищо, защото не са 

разбрали нищо; и колко много са онези, които въпреки мнението си, че са открили езика на 

творението, живеят в заблуда! 

18 Майчиният дух действа с любов във всички същества, можете да видите образа му 

навсякъде. Неговата божествена нежност е паднала като благословено семе в сърцата на всички 

създания и всяко царство на природата е живо свидетелство за нея, а всяко майчино сърце е олтар, 

издигнат пред тази велика любов. Мария е божествено цвете, а плодът е Исус. 

19 Аз станах човек в това създание, шедьовър на Божията любов, за да разкрия на хората 

великите тайни на Моето царство, като им говоря с дела и думи на любов. 

20 Всичко в Христос говори, защото Той е "Вечното Слово", същото, което слушате. 

21 Възлюбени ученици, изучавайте Моите учения с любов и добронамереност и накрая ще 

разберете всичко, което съм ви разкрил през вековете. 

22 Истина ви казвам: вие и всички онези, които вникнат в същността на тази работа, ще бъдете 

истинските тълкуватели на Писанията. 

23 Историята на Моя народ е пълна със знамения и чудеса, които разпалват вярата на онези 

множества в съществуването и силата на Бога - живия, невидим и истински Бог. 

24 Свидетелството за видяното и преживяното от този народ е останало в историята и е 

записано в писания, които са известни на всички поколения до днес. Но тези свидетелства сега са 

попаднали върху хора без вяра и без духовна подготовка, които, за да повярват, смятат, че е 

необходимо да размишляват, да размишляват и да размишляват и да подчиняват всичко на своята 

наука, на своя разум и логика. Тези хора са се съмнявали, други са били объркани, трети са 

отричали, а четвърти са се присмивали. 

25 Съвсем естествено е онези, които се опитват да открият божествената истина, като я търсят 

с очите си или с ограничените си умове, да не направят и три крачки, без да се препънат или да 

паднат в пропаст. Само духът може да открие пътя към истината. 

26 Необходимо е да ви кажа, че свидетелството на хората, които Ме последваха, беше 

истинско; това, което те завещаха на потомците, беше вярно. Те представиха ученията, които бяха 
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получили, със своята проста и невинна вяра - така, както бяха видели същото и както бяха разбрали 

всичко, което се беше случило. 

27 Всички тези събития, дела и изпитания, за които ви говорят древните, съдържат истина, 

светлина, откровение. Те повярваха, без да разследват, защото бяха свидетели на събитията. От вас 

зависи да стигнете до същността на нещата и след това да повярвате, за да извлечете духовното 

съдържание от това, което ви е било разкрито. 

28 Всичко има толкова просто и очевидно обяснение. Но отново ви казвам, че за да го намери, 

духът трябва да напредне в дълбоката си мисъл. 

29 Голямо ще бъде учудването на това материализирано човечество, когато дори неговата 

наука и наблюдения докажат истинността на много от събитията, които то не е искало да приеме. 

След това с изненада ще каже: "Това беше истината". Но всичко, което днес наричате чудеса, не е 

нищо друго освен материално осъществяване на едно божествено послание, послание, чийто глас 

ви говори непрестанно за нещо, което е отвъд вашата планета и отвъд вашия разум, за нещо, което 

идва директно от Моя Дух към вашия. 

30 Днес Моят Отец е с вас. Чувам молбите ви, дори най-малките ви оплаквания. Искам да се 

научите да говорите с вашия Отец. Но не си мислете, че съм дошъл само при вас. Не, Аз слязох при 

всички Мои деца, защото викът на тези хора достигна до небесните висини като вик на мъка, като 

молба за светлина. 

31 Когато приемате Словото Ми в тази форма, вие се питате вътрешно дали идвам като Отец 

или като Съдия. Тогава ви казвам, че още преди да сте чули първата Ми дума за този ден, съвестта 

ви вече ви е показала всяко ваше прегрешение, но и всяко ваше добро дело. 

32 Но ако Аз ви съдя в Моето слово, защо се страхувате? Нима Моята преценка не идва от 

любовта, която ви показвам? 

33 Събуждам ви, за да не ви застигнат изпитанията неподготвени, за да не ви отделят от 

светлината бурите и вихрушките на това време. 

34 Със сигурност това е време на посещения, затова е необходимо да бъдем силни и 

подготвени, за да не се поддадем. 

35 Животът на земята винаги е бил съпътстван от изпитания и изкупление за човека, но никога 

този път на развитие не е бил толкова изпълнен с болка, както сега, никога чашата не е била 

толкова пълна с горчивина. 

36 По това време хората не чакат да навършат пълнолетие, за да се изправят пред борбата на 

живота. Колко много същества познават разочарованията, ярема, ударите, препятствията и 

неуспехите от детството. Мога да ви кажа още повече: в днешно време болката на човека започва 

още преди да се роди, тоест още в утробата на майка му. 

37 Голямо е изкупителното задължение на съществата, които идват на земята в този период! 

Но не бива да забравяте, че всички страдания, които съществуват по света, са дело на хората. Има 

ли по-голямо съвършенство в моята справедливост от това да позволя на онези, които са посяли 

пътя на живота с тръни, да ги пожънат сега? 

38 Знам, че не всички са еднакво виновни за хаоса, който преживявате. Това е така, но аз ви 

казвам, че тези, които не са извършители на войната, са отговорни за мира. 

39 На вас, хора, казвам: Помилвайте себе си и ближния си. Но за да бъде тази милост 

ефективна, разпознайте духовните си дарби чрез изучаване на Моето дело. Който обича ближния 

си, обича Мен, защото ближният му е Моето много обичано дете. 

40 Вие сте хора, които подготвям за молитва, за преподаване на истината, за изцеление. 

Животът, с неговата мизерия, трудности и горчивина, е станал като пустиня. Но Аз ви казвам да не 

стоите на едно място и да не упорствате в пустинята, защото тогава няма да познаете истинския 

мир. 

41 Имайте предвид примера на Израел, записан в историята, когато е трябвало дълго време да 

се скита из пустинята. Те се борят, за да избягат от египетския плен и идолопоклонничество, но и 

за да достигнат земя на мир и свобода. 

42 Днес цялото човечество е като хората в плен на фараона. На хората се налагат 

вероизповедания, доктрини и закони. Повечето народи са роби на други, които са по-силни. 
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Тежката борба за оцеляване и принудителният труд под ударите на глада и унижението са 

горчивият хляб, който днес яде голяма част от човечеството. 

43 Всичко това все повече поражда в сърцата на хората копнеж за освобождение, за мир, за по-

добър живот. 

44 Ревът на войната, пролятата човешка кръв, егоизмът, стремежът към власт и омразата, които 

дават плодове по хиляди начини, събуждат хората от дълбоката им летаргия. Но ако този копнеж 

на всички Мои деца ги обедини в един идеал, както народът на Израел се обедини в Египет под 

вдъхновението на Мойсей - кой човек, каква заплаха, каква сила би могла да спре тези сърца? 

Всъщност никой, защото в този копнеж ще бъде Моята светлина, в тази борба ще присъства Моята 

сила, в този идеал ще действат Моите божествени обещания. 

45 Има ли нужда светът от нов Мойсей, за да се освободи от оковите си? Казвам ви, че 

учението, което ви донесох в този момент, е светлината, която вдъхнови Мойсей. То е слово на 

правдата и пророчество, то е сила, която издига слабия, плахия, страхливия и го превръща в смел, 

решителен, пламенен. Тя е закон, който води и насочва по пътя на истината; тя е манна, която 

поддържа живота в дългите дни на странстване, и накрая е избавление, мир и благоденствие за 

хората с добра воля. 

46 Чувствате се окуражени от Моето Слово, хора, и сякаш чудотворен балсам се стича върху 

раните ви, чувствате се укрепени, обновени, изпълнени с надежда за утрешния ден. Затова ви 

питам: Не мислите ли, че ако занесете същото послание на потиснатите народи на земята, то ще 

направи същото чудо с тях? 

47 Ето защо ви казвам отново и отново да се подготвите, за да не отложите момента, в който 

ще можете да тръгнете като пратеници на това вдъхновено послание. Когато ви казвам да се 

подготвите, то е защото тази добра новина трябва да се разпространява така, че да не причинява 

болка, да не предизвиква братоубийствени конфликти и да не пролива нито една капка кръв заради 

нея. 

48 Посланието ми е убедително, нежно, изпълнено с истина. Тя докосва сърцето и ума и 

убеждава духа. 

49 Слушайте Ме, изучавайте, действайте и ще можете да изграждате проломи за хората към 

вярата, към светлината, към свободата и към мира. 

50 За това ви уча на съвършено поклонение на Моята Божественост. Искам да разбереш, че 

трябва да се молиш само на Мен, защото Аз съм Дарителят, без чиято воля или разрешение нищо 

не се случва. 

51 Мария, вашата Небесна Майка, е притежателка на дарове и благодати. Ето защо, ако твоята 

висота е ниска или недостатъчната ти висота те прави недостоен да говориш с Мен, моли се на нея, 

търси нейната помощ и застъпничество и наистина ти казвам, че така молбите ти бързо ще стигнат 

до Мен. 

52 Давам ви тези обяснения, защото вие превърнахте умовете на много праведници в божества, 

които питате и на които се покланяте като на богове. Какво невежество, о, човечество! Как може 

човек да съди за светостта и съвършенството на един дух само по неговите човешки дела? 

53 Аз съм първият, който ви казва да подражавате на добрите примери, които вашите братя и 

сестри са написали с делата си, с живота си и с добродетелите си, и също така ви казвам, че като си 

спомняте за тях, можете да се надявате на тяхната духовна помощ и влияние. Но защо им издигате 

олтари, които само оскърбяват смирението на тези души? Защо хората създават култове в паметта 

си, сякаш са Бог, и ги поставят на мястото на Отец, когото забравят, докато се покланят на братята 

си? Колко скръбна е била за тях славата, която си им дал тук! 

54 Какво знаят хората за Моя съд над онези, които наричат светци? Какво знаят те за духовния 

живот на тези същества или за мястото, което всяко от тях е спечелило пред Господа? 

55 Никой да не си мисли, че с тези откровения искам да залича от сърцата ви заслугите, които 

Моите слуги са заслужили сред вас. Напротив, знайте, че благодатта, която са намерили при Мен, е 

голяма и че Аз ви давам много неща чрез техните молитви. Но е необходимо да премахнете 

невежеството си, от което произлизат религиозният фанатизъм, идолопоклонничеството и 

суеверието. 
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56 Ако усещате, че духът на тези същества обгръща вашата сфера на живот, доверете им се, 

тъй като те са част от духовния свят, за да може те и вие, обединени в пътя на Господа, да 

извършите делото на духовното братство - това дело, което очаквам като резултат от всички Мои 

учения. 

57 Аз ви уча в тази форма, за да можете да изпълните задачата си с чисто сърце. 

58 Наистина, това съществуване е нов етап от развитието на вашия дух, който е оставил 

недовършено повереното му дело и сега му е дадена възможност да го придвижи малко по-напред 

по пътя към съвършенството. 

59 Аз, Божественият Учител, също трябваше да се върна при човечеството, защото Моята 

работа по онова време остана незавършена. Някои отхвърлят това твърдение и казват, че делото на 

Исус е завършено, когато Той умира на кръста. Но те казват това, защото са забравили, че Аз ви 

обявих и обещах Моето завръщане. Но вие, на които сега разкривам тези учения, трябва да 

разберете, че за Мен прераждането не е абсолютно необходимо, защото в Моя Дух се крие силата 

да се разкривам на човечеството по хиляди начини. Нито пък съм се върнал, за да търся 

съвършенството на Моя Дух. Ако сега дойда при вас, то е само за да продължа да ви показвам пътя, 

който ви води към Светлината. Помнете, че пророците ви казаха в Първата епоха: "Той е портата". 

И когато станах човек сред вас, не ви ли казах: "Аз съм Пътят"? Дали не ви казвам сега: "Аз съм 

върхът на планината, която изкачвате"? 

60 Наистина ви казвам, че винаги съм бил в съвършенство. Днес Ми доставя радост да ви видя 

да вървите безопасно по Моя път. Утре ще настъпи всеобща радост, когато всички вие заживеете в 

духовния дом, който отдавна очаква пристигането на децата на Господа. 

61 Затова говоря на духа ви, защото знам, че сега той може да разбере това учение и да му 

кажа, че не е дете на тази земя, че трябва да се смята само за гост тук, на този свят, защото 

истинското му отечество е духовното. 

62 Възприемайте тази дума в правилния й смисъл, защото в противен случай може да си 

помислите, че Моето учение е против всякакъв човешки прогрес. Но не би било справедливо да 

приписваме такива грешки на вашия Отец, който се стреми единствено към усъвършенстване на 

Своите деца по различните им житейски пътища. 

63 Това, което непримиримо преследва Моята справедливост, е злото, което приема различни 

форми в човешкото сърце и понякога се проявява в егоистични чувства, в низки страсти, в 

неумерена алчност и дори в омраза. 

64 Ученици, изучавайте внимателно това, което сега ви казвам образно: Животът е дърво, 

клоните му са безброй, а сред тези клони няма два еднакви, но всеки изпълнява своята задача. Ако 

някой плод се развали, той се отхвърля от дървото, а ако някой клон се разрасне, той се подрязва, 

защото от дървото на живота могат да излизат само плодове на живота. 

65 Истина ви казвам: всяка наука, която е причинила зло, и всяка религия, която не е 

разпространила истинска светлина, можете да считате за клони и плодове, през които не преминава 

сокът на дървото на живота, защото са били отблъснати от него. 

Моят мир да бъде с вас! 
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Инструкция 116  
1 Вие сте хората, в които отново влагам Своето благоволение, защото винаги, когато болката 

при вас е била много силна, вие сте вдигали очи към Мен и сте викали към Мен. 

2 Това е време на изпитания, но Моето Слово, като божествен балсам, донесе утеха и надежда 

в скръбта ви. Но аз ви питам: Защо плачеш, гладуваш ли, болен ли си и имаш ли нужда? Защо си 

спал? Защо си изтрил от сърцето си Моите думи на живот, които са храна за душата ти? 

3 Вие не бяхте подготвени, когато Моето присъствие ви изненада, но поне можехте да Ме 

усетите, когато разбрахте, че Моят глас ви призовава, за да ви даде ново откровение. 

4 В желанието си да дойдеш при Мен ти беше от голяма полза, че си беден на материални 

блага. Но не защото доброволно сте се отказали от тях, за да се стремите към одухотворяване, а 

защото Моята грижовна любов ви отдели от съблазнителните и излишни богатства, за да бъдете 

свободни, когато почукам на вратите на сърцата ви. 

5 Когато за пръв път дойдохте да чуете Словото, духовната цел на Моето проявление ви 

интересуваше малко или изобщо не ви интересуваше. Това, за което сърцето ти копнееше и Ме 

молеше, бяха само земни блага, от които изпитваше голяма нужда. Но след това разбрахте, че 

даровете, които вашият Учител раздаваше в изобилие, бяха от духовно естество, и накрая 

разбрахте, че земните блага никога няма да имат стойността на тези дарове. 

6 Когато тази светлина засия във вашите умове, вие разбрахте нещастието на великите 

народи, страданието на онези, които, макар и богати и господари на света, притежават всичко само 

привидно. Открихте фалша на блясъка, на лъжата, на разкоша и на удоволствията на живота. 

7 Изпитали сте неспособността на религиите да обединят и обновят човечеството и на всяка 

крачка сте ставали свидетели на тяхното разединение. 

8 Когато видяхте толкова силно нарушено равновесие и объркване сред хората, в сърцето ви 

се породиха чувства на благодарност към Отец, защото когато Го чухте по онова време, намерихте 

в Словото Му сигурно убежище за душата си. 

9 Но както сте осъзнали всички тези истини, така е необходимо да осъзнаете и отговорността, 

която носите към своите ближни, защото трябва да разберете следното: Нима съм донесъл мира, на 

който се радвате, и светлината, която озарява съществуването ви, само за да помогна на този 

народ? Не, Мои слушатели, Моите дарове на благодатта са дошли при вас само като първи плод 

или като аванс на това, което по-късно ще дам на човечеството. Осъзнайте защо ви казвам да бдите 

в очакване на бездомните, които ще дойдат да търсят сянка и убежище. Няма ли да се зарадват 

сърцата ви, ако хората, които ще дойдат от други народи, намерят сред вас пример за милосърдие, 

духовност и мир? 

10 Това ще бъде вашата задача, след като престана да ви давам наставленията Си. И както 

Илия беше Моят духовен предшественик, така и този народ ще бъде Моят наследник, който ще 

свидетелства най-добре с живота, думите и делата си, че Аз съм бил сред вас. 

11 Голямо ще бъде удовлетворението ви, когато знаете как да приемате с любов ближните си и 

да им давате нещо от многото, които съм ви поверил. Но не забравяйте, че болката ви ще бъде още 

по-голяма, ако хората блъскат по портите на града ви, а жителите му спят или са заети с безполезни 

неща. 

12 Не бъдете прекалено самоуверени в действията си, защото ви очакват изкушения и лесно 

може да се случи така, че човек, който вече е напреднал по пътя на одухотворяването, поради 

липсата на истински и висок идеал, да пожелае да се върне към пътя на удоволствието, към 

егоистичния материализъм, към живота на надеждата. 

13 Казвам ви това, за да живеете бодро. Но не мислете, че Моят закон измъчва или заробва. 

Вярно е, че стъпката от тъмнината към светлината, от злото към доброто, от низшето към висшето 

често е болезнена за човека. Но ако успее да върви безопасно по Моите пътища, всичко, което 

срещне по пътя си през живота, е мирно, защото за духа практикуването на добродетелта не 

означава никаква жертва. 

14 Кой от вас би могъл да ми каже, че не съм го подтикнал да върви по пътя на добродетелта? 

Вижте, не искам да се хваля с благата, които съм ви дал, но ви моля да Ми кажете дали не съм 
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извършил чудеса над вас и вашите семейства, дали не съм изцелявал болни само заради вашите 

молитви или сълзи, дали не съм ви избавил от смъртта, когато вече сте били на ръба на пропастта. 

Как бих могъл да се въздържа да не ти направя това, знаейки, че ще ти е нужна много вяра и сила, 

за да вървиш по Моя път? 

15 Аз ви донесох Моята светлина, за да се поучавате в нейното съзерцание. Не съм го 

направил, за да заслепя очите ви, нито за да нараня душата ви. 

16 Вървете по пътя със спокойствие и размисъл, така че да не ви се струва нито по-кратък, 

отколкото е в действителност, нито твърде далечен. Трябва само да помните, че изпитанията в 

живота са пътят към вечния мир, от който сте част благодарение на духа си. Вървете по този път в 

мир, с истинския идеал за съвършенство, и никога няма да ви се стори тежък или труден. Тя ще 

бъде за вас като една от онези разходки, при които виждате красива пътека пред себе си, прекрасен 

пейзаж и искате никога да не свършва. 

17 Ако ти бях дал всичко в този живот, вече нямаше да имаш желание да се изкачиш на още 

едно ниво. Но онова, което не сте постигнали в това съществуване, се стремите към друго, а онова, 

което не сте постигнали в него, ви обещава друго, по-висше, и така стъпка по стъпка през цялата 

вечност по безкрайния път на развитие на душата. 

18 Когато чуваш Словото Ми, ти се струва невъзможно душата ти да е способна да постигне 

толкова голямо съвършенство; но Аз ти казвам, че ти се съмняваш във високото предназначение на 

душата, защото гледаш само това, което виждаш с материалните си очи: мизерия, невежество, 

порочност. Но това е само защото душата на някои е болна, на други - парализирана, трети са 

слепи, а четвърти са духовно мъртви. И пред лицето на такава духовна нищета трябва да се 

съмнявате в съдбата, която вечността е предвидила за вас. Така живеете във време на любов към 

света и материализъм. Но светлината на Моята истина вече е достигнала до вас и е разпръснала 

мрака на нощта на едно вече отминало време, като е възвестила със зората си идването на епоха, в 

която душата ще получи просветление чрез Моите наставления. 

19 Тази светлина ще ви освободи от невежеството, от лъжата. Колко много неистини, колко 

много фалшификации и измами ще бъдат разкрити завинаги от неговата яркост. Горко на онези, 

които са фалшифицирали закона. Горко на онези, които са скрили или фалшифицирали истината. 

Те не могат да си представят каква ще бъде тяхната присъда. 

20 Моето Слово подтиква света към размисъл, за да се роди от него покаяние и от него 

обновление. Но както Словото, дадено чрез тези гласоподаватели, ви пробужда и ви раздвижва 

вътрешно, така и в други страни, в други региони, по други начини Мои емисари са се заели да 

накарат хората да обърнат внимание, да им напомнят за целостта на Моя закон и истинността на 

Моето учение. Те са се подготвили в светлината на Моето вдъхновение и въпреки че изпитват 

присмех и презрение, вървят напред стъпка по стъпка в изпълнението на задачата си. Казвам ви, че 

пазя наградата им за тях и ще дойде моментът, когато и те ще разберат това, което вие получавате 

сега. 

21 Не всички, които се разхождат по улиците и уличките и говорят за събитията от минали 

времена, тълкуват пророчества или обясняват откровения, са Мои пратеници; защото мнозина са 

злоупотребили с тези послания от суета, от горчивина или от човешки интерес, за да обиждат и 

съдят, да унижават или нараняват и дори да убиват. 

22 Необходимо е тази светлина, която с толкова любов е влязла в сърцата ви, да се 

разпространи от една точка на земята до друга, за да могат хората да си спомнят, че Христос не 

наранява, не унижава, а още по-малко носи смърт. Защото Той е живот, хляб, здраве, утеха и 

всичко онова, от което човечеството се нуждае днес. 

23 Хора, аз ви говорих. Мислете за думите Ми, ориентирайте се към тяхната помощ, 

съзерцавайте живота и всичко, което ви заобикаля, с тази светлина, която ви давам, така че когато 

Ме чуете още веднъж, да ви намеря по-осъзнати и по-добре подготвени да изпълните мисията си. 

24 Винаги съм ви говорил с алегории, но сега сте в началото на нова епоха, в която ще ви 

говоря ясно, защото сега можете да Ме разберете. 

25 Всичко в творението ви говори за Бога и за вечния живот, всичко, което ви заобикаля и се 

случва в живота, е сякаш образ на духовното. Но вие не се задоволихте с произведенията, които 
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създадох и чрез които ви говоря, давам ви откровения и ви наставлявам. Всеки народ, всяка 

религиозна общност или секта създава образи, символи, култови форми и скулптури за представяне 

на Божественото. Вие сметнахте, че това е необходимо, и аз ви позволих, о, човечество. Но сега, 

когато духът ви е по-просветен и по-развит от предишните времена, той може да вижда и разбира 

живота ясно. Ще изпратя това послание на всички, за да могат да се събудят за Светлината и да се 

изправят лице в лице с Истината. 

26 Духовните дарби, които са изсъхнали поради пренебрежението, с което ги е държал 

човекът, ще усетят росата на Моята любов да пада върху тях и тогава, когато хората отново 

издигнат мислите си към Мен в чистота, ще видят това, което не са виждали преди. Те ще чуват 

гласа на Отец, който ще им говори по много начини, и ще усещат Неговото присъствие на всяка 

крачка. 

27 Тогава те ще престанат да създават религиозни символи и форми на поклонение, защото, 

виждайки сияйното лице на Отца във всичко сътворено, вече няма да изпитват нужда от тези 

предмети, на които приписват особени способности, да вярват в тях, сякаш са образ на Отца. 

28 Вас, учениците, които сте чули това слово в Моите учения, питам: Защо смятате, че трябва 

да създавате символи за своето поклонение, когато Ме имате пред очите си, чувате Ме и Ме 

усещате? 

29 Ако отговорите на този въпрос, като кажете, че уважавате само онова, което са ви завещали 

предшествениците, ще ви кажа, че те, обзети от светлината на Моето откровение, са схващали с 

алегории онова, което е одухотворяване. 

30 Този народ има велика духовна мисия, която трябва да изпълни сред това човечество, 

заплашено от най-безграничния материализъм, който се разраства и напредва като ново езичество, 

като нов и най-голям култ към материята, света и неговите страсти. 

31 И пред лицето на тези изпитания - все още ли искате да запазите спомените си за 

идолопоклонническите култове? Това ли е примерът за духовност, който трябва да дадете, и това 

ли са оръжията, които ковете, за да се борите? 

32 Нека словото Ми покълне в сърцето ти, за да можеш скоро да започнеш да свидетелстваш за 

Моето учение с делата си. 

33 Когато вече не ви се изявявам, защото този период е приключил, не се отклонявайте от 

пътя, не се въздържайте да Ме търсите в изпитанията си, продължавайте да се доверявате на Моите 

наставления. 

34 Аз съм тясната порта, през която трябва да преминете, а Мария е стълбата, по която ще се 

изкачите в любов и послушание към вашата Майка. Ако Ми вярваш и Ме обожаваш, няма да 

срещнеш никакви капани и ще съкратиш пътя. 

35 Намирате се във времето на битката на доброто срещу злото. Вие сте призовани да работите 

с Мен в тази битка, която вече е започнала. Научих ви как да се борите, за да разпръснете мрака и 

да донесете светлина на всяка душа. Моето Слово ви напътства да живеете бдително и молитвено, 

за да не се оставите да бъдете съблазнени от лъжливи светлини и да не слушате измамни гласове. 

36 След като това време отмине и вие сметнете, че Моето провъзгласяване е далеч, и в 

изпълнение на Моите указания предадете тази добра новина на потомците си, вие отново ще 

копнеете за онези времена и ще се чувствате щастливи, че сте били избрани да станете свидетели 

на Моето Божествено проявление. Но още тогава всичко, което сте добавили към това учение, ще 

изчезне и Моето Слово ще се разнесе из духа ви кристално ясно и чисто, разкривайки само 

светлина и истина. 

37 Когато ви разпитват събратята ви, говорете, без да криете нищо, за това, което съдържа 

Моето дело, и в тяхно присъствие им напомняйте за Учителя във всяко Негово учение. 

38 Държа ви отговорни за поколенията, които тепърва ще произлязат от вас. Помнете, че 

Моето Слово за този път е дадено не само за няколко поколения, но и за всички, които ще ви 

последват, и че те трябва да се въоръжат с по-голяма духовност, за да достигнат върха, който Аз 

съм определил като цел за хората. 

39 Аз благославям онези, които следват пътя нагоре и с течение на времето се издигат все 

повече в изучаването на Моето дело, и които се подготвят да чуят гласа Ми в духа си веднага щом 
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свърши времето на Моето възвестяване чрез органите за разбиране на човешкото същество. 

Блажени са онези, които вярват в Моето дело и знаят как да го почитат чрез одухотворяването си. 

40 Колко от вашите ближни можете да спасите чрез молитвите си? Този свят е на ръба на 

пропаст и аз ви изпращам при него, за да предотвратите падането му. Спрете младежите в бързия 

им ход, който води до разрушаване на морала им; пречистете душите им, за да могат да създадат 

основите на праведен и добродетелен живот. 

41 Вървете по пътеките на света и носете със себе си като стандарт на живота си истината на 

Моите учения. Но уважавайте земята, в която влизате, тогава пътеките, по които пътувате, ще 

бъдат подготвени и ще има завет между народите, и вие ще направите от тази земя дом, в който 

всички ще усещате топлината на Небесния Отец и ще се признавате един друг за братя и сестри. 

42 Аз страдах, когато виждах неблагодарността на Моите създания, но ако те се отричаха от 

Мен като Отец, Аз никога не съм отричал, че вие сте Мои деца, дори ако някои от тях са 

осквернени. Виждал съм велики народи, които са се отвърнали от Мен и са се отдали само на 

материалния си живот, на проблемите си, без да очакват нищо от Мен. Но скоро ще настъпи 

времето на пробуждането и всички - от децата до старците - ще посветят живота си на изучаването 

и практикуването на Моите учения. Възрастните хора ще говорят с доброта и ще показват пътя със 

светлината на своя опит. Децата ще изненадат света с разгръщането на духовните си дарби и с 

отдадеността си на Моето дело. 

43 Възлюбени хора, извлечете от Моето учение днес най-висшия морал за вашия живот. Ако 

искате светът да повярва в това откровение, дайте най-голямото свидетелство за Моята истина чрез 

живота си. Казах ви да бъдете чисти огледала, хора, които умеят да дават пример за вяра, 

послушание и чистота. 

44 Погрижете се чистотата и добротата да придобият сила сред вас и по този начин ще 

поправите онези, които са влезли в редиците ви без честни намерения. 

45 Вие, които сте разбрали истината и съвършенството на Моето учение, сте длъжни да 

противодействате с добрите си дела на всички злини, причинени на това дело от онези, които не са 

разбрали крайната му цел. 

46 Разберете как злото семе се е размножило сред вас, докато почти е загрозило истинското 

семе. Лъжата, суеверието, лицемерието, алчността за печалба, лошите влияния, фанатизмът и 

всички нечистотии са плевелите, които са се разпространили сред този народ, който искам да видя 

свободен от всяко петно, за да го изпратя като Мой пратеник при други народи и нации. 

47 Възлагам тази задача за пречистване на онези, които обичат истинското, чистото. Това е 

работа, изискваща голямо постоянство. Но колко голямо ще бъде щастието на този народ, когато 

изпита, че неговата светлина окончателно е разсеяла мрака. Само тогава ще ви считам за вестители 

на тази радостна вест и ще ви изпратя в света да се борите срещу царството на злото, като 

противодействате на неговата сила чрез обновяване на вашите ближни. . 

48 Помислете с колко любов и божествено търпение ви учех и поправях, като ви казвах да Ми 

позволите да ви посоча грешките и недостатъците и да ви водя към съвършенство. Но колко много 

са онези, които остават глухи за тези думи и в своята леност, в своята коравосърдечност оставят да 

минат скъпоценните мигове на подготовка, без да искат да повярват в изпитанията, които ги 

очакват. 

49 Един ден светът ще се заеме да съди и да пита за този народ и тогава само този, който е 

"наблюдавал", ще устои. Но онзи, който е използвал Моето дело за егоистични и вредни цели, ще 

види как върху него ще се стовари земното правосъдие и тогава твърде късно ще съжалява, че е 

искал да създаде свое собствено царство, свой трон на ласкателство и удобство в рамките на Моето 

собствено духовно дело, което е дело на любов, смирение и отречение. 

50 Още веднъж казвам на всички вас: "Гледайте и се молете", и ако наистина вярвате в Моето 

Слово, не отлагайте изпълнението му за утре, защото утре може да е твърде късно. 

51 Ето, хора, земята вече е твърде малка, за да побере толкова много човешко страдание. В 

миналото тази планета е изглеждала за човека като безкрайна "долина", а сега той я е завладял и 

населил. 
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52 Дадох на човека този свят за дом и му казах: "Растете и се размножавайте, и напълнете 

земята", и той наистина напълни земята, но го направи с грях и страдание. 

53 Този свят, който би трябвало да бъде дом на едно семейство, обхващащо цялото човечество, 

е ябълка на раздора и повод за безсмислен стремеж към власт, за предателство и война. Този 

живот, който би трябвало да се използва за учене, за духовно съзерцание и за усилия за постигане 

на вечен живот чрез използване на изпитанията и уроците в полза на духа, е погрешно възприет от 

човека, така че той позволява на сърцето си да бъде отровено от обида, горчивина, материализъм и 

недоволство. 

54 Хората забравят езика, на който им говори съвестта, губят вяра и оставят да угасне дарът на 

духа им, така че някои се отдават на материализъм, а други роптаят срещу това съществуване и 

посочват безкрайното си желание като повод да избягат от този свят и да влязат в друга страна. 

55 Питам ви: притежавате ли вече духовността, необходима за обитаване на по-добри светове? 

Не сте ли се замисляли, че ако не сте зрели - дори и да попаднете в най-добрия духовен дом - няма 

да можете да оцените стойността на този живот, нито да се насладите напълно на неговия мир? 

56 Истина ви казвам: Заслугата на този живот, който имате днес, е, че духът умее да 

преодолява всички житейски превратности и съществуващи трудности; и това не е всичко, а освен 

това, ако се съгласите с него, ще изпитате в духа си щастието, което идва от това да сте полезни на 

ближните си в свят, в който има толкова големи нужди. 

57 В деня, когато душата достигне съвършенството, необходимо, за да се почувства в Моето 

Небесно царство, мястото или светът, който обитава, или това дали е въплътена, или не, няма да са 

от значение за нея. То ще носи в себе си Небесното царство и ще се радва на неговата благодат във 

всички и всяка от мисиите, които неговият Отец ще му изпрати да изпълни. 

58 Помислете върху това и сега осъзнайте, че тази земна долина е обширна земя, която 

предлага благоприятни възможности да придобиете в нея необходимите заслуги, за да завладеете 

домовете, за които копнее вашият дух. 

Моят мир да бъде с вас! 
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Инструкция 117  
1 Хора, починете си на твърда земя, живейте в сянката на тази палма и чуйте гласа Ми, за да 

се излекуват всичките ви недъзи, да възстановите силите си и да продължите пътя. Виж, че не е 

необходимо да Ми казваш за скръбта на сърцето си, нито откъде идваш, защото Аз знам всичко. 

Знам, че душата ви е преминала през трудна борба, опитвайки се да се отдалечи от кривите 

пътища. Вие идвате да търсите подкрепа и сила от Мен, за да не се отчайвате. Когато си бил на път 

да отслабнеш, когато силите ти са били на изчерпване, ти си вдигнал очи към Мен, за да Ме 

помолиш за помощ, и Аз веднага съм се съобразил и съм те призовал в този оазис на мира, за да 

можеш да си отдъхнеш от болката си. 

2 Колко от Моите учения сте разбрали и осмислили, откакто за първи път чухте Словото? 

Чрез него разбрахте, че душата не се усъвършенства за един ден, нито за една година, нито за един 

живот, защото тъй като тя е с вечна природа, пътят на развитие трябва да е дълъг, за да се достигне 

до нейното съвършенство. Научихте се също да слушате гласа на съвестта, който винаги ви говори 

за закона, за любовта, добротата, правдата и чистотата, и успяхте да го различите от онзи друг глас, 

който идва от чувствата на плътта или от страстите на сърцето и който не винаги води към добрия 

път. 

3 Вече знаете, че имате оръжия, с които да се защитавате, знаете и кой е щитът, който ви 

предпазва, затова започнахте да използвате молитвата, добрите мисли, силата на волята и вярата. 

4 Научили сте се да отдавате на компонентите, които изграждат вашето същество, 

подобаващото им място в живота, защото сте разбрали, че основното е вашият дух, а след него 

идват чувствата и умът, които заемат достойно място. 

5 Сега вече знаете, че истинската духовност у човека не се състои в отделяне от това, което 

принадлежи на материалния живот, а в това да бъде в хармония с цялото творение, и за да се 

постигне тази хармония, духът трябва да предшества, да бъде над човека, с една дума: да бъде 

лидер. В противен случай духът е роб на плътта. 

6 Знаеш, че по Моя начин не можеш да симулираш любов, нито искреност, нито знание, 

защото веднага усещаш поглед, който прониква и насочва всичко. Знаете, че добродетелите и 

делата ви трябва да са истински, за да бъдат заслугите ви реални. 

7 Когато ви говоря по този начин, не го правя, защото изисквам от вас най-високо 

съвършенство, а за да ви помоля да положите усилия да го постигнете. 

8 Ако днес страдате, ако преминавате през тежко изпитание или сте на легло от болка, знайте, 

че тази чаша ви пречиства и обновява, че тази криза ви кара да изкупите прегрешенията си или че е 

мъдър урок за духа, а след това изпразвате чашата с търпение и отдаденост. 

9 Вие се научихте да разбирате, че Аз построих храм във всеки един от вас, и вече не се 

осмелявате да разрушавате построеното, а се опитвате да Ми сътрудничите в това дело. 

10 Добре сте разбрали, че не трябва да печелите заслуги пред очите на хората, за да получите 

похвала или награда от тях, а пред вашия Отец, единственият, който може да оцени делата ви. 

11 Когато разберете всички тези учения за любовта, които ви давам, колкото и непокорна да е 

материалната ви природа и колкото и бурни да са страстите ви, трябва да се появи подчинение на 

плътта пред духа, което ще бъде началото за постигане на хармонията и реда, които трябва да 

присъстват в човека, за да може с право да се нарече "Мое дете". 

12 Бъдещето на много хора зависи от вашето поведение в настоящето, любими хора, не се 

съмнявайте в това. Затова помислете за това, освободете се от последните остатъци от егоизма, 

които все още са във вас, и осигурете мир, единство, морал и духовност за бъдещето, които са 

необходими, за да могат новите поколения да намерят проправен път. 

13 Не се съмнявайте да вършите тази работа в света, защото не за първи път ви поверявам 

Моето семе. Доказателството е, че ви говоря в тази форма и вие Ме разбирате. 

14 Това е продължение на Моите учения, но не е краят на времената, както го тълкува човек. 

Светът ще продължи да се върти в световното пространство, душите ще продължат да идват на 

Земята и да се въплъщават, за да изпълнят съдбата си. Хората ще продължат да населяват тази 

планета и в бъдеще и само начинът им на живот ще се промени. Промените, които ще настъпят в 
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човешкия живот, ще бъдат големи, толкова големи, че ще ви се струва, че един свят свършва, а 

друг започва наново. 

15 Точно както във всички времена животът на човечеството се е разделял на епохи или векове 

и всяка от тях се е отличавала с нещо - било то с откритията си, с божествените откровения, които 

хората са получавали в нея, с развитието на чувството за красота, това, което наричате изкуство, 

или наука - казвам ви, че тази епоха ще се отличава с развитието на даровете на духа, онази част от 

вашето същество, която би трябвало да сте започнали да развивате в себе си, за да си спестите 

толкова големи злини и грешки. 

16 Не вярвате ли, че човешкият живот може да бъде напълно променен, ако разгърнете 

духовната си природа, развиете духовните си дарби и въведете закона на съвестта на земята? 

17 О, ако можехте да осъзнаете всичко, което притежава вашият дух! Но вие не го знаете, 

въпреки хилядолетията, през които сте живели в света и в духовното пространство, защото във 

вашия егоизъм - който е любов към самите вас - за вас е била важна само науката в служба на 

материалното съществуване. 

18 Аз ще бъда този, който ще разкрие пред вас добродетелите, способностите, красотите, 

силите и чудесата, които са скрити във вашия дух, защото това е подходящият момент да го 

направя, тъй като по този начин ще пожънете последните плодове на една епоха. 

19 Скоро всички народи ще разберат, че Аз, техният Господ, съм им говорил през всички 

епохи, през които е преминало човечеството, като всяко Мое откровение е било като стъпало по 

духовната стълба, която съм издигнал, за да можете всички да се изкачите при Мен. 

20 Това време ще бъде наречено време на светлината, епоха на духа или време на истината, но 

аз ви казвам, че това е времето на издигането на духовете и тяхното възстановяване. 

21 Душата е храм, построен от Мен, светилище, което хората постоянно оскверняват. Но сега 

настъпва толкова често предсказваната епоха на светлината, чието ярко сияние ще бъде видяно от 

всички и под чиято топлина ще се съберат всички деца на Господа. Не ви говоря за религиозна 

общност, която приема едни и отхвърля други, която провъзгласява своята истина и отрича 

истината на другите или която използва недостойни оръжия, за да се наложи чрез насилие или 

сплашване. Не, Аз ви говоря само за Закон, обяснен чрез Учение, което е самото послание, което ви 

разкрих в този момент чрез това Слово. Така че, когато дойде часът да излезете и да споделите тази 

Блага вест, проповядвайте мир, любов, милосърдие, единство и братство с делата си. Но ако по 

пътя си срещнеш някой, който лицемерно проповядва същото като теб, но изопачава истината, ще 

разобличиш лъжата чрез делата си. Ако пък се срещнете с братя и сестри, които проповядват 

истината, любовта и милосърдието с примера си, тогава трябва да се обедините с тях, защото 

тяхната и вашата борба ще бъдат еднакви. 

22 Не мога да не ви кажа, че ако сте неверни и не сте подготвени, няма да се чувствате 

достойни да извършите това дело. Ако видите, че другите започват да се борят с истинска вяра и 

искреност, не им пречете, защото тогава отговорността ви към Моята справедливост ще бъде 

двойно по-голяма. 

23 Обръщам ви внимание на всичко предварително, за да не ви изненада нищо и затова, когато 

се изправите на битка, ще знаете как да събудите в себе си идеала за духовно извисяване. 

24 Тази земя, която винаги е изпращала в отвъдното реколта от болни, уморени, разтревожени, 

объркани души или такива, които са само малко зрели, скоро ще Ми предложи плодове, достойни 

за Моята любов. 

25 Болестите и болката все повече ще напускат живота ви, докато живеете здравословно и 

духовно зряло, а когато смъртта дойде, ще ви намери подготвени за пътуването към духовния дом. 

26 Кой би могъл да се изгуби или обърка, когато влезе в дома на духа, ако вече го е усетил в 

този живот в моментите, когато се е молил, размишлявал, сънувал или се е задълбочавал в Моя 

закон? 

27 Днес толкова много мир и добро ви се струват недостижими и това е така, защото виждате 

цялата бъркотия, която съществува около вас - бъркотия, която, както знаете, ще се увеличава във 

всички области на човешкия живот. Но Аз ви казвам: вярвайте в Мен, бдете, молете се и бъдете 

неуморни сеячи, за да може тази бурна нощ да донесе светлината на новото. 
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Ще настъпи зората и земята ще почувства новите си обитатели, които ще я дарят с благородни дела 

и ще възстановят и реконструират всичко, което глупавите и скверните са разрушили и осквернили. 

28 Хора, на този ден ви разкрих част от Моите божествени планове за вас. Дадох ви 

предварително да разберете нещо от бъдещето и ви подготвих за борбата, която предстои на цялото 

човечество. 

29 Помислете внимателно и ще се почувствате насърчени, защото наистина ви казвам: 

Блажени са онези, които четат тази книга, която ви разкрива "Моето слово". В него сте открили 

много учения, които са ви били непознати. 

30 Исках да чуя тези, които не наричат нищо на земята свое, за да Ми служат след това. Избрах 

те сред смирените, както винаги съм търсил слугите Си сред хората с прости сърца. Знаеш, че 

притежателите на богатства в света винаги са заети с тях и не си спомнят за Мен. Предоставих им 

определено време, за да обожават това, което толкова много обичат. Но винаги ще дойде часът да 

чуят гласа Ми, да вземат кръста си и да Ме последват; но първо ще се пречистят в горнилото на 

страданието. 

31 Възлюбени ученици, остават само седем години, които ще бъдат като седем зори, в които 

ще можете да Ме чуете. Искам да оставите непостоянството си през този период от време и 

стъпките ви да станат сигурни, така че когато дойде 1950 г., да Ми кажете: "Господи, обединението 

между нас стана реалност и ние Ти носим доказателства за нашето одухотворяване и братство." 

32 Този народ знае, че Аз само очаквам неговото одухотворяване, за да чуя гласа Си в 

съзнанието му, когато му кажа: Хора, станете и се размножете като земния прах. Прекосявайте 

долини, градове, пустини и морета и разпространявайте това наставление с любов и смирение. 

Моята всемогъща грижа ще отвори пътища и ще премахне граници. Моята любов ще те защити от 

всяко преследване или засада на злобата и Аз ще сложа думата Си на устните ти, когато случаят го 

изисква. 

33 Голямо, много голямо е това дело, което ти поверявам, защото искам да си силен и велик в 

духа си. В интерес на истината ви казвам, че в сърцето на вашия Отец егоизмът няма място. 

34 Седем години поверявам на хората, които са получили тези благословени ниви, за да могат 

да пожънат от тях плодове, достойни за Моята Божественост. 

35 Хора, имайте милост и търпение към тези, които правят първите си стъпки. Съветвайте ги с 

добротата, с която аз ви поправих. Обичайте се един друг с любовта, с която Аз ви възлюбих, и ще 

има хармония между вас. 

36 Приближете се, присъствието Ми е като сянката на дърво, словото Ми е като песента на 

птица. Елате при Мен, вие, които гладувате и жадувате за правда, вие, които сте болни, вие, които 

сте бедни духом и невежи, приближете се до Мен! 

37 Аз не ви отхвърлям заради бедността ви, нито ви презирам заради званието ви. Знам, че във 

всеки един от вас има дух, който се нуждае от Моята светлина, за да се възроди. 

38 Аз нося здраве на болните и надежда на страдащите. Никой няма да си тръгне без утеха за 

страданията си. Но тогава, когато постигнете мир, ще се почувствате облечени в достойнството, 

което ви давам. Не роптайте срещу света и неговите променящи се съдби и страдания. Помнете, че 

именно те ви доведоха при Мен. Не се отдръпвайте и от ближните си, напротив, сега, когато сте 

изпитали как ви приемам и как ви дарявам, протягайте ръка към тях още повече и правете на 

нуждаещите се това, което видяхте, че Аз правя на вас. 

39 Чрез един от вас, който наистина практикува Моето учение, ще има много хора, които ще 

получат Моята благодат. 

40 Молитвата, милосърдието и добрата воля са всичко, от което се нуждаете, за да може 

познанието ви за Моите наставления да засияе като сияйна светлина сред мрака. Идват времена на 

посещение и Аз искам всички Мои ученици да бъдат подготвени. 

41 Докато хората се радват на мир или светски удоволствия, те няма да ви призоват, но водени 

от болка, ще ви потърсят. Бъдете подготвени, защото скоро върху света ще се излее скръб. Тогава 

болните ще ви повикат, за да им донесете Моя балсам. Много от вашите събратя ще се обръщат 

към вас с молба за молитва и ще искат да получат вашите наставления, за да намерят пътя, който 

ще ги отведе към духовно възнесение. 
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42 Виждате ли колко деликатна и голяма е задачата, която ви очаква? 

43 В мълчание ти признаваш, че откровението, което ти дадох в този момент, е велико. Ако 

знаете как да се държите като Мои ученици, ще видите още по-голяма светлина в Моята работа. 

44 Създайте хора на мира и одухотвореността, премахнете от сърцата си последните остатъци 

от фанатизъм, които все още са във вас. Пречистете се чрез обновяване, а след това ще дам знак на 

небето, който ще бъде видян в света и който ще ви каже, че е дошъл "денят Господен". Този знак 

ще бъде видян дори от "слепите" и разбран от необразования ум. 

45 Използвайте най-силното оръжие, което съм ви поверил, а именно молитвата, и се молете да 

не давате ухо на онези, които се опитват да угасят пламъка на вярата ви. Бъдете бдителни, хора, не 

позволявайте на никого да помрачи сърцето ви и да се опита да ви накара да пропуснете пътя. Ти 

вече знаеш Моя закон, това е пътят; никога не се отклонявай от него и няма от какво да се 

страхуваш. 

46 Ако на земята някои искат да те унищожат, а други се молят за теб, защото смятат, че си 

изгубен, помни, че в духовния свят има хора, които бдят над всяка твоя стъпка. Вашата Небесна 

майка ви закриля под своята мантия, Илия ви закриля с любовта на духовен пастир, а вашите братя 

и сестри, които живеят в отвъдното и са посветени на доброто, ви закрилят и съветват. Така говоря 

на онези, които сред нерешителност и съмнения правят първите си стъпки и все пак често се 

препъват и падат. 

47 Скоро в сърцата им ще пламне вяра, а когато това се случи, нищо и никой няма да може да я 

угаси. Но преди това трябва да ви дам Моите поучения, за да се укрепят сърцата ви, докато духът 

ви се отвръща все повече от безполезното. По този начин постепенно ще се развиете нагоре. Тогава 

ще почувстваш как жаждата за истина и любов, която Ми даваш да разпозная, се утолява, така че 

ще се заемеш да изпълниш задачата си, изпълнен със сила и смелост. 

48 Подготвям ви с безкрайна любов, защото Моите наставления чрез тези гласоподаватели не 

са вечни. Скоро вече няма да чувате това Слово и все пак трябва да сте силни в битката, която ще 

настъпи, когато Словото Ми вече няма да се предава под тази форма. 

49 Какво ще направите, ако не сте разбрали учението на Учителя? Как ще можете да защитите 

вярата си, ако не сте научили оръжията, които могат да ви помогнат да се защитите? 

Размишлявайте върху тези думи, защото мнозина отново ще паднат на колене пред идолите, 

защото не са знаели как да използват Моите учения. 

50 Хора, не бъдете глухи за гласа Ми и не тълкувайте погрешно Моето дело. Казах ви да го 

съобщите с искреността, с която ви го поверих. Вслушвайте се в гласа Ми, за да можете, когато 

чуете гласа на враговете си, да се освободите от техните примки и капани. 

51 Досега сте гледали повърхностно на живота и хората. Но сега ви показвам значението и 

същността на всички учения, които ви разкрих в Трите времена, за да имате пълно познание за това 

кои сте и да приемете съдбата си, както Христос прие кръста Си, и да обичате ближния си в 

Твореца. Всичко това ви разкрива и показва Моето учение. Сега ви казвам, че онзи, който е белязан 

от Мен, не трябва да се чувства по-висш от онзи, който не е получил белега, защото много от тях 

ще ви дадат доказателства за одухотворяване и че притежават духовни дарби, толкова големи, 

колкото и вашите. 

52 Това е времето, когато в Безкрайността се чува Небесният звън, който призовава хората към 

Събранието, приканва ги към съзерцание и молитва. Ехото му отеква непрестанно в дъното на 

всяко сърце, защото това е Третото време, когато Илия, като Мой пратеник от единия край на света 

до другия, призовава душите да се явят на съд. Вие ще бъдете от онези, които Ме търсят в онзи час 

чрез Духа, а не чрез скулптури и образи, направени от човешки ръце, за да мога да кажа, че сте от 

онези, които са постоянствали в Моя закон, тъй като в този, който ви дадох на планината Синай, ви 

наредих, че за да Ми се покланяте, не трябва да имате пред очите си никакъв образ, който да 

изобразява Моята Божественост. 

53 Ако оттогава съм ви призовал към духовно поклонение, правилно е да Ми го предложите и 

сега, о, хора, които временно са загубили надежда да постигнат пълно обновление и 

одухотворяване. Разберете как съм удължил съществуването ви и как съм ви накарал да вървите по 

пътя на възстановяването и еволюцията, така че в стъпките си и в постоянното си странстване да 
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оставите зад себе си всяко несъвършенство и всяка нечистота. Не сте ли виждали как водата, 

замъглена от кал, в бързия си ход накрая отново се избистря? Истина ви казвам: същото ще се 

случи и с вашата душа. 

54 Аз съм Господ на живота и на сътворените неща. Затова ви казвам, че само Аз познавам 

тайната, вечността и съдбата на всички същества. 

55 Ако човечеството не се придържаше толкова упорито към своето невежество, 

съществуването му на земята щеше да бъде различно. Но хората се противопоставят на Моите 

заповеди, проклинат съдбата си и вместо да Ми сътрудничат в Моето дело, търсят начин да 

заобиколят законите Ми, за да наложат волята си. Казвам ви също, че ако хората внимателно 

наблюдаваха всяко тяхно действие, щяха да забележат как те се бунтуват срещу Мен на всяка 

крачка. 

56 Когато обсипвам хората с Моето благоволение, те стават егоисти; когато им позволявам да 

се наслаждават на удоволствия, те стигат до разврат; когато изпитвам силата им, за да изцеля 

душите им, те се бунтуват; а когато позволя чашата на горчивината да достигне до устните им, за 

да ги пречисти, те проклинат живота и чувстват, че губят вярата си. Когато стоварвам върху 

плещите им бремето на голямо семейство, те се отчайват, а когато отнемам от земята един от 

техните роднини, Ме обвиняват, че съм несправедлив. 

57 Никога не се съгласявате, никога не ви чувам да благославяте името Ми в изпитанията си, 

нито пък ви виждам да се опитвате да сътрудничите в Моето дело на съзидание. 

58 Не си ли спомняте примерите, които ви дадох за Исус, когато Той посвети този живот за 

прослава на Своя Отец? 

59 Исус не е имал нищо на земята и въпреки това никога не се е оплаквал от бедността си. Той 

трябваше да напусне майка си и дома си и да се отрече от всичко заради любовта към Онзи, който 

Го изпрати. Работата Му беше много трудна, а пътят Му - мъчителен докрай, но Той никога не се 

разбунтува срещу нея. Той беше преследван и осмиван, осъден и накрая убит, но 

От Неговото сърце, устни и дори очи идваше само благословия, прошка и утеха за онези, които Го 

обичаха, а също и за онези, които Го нараняваха. 

60 Но не само от мен можете да вземете пример, достоен за подражание. Спомнете си 

послушанието на Авраам, когато Господ поиска живота на сина му, търпението на Йов, който Ме 

благославяше при всяко свое посещение, и подобно на тези примери има много други, които са 

достигнали до вас чрез летописите на историята. 

61 Понякога се учудвате, когато виждате болен човек да носи търпеливо кръста си, сляп или 

парализиран човек да благославя Моята воля. В други случаи не можете да разберете предаността 

на баща, който току-що е загубил сина си, когото много е обичал; материализираните хора от това 

време, които са толкова далеч от истината, не могат да разберат тази преданост, това търпение и 

това уважение към Божиите съвети. Аз съм Този, Който ви дава тези прекрасни примери на 

смирение, на послушание към Моята воля и на духовна зрялост, за да имате образци, на които да 

подражавате в изпитанията си. 

62 Казвам ви, че ако това човечество изпълнява Моята воля във всичко, то вече няма да 

познава болката на земята, защото Моят мир ще бъде в духа му. 

Моят мир да бъде с вас! 
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Инструкция 118  
1 "Оставете децата да дойдат при Мен, казвам ви отново. Не мислете, че не могат да Ме 

приемат, защото са малки във вашите очи. 

2 Без значение колко вина и петна има върху себе си една душа, докато живее в детството, тя 

споделя чистотата и невинността на физическата си обвивка. Точно в този момент душата се 

нуждае от всякакъв вид помощ, за да не се отклони от правилния път. 

3 Прераждането е възможността, която Бог, в Своята любяща справедливост, предоставя на 

душата да възвърне своята чистота и да се върне в правия път. Това е начинът, по който може да 

използва опита, натрупан по време на своето поклонничество. 

4 Когато гледате деца, правете го с уважение, защото не знаете каква душа се крие в тях. Но 

това, в което можете да бъдете сигурни, е, че всяко от тези малки същества има минало, което 

представлява дълга история, велик живот на развитие. 

5 Докато душата преживява детството на своя телесен ръст, тя се нуждае от помощта на 

възрастните, защото тялото ѝ все още е твърде слабо, за да я поддържа. То се нуждае от нежност, за 

да не се ожесточи сърцето му, и също така от примери и учения, които да го възпитават и 

насърчават, докато дойде часът, в който то ще може да се изяви. 

6 Всяка душа носи своето послание в света и за да може да го изрази, е необходимо всичко в 

нейната среда да е благоприятно за нея. Когато душата, след дългия си път на развитие, изпълнен с 

борби и изпитания, за да достигне своето съвършенство, най-накрая се види освободена от петна, 

трудности и невежество и в нея има само светлина, тя все повече прилича на чистотата на децата. 

7 Детето интуитивно знае, че не е способно да се грижи за себе си, и затова се доверява 

изцяло на родителите си. То не се страхува от нищо, стига да е на тяхна страна. То очаква само 

добри неща и знае, че няма да му липсва нищо. По-късно то открива, че в тях има източник на 

знание, нежност и живот, поради което изпитва блаженство в тяхната компания. 

8 Кога хората ще имат това усещане? Кога ще бъдат с Мен? Кога душата на човека ще 

придобие онази вяра, чистота и доверие, които детето притежава в своята невинност? 

9 Истина ви казвам, че когато това се случи, отново ще чуете Моето любящо Слово, което ви 

казва: "Оставете децата да дойдат при Мен, защото тяхно е небесното царство." 

10 Отдавна ви е казано: Почитай баща си и майка си, а най-добрият начин да ги почиташ е да 

живееш праведен и добродетелен живот. 

11 Необходимо ли е да ви напомням за задълженията ви на земята в този момент? Сърцето ти 

ми казва: Не, Господи, говори ни сега от духовния живот. И все пак виждам, че хората не са се 

постарали да почитат родителите си. И ако те не са изпълнили първите заповеди, как ще могат да 

изпълнят новите Ми учения? 

12 Върху основите на Закона, със светлината на Моето учение, на което ви научих през 

Втората епоха, Аз изграждам стените на Светилището, а сега, с Моето ново Слово, завършвам 

строежа на Духовния храм. 

13 Трябва да ви кажа, че основите ви все още са слаби, защото не живеете в хармония със 

законите на Първата епоха; защото само върху истински морал и пречистена добродетел ще 

можете да изградите вътрешния си храм. 

14 Въпросът ми е следният: Как бихте могли да почитате Небесния си Отец, ако преди това не 

почитате родителите си на земята? Как бихте могли да се опитате да считате хората за свои братя и 

сестри, ако не обичате първо своето семейство, което се състои от вашите родители, братя и сестри, 

съпруг или съпруга и деца? 

15 Ето защо пожелах да обедините Закона от Първата епоха с учението, което ви дадох чрез 

Исус, както и с откровенията от това време, защото така ще имате всички знания и инструменти, за 

да извървите духовния път, който води към вечната светлина. 

16 Ако не практикуваш добродетели в живота си и въпреки това гордо изтъкваш, че 

изпълняваш закона, ти казвам, че постъпваш недобросъвестно и изопачаваш истината. 

17 Моят ученик трябва да има чисто сърце на земята, за да бъде чист в духа. 
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18 Почитайте с живота си онези, които са ви дали съществуване според Моята воля, и утре 

децата ви ще ви почитат. Не Ме прославяйте само с духовни дела, не, човешките ви дела също 

прославят Моя Дух. 

19 Това е времето, когато много хора, когато преживяват големите посещения, които се 

стоварват върху човечеството, възкликват: "Това е Божията ръка, която наказва човечеството чрез 

болка." Но Аз ви казвам, че това е погрешен начин на мислене за Моята справедливост. 

20 Кога ще разберете, че болката съществува само в резултат на вашите грехове и че човек сам 

се осъжда и наказва? 

21 Трябва да разбереш, че когато позволявам на болката да порази сърцето ти, по този начин 

ти давам най-ясното доказателство, че грехът е най-голямото препятствие, за да можеш да видиш 

светлината и да се насладиш на мира на Духа. 

22 Мнозина вярват, че Ме обичат и Ми служат, но когато ги сполети страдание, с ужас се 

питат: "Как така, въпреки че обичам Моя Отец, Той ми позволява да изпия тази чаша на 

страданието?" - Те не са осъзнали, че не само не Ме обичат, но и че са позволили на страстите си и 

на стремежа си към земни неща да се превърнат в култ за тях, на който те отдават приоритет, без да 

осъзнават поклонението, което трябва да Ми отдават. 

23 Ако хората отдават почит на истината, любовта, справедливостта и добротата - които са 

атрибути на Моя Дух - мислите ли, че болката, войната, гладът, объркването и смъртта все още 

биха могли да съществуват в света? Наистина ви казвам, че нищо от това няма да съществува в 

живота ви, а вместо това ще има мир, здраве на душата и тялото, смелост за живот и благополучие. 

24 Спомнете си, че в Закона ви беше казано: "Да нямате други богове освен Мен." И все пак 

има много богове, които човешката амбиция е създала, за да им се покланя, да им отдава почит и 

дори да им жертва живота си. 

25 Разберете, че Моят закон не е остарял и че, без да го осъзнавате, той ви говори непрестанно 

чрез съвестта, но хората продължават да бъдат езичници и идолопоклонници. Те обичат телата си, 

ласкаят суетата си и се отдават на слабостите си; обичат земните съкровища, за които жертват мира 

си и духовното си бъдеще. Те отдават почит на плътта, като понякога достигат до дегенерация и 

дори намират смъртта в желанието си за удоволствия. 

26 Убедете се, че сте обикнали нещата на света повече от вашия Отец. Кога сте се пожертвали 

за Мен, като сте Ме обичали в ближния си и сте Ми служили? Кога жертваш съня си или 

застрашаваш здравето си, за да помогнеш и облекчиш страданията на ближния си? А кога сте 

отишли на косъм от смъртта заради един от възвишените идеали, които Моето Учение вдъхновява? 

Вижте, че поклонението, което правите с материалния живот, е преди поклонението на духовния 

живот за вас. Затова ви казах, че имате други богове, на които се покланяте и на които служите 

повече от истинския Бог. 

27 Как ще можеш да познаеш на земята живот, който включва справедливост, и как ще можеш 

да почувстваш върху душата си божествената мантия на Моя мир? Какво ще можете да направите, 

за да не изпитвате повече болка, ако това е единственото, което могат да ви предложат фалшивите 

богове, които сте създали и обичали от отдавна отминали времена до днес? 

28 Обичайте Ме повече от всички сътворени неща, защото ако Ме обичате, ще знаете как да 

дадете на всички същества тяхното правилно и истинско място. 

29 Объркването, което цари в света в този момент, е много голямо, но духът на човечеството е 

подготвен и е достатъчно Моят призив да ги накара да обърнат отново очи към Моя закон. 

30 Наближава времето, когато светлината на Моя Дух ще достигне до сърцата на хората и ще 

ги накара да почувстват и разберат това, което досега не са разбирали. 

31 Възлюбени ученици, вие Ми показвате духа си, жаден за истина, и затова ви каня да 

дойдете при този извор, за да пиете, докато утолите жаждата си. Вникнете в същността на Моето 

Слово; помнете, че Аз се материализирам само до определен предел, а след това от вас зависи да 

направите правилните заключения, като проучите внимателно всичко, което сте чули. Молете се и 

Ми задавайте въпроси в молитвата си, тогава ще изпитате как получавате искра от Моята светлина 

при всяка проява. Не очаквайте да получите цялата истина в един момент. Знайте, че има души, 
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които отдавна търсят истината, които изследват и се опитват да проникнат във всички тайни, но 

все още не са постигнали желаната цел. 

32 Христос ви е научил на пътя, когато е казал: "Обичайте се един друг." Но досега не сте 

осъзнали обхвата на тази възвишена заповед. Наистина ви казвам, че целият живот на човека ще се 

преобрази, ако живеете според този върховен принцип, защото само любовта ще може да ви 

разкрие тайния съвет на Бога, защото в Него се крие началото на живота. Търсете истината с 

усърдие, търсете смисъла на живота, обичайте, укрепвайте се в доброто и ще изпитате как малко по 

малко всичко, което е било погрешно, несправедливо и несъвършено, ще отпадне от вашето 

същество. Всеки ден бъдете по-възприемчиви към светлината на Божествената благодат, тогава ще 

можете да попитате своя Господ за всичко, което искате да знаете, за всичко, от което духът ви се 

нуждае, за да достигне до най-висшата истина. 

33 Работете на Земята с по-голяма отдаденост и се посветете вярно на задълженията си. Винаги 

се стремете към развитие на душата си, за да не бъде материалният ви живот безплоден. 

34 Молете се с простата молитва, която идва от най-чистото сърце, и изследвайте делата си с 

помощта на съвестта. Тогава ще се радвате на Моето присъствие. 

35 В тази връзка на духа ще получите потоци светлина, за да разберете по-добре живота. Няма 

да ви липсва вдъхновение, което ще ви накара да ставате все по-добри. В тези моменти ще се 

събудят силите и даровете на Духа и тогава ще можете да изпълнявате различните мисии, които 

съм ви поверил. 

36 Интуицията, която е духовно видение, предчувствие и пророчество, прочиства ума и кара 

сърцето да бие по-бързо пред посланията и гласовете, които получава от безкрайността. 

37 След като хората се научат да общуват с Моя Дух, вече няма нужда да се консултират с 

книгите или да им задават въпроси. Днес те все още питат тези, в които вярват, за да знаят повече, 

или търсят свещени текстове и книги в желанието си да намерят истината. 

38 Блажен е онзи, който се стреми да слуша Словото Ми и не иска да пропусне нито едно от 

Моите поучения, защото ще успее да оформи в духа си книгата, която ще бъде най-доброто му 

наследство в това време. 

39 Моето Слово е възкресение и живот за душата, която се страхува и загива в бурното море на 

страстите. Затова онзи, който го е приел в сърцето си и е вкусил от същността му, ще живее вечно. 

И най-голямото му желание ще бъде да разкрие същото на своите ближни, така че всички да се 

хранят с него и да постигнат вечен живот. 

40 Аз благославям онези, които провъзгласяват Моето идване в Третата епоха и наистина 

изпълняват задачата си, защото семето им ще разцъфне за кратко време. Но горко на онези, които 

злоупотребяват с Моето име или с Моето учение, за да изненадат лековерните, като се наричат 

Божии пратеници или заемат Моето място, за да им служат, защото те ще бъдат разкрити и 

предадени на съд. По пътя си те ще открият, че хората са се събудили, и ще поискат от тях 

доказателства, които да оправдаят всичко, което проповядват. 

41 Аз съм "Словото", което говори на вашия дух. Аз съм Учителят, който отново е заобиколен 

от ученици. Докато някои от тях се молят и печелят заслуги, за да се чувстват чисти и достойни да 

бъдат с Мен, други изопачават и обезценяват Моето учение. Казвам ви, че всеки един от тях ще 

бъде отговорен пред Мен за учението, което съм дал на всички тях. Сегашното поколение, в 

резултат на своя материализъм, няма да разбере смисъла на това откровение, а новите поколения 

ще бъдат тези, които, когато се обединя с тях от дух на дух, ще разберат съдържанието на тази 

Книга на мъдростта, която ви оставих като наследство в тази Трета епоха. 

42 Хората очакват знаците на Моето послание. Ще позволя това учение да бъде преведено и 

отнесено в други страни, за да стане известно. Колко много хора я очакват, без да знаят, че в 

момента Аз давам и диктувам безброй учения, от които ще бъде съставена книгата с Моето 

послание. 

43 Словото Ми се излива върху вас в изобилие като поток от кристално чиста вода, която 

пречиства и съживява всичко по пътя си. 
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44 Ако се въоръжите, ще бъдете силни и ще имате духовната власт, която Моите избраници 

имаха в миналото. Едни ще ви уважават, а други ще се страхуват от вас, защото тъй като носите 

истината в духа си, ще разобличавате фалша, лъжата и лицемерието, където и да се намират те. 

45 Много хора, когато научат, че притежаваш Моите откровения, ще дойдат при теб от 

любопитство; други ще те отхвърлят, а трети ще искат да те унищожат. Във всички случаи трябва 

да се ограничите до изпълнението на задачата си, а именно да свидетелствате. Тогава ще изпитате, 

че точно тези, които са ви се подигравали или са искали да ви убият, ще се трогнат от думите ви, 

ще хвърлят оръжията си далеч от тях и ще се присъединят към вас по пътя ви. 

46 Големият конфликт наближава; след хаоса на този свят ще настъпи мир. Човек трябва да 

изпразни тази чаша, за да се научи да цени и да се стреми към мира и добродетелите на духа. 

Необходимо е той да понесе трудности, за да бъде разтърсен и пречистен; и когато бремето на 

вината му стане непоносимо, той изпитва горещо желание да върне в душата си мира, който 

толкова дълго е прогонвал от сърцето си, за което ще принесе пълното си покаяние. 

47 Казвам ви, че този мир ще настъпи и че той ще бъде пазен и съхранен в сърцата на хората за 

дълго време. 

48 Тази земя ще бъде плодородно поле, където Моето семе ще разцъфти и ще даде плод, 

защото човешкото сърце вече е гладно за любов и жадно за истина; то е уморено от празни думи и 

учения без любов. Затова човекът най-накрая е почувствал, че трябва да бъде наставляван от 

истински учител, който да му разкрие духовния живот и да го подготви за по-висше съществуване. 

Моят закон, който винаги присъства в живота на хората, е забравен от тях и затова човечеството се 

движи към хаос; затова и човешкото сърце е празно и бедно духом. 

49 Затова ви каня всички да се върнете към истинския път. Моят мир е готов да дойде при вас 

и бъдете сигурни, че заедно с него добродетелите ще разцъфнат отново в душите на хората. След 

егоизма, в който са живели хората, милосърдието ще се върне при тях и те ще се опитат да разберат 

този, който се нуждае от помощ, и ще му дадат мира и утехата, които дълго време не са знаели как 

да дадат. Тогава те ще изпитат радостта, която изпитва онзи, който обича ближния си като брат или 

сестра. Кога ще се появят тези добри сеячи на милосърдие? Казах ви, че заради един праведен 

човек този свят може да бъде спасен. 

50 Помислете за това: ако всички се стремите да бъдете справедливи и добри, тази долина на 

сълзите скоро ще се превърне в свят на висока духовност. 

51 Вие, хора, работете, без да се уморявате. Поучавайте, вършете дела, които вдъхновяват 

преобразяването, и тъй като сте възкръснали за нов живот, молете се за онези, които мислят, че са 

живи, но са умрели за вярата и надеждата. Вие, които сега сте силни и здрави, молете се за 

болните. Молете се за онези, които не се молят, и насърчавайте онези, които преминават през 

големи изпитания. Подкрепете слабите и донесете мир на народите във война. Помогнете на 

всички души, които са оставили телата си на бойните полета, да се изправят и да влязат в духовния 

живот, осъзнавайки състоянието, в което се намират, и стъпката, която са направили. Молете се за 

всички, вашата мисия не се ограничава само до тези, които обичате и знаете, че са ваши близки, но 

и за всички, които живеят на този свят и в други светове. Правете това, ученици, защото вашата 

духовна мисия е универсална, тъй като Аз не съм ви определил никакви граници, за да се обичате 

един друг, а винаги съм ви казвал: "Обичайте се един друг". 

52 За да ви помогне в тази задача, Светлината на Моя Дух слезе да ви погали, о, малки, които 

сте работили усърдно, за да можете да предложите на нуждаещите се спокойно място, където да 

чуят Моя глас, който е балсам, светлина и мир. 

53 Бедно и скромно е мястото на събранието, защото сте научили, че това не е храм. Вместо 

това се стараеш да придадеш чистота на душата си, за която вече знаеш, че е Моят истински храм. 

54 Тези места за срещи са като дървета по широките пътища на вашия живот, те са като палми 

в пустинята, места за почивка, които дават покой и сянка на странниците. 

55 О, ако само във всяка провинция имаше по едно такова дърво, където хората да чуват моите 

"славейчета"! Но стъпката ви е бавна, а работата - оскъдна. Затова има много региони без дървета и 

много странници, които не намират нито оазис, нито сянка, нито убежище, нито птичи трели. 



U 118 

51 

56 Тъй като имате утехата на Моето присъствие чрез това Слово, придобийте заслуги, за да 

може дървото ви да расте и сянката му да се увеличава, защото броят на странниците ще се 

увеличи значително благодарение на свидетелството на онези, които са намерили душевен мир тук. 

57 Работете всички заедно и изпълнявайте работата, която съм ви поверил. Но бдете и се 

молете, за да не паднете в изкушение*, защото тогава сами бихте разрушили делото си. 
Бдете и се молете, за да не влезете в изкушение. Това е поправка на превода на Лутер, който гласи: Марк 

14:38: Бдете и се молете, за да не паднете в изкушение. ─ Молбата в "Господнята молитва": "И не ни 

въвеждай в изкушение" също не е правилно предадена, защото Бог не ни изкушава. (Яков 1:3) Затова не е 

нужно да Го молим да не ни въвежда в изкушение, а да ни закриля и да ни води така, че да не паднем в час 

на изкушение. (Откровение 3:10) 
58 Питате Ме в сърцата си кои са изкушенията, в които можете да изпаднете, а Аз ви 

отговарям, че тези изкушения са суетата, фанатизмът или материализмът. 

59 Сега ти се учудваш, че ти говоря по този начин, защото смяташ, че е невъзможно да паднеш 

с действия, толкова недостойни за един Мой ученик. 

60 Ако знаехте само колко от вас, които дойдохте тук, изпълнени с кротост, и плачехте всеки 

път, когато извършехте и най-малкото прегрешение, и които ми се кълняхте в любов при всяка 

молитва, но след това превърнахте смирението в гордост, а активната любов към ближния - в 

егоизъм. 

61 Познавам ви по-добре, отколкото вие самите се познавате, и е необходимо да ви говоря по 

този начин, за да можете да живеете бодро. 

62 Възлагам на всички вас задачата да изградите духовно светилище, което да бъде Моят 

истински храм, невидим за човешкото око олтар, но който ще има силата на истински съществуващ 

олтар. Нейното присъствие ще се усеща чрез това, което излъчвате към ближните си. 

63 Това е храмът, който ви поверявам да построите, защото знам, че в неговото лоно ще 

намерите мир, живот и светлината на Духа. 

64 Ако се обедините с истинско братство, следвате Моите напътствия, упорствате в 

смирението, вярата и милосърдието и внимавате да не затъвате, а всеки ден да се стремите към по-

голямо одухотворяване, не се съмнявайте, че скоро ще видите мисията си изпълнена и работата си 

завършена. 

65 Борете се с всички семена на раздора, лъжата, измамата или материализма, които могат да 

покълнат сред вас, защото ако сте небрежни, плевелите ще растат и растат и накрая ще обраснат 

стените на вашия храм. 

66 Не чакайте резултатът от работата ви да заприлича на този, който се е случил на хората, 

издигнали Вавилонската кула. Стремете се в края на борбата да има радост и мир в душата ви, но 

внимавайте в последния момент да не настъпи объркване и болка. 

67 Блажен е онзи, който се стреми да бъде в мир със съвестта си. 

68 Блажен е онзи, който сее семето на мира по пътя си. 

69 Вие, които идвате тук, за да чуете сладките ми думи, сте добре дошли. 

70 Елате при Мен винаги, когато сте потиснати от страданията или от липсата на вяра, защото 

Аз съм Светлината, която ще ви възвърне спокойствието на духа. 

71 Ако се окажете далеч от тези места за събиране, ще ме чуете в съвестта си, която ще ви 

покаже пътя. 

72 Когато човечеството преминава през период на духовно объркване, яснотата на Моето 

Слово идва, за да го просветли, защото той е в състояние да разбере по-висшия живот. 

73 Всички вие сте свидетели на факта, че в тези моменти науката използва цялото си време и 

интелект, за да открие в природата отговора на много от въпросите на човека. А природата 

откликва на призива на човека, свидетелствайки за своя Създател, който е неизчерпаем източник на 

мъдрост и любов, но и на справедливост. Човекът обаче не се пробужда за истината и продължава, 

сякаш по решение на съда, да се натоварва с тежкия товар на своя материализъм. 

74 Това е страхът на хората да направят крачка напред към еволюцията - крачка напред, 

защото са свикнали да остават в традициите, които са им оставили техните предци. 
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75 Човекът се страхува да мисли и вярва самостоятелно; той предпочита да се подчинява на 

традицията на другите, като по този начин се лишава от свободата си да Ме познава. Затова е 

живял назадничаво.  

76 Но сега за човечеството е настъпило времето на светлината, с която човек придобива воля за 

себе си. 

77 Ако човечеството е било свидетел на развитието на науката и е видяло открития, в които не 

би повярвало преди, защо се съпротивлява да повярва в развитието на духа? Защо тя се вкопчва в 

нещо, което я спира и я прави инертна? Защо не се е отворила за вечния живот? 

78 Сравнете как моите откровения в момента съответстват на материалното ви развитие, така 

че никога да не ги осъждате погрешно. 

79 Нека човекът не си въобразява нищо за своята материална работа и наука, защото не знае, 

че без Моето откровение и без Моето влияние или без помощта на духовните същества, които ви 

вдъхновяват от отвъдното, нищо не би могло да бъде открито. 

80 Човекът е част от Сътворението, той има задача, която трябва да изпълни, както всички 

създания на Твореца; освен това той е получил по-висш интелект и собствена воля, така че чрез 

собствените си усилия да постигне развитие и усъвършенстване на духа, което е най-висшата част 

от неговото съществуване. 

81 С помощта на духа човек може да разбере своя Създател, да разбере Неговите блага и да се 

възхити на Неговата мъдрост. 

82 Ако вместо да се суетите в земното си познание, превърнете цялото Ми дело в свое, за вас 

няма да има тайни. Тогава вие ще се признаете за братя и ще се обичате един друг, както ви 

наставлявам във всяко Мое дело. Ще имате доброта, любов, милост и най-вече единство. 

83 Колко сте малки, ако си мислите, че сте всемогъщи и велики, и затова отказвате да 

признаете, че над вашата сила и наука е Онзи, който в действителност знае всичко и може всичко! 

84 Бедното човешко същество, ако се задоволява да бъде материя и само материя, поради което 

остава подчинено единствено на природния закон, който управлява смъртните и мимолетни 

същества, които се раждат, растат и умират! 

85 Кога ще се издигнете от състоянието на материализъм, в което се намирате? Трябва да 

положите усилия да погледнете отвъд рая, който сте си представили, към мястото на вечността, 

което е предопределено за вас. 

86 Не чакайте другите да започнат пътя към Мен; елате, изследвайте тайната и Той ще ви каже 

какво да правите; Той ще ви каже задачата, която трябва да изпълните. 

87 Приканвам ви да се приближите до Мен, но за това не е необходимо да се отказвате нито от 

задълженията, нито от здравословните напитки на човешкия живот. 

88 Ученици, вие сте дошли на земята във време, когато целият човешки живот е подчинен на 

властта на човешката наука; въпреки големия материализъм светлината, която осветява 

вътрешността ви, ще ви помогне да разберете какво трябва да направите. Така ще разгърнете 

дарбите си, защото нищо не трябва да се бави, всичко трябва да се развива в хармония. 

89 Аз не ви давам Моите учения само като морална спирачка за вашите страсти; напротив, с 

тях можете да се издигнете до по-големите висоти на вашето духовно съвършенство. 

90 Водач на страстите ви трябва да бъде вашата съвест. 

91 Аз не идвам да основавам нова религия сред вас, нито пък това учение отрича 

съществуващите религии. 

92 Това е послание на Божествена любов за всички, призив към всички духове. 

93 Всеки, който разбира божественото намерение и изпълнява моите заповеди, ще се чувства 

воден към прогрес и по-висше развитие на духа си. 

94 Разберете, че ако светът не тръгне по пътя на спиритуализма, мирът ще бъде далеч от 

осъществяването му. 

95 Аз, в лицето на Исус, преподавах закона на най-висшите и чисти чувства. Елате при Мен, 

всички вие, превърнете се в Моите многообичани ученици и Аз ще ви науча да живеете в мир. 

Моят мир да бъде с вас! 
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Инструкция 119  
1 Моята воля беше човечеството да познава историята на народа на Израел, защото Аз 

използвах този народ като инструмент за Моите учения и го подложих на големи изпитания, за да 

бъде като отворена книга за всички поколения. 

2 Тези дванайсет племена въплъщават човечеството на всички времена. Но в момента 

приликата между онзи народ, когато е бил пленник в чужда страна, и сегашния свят, който е роб на 

греха и материализма - силите, които олицетворяват властта на новия фараон, е още по-голяма. 

3 Ако по онова време милостта на Йехова освободи народа му, като му проправи път през 

пустинята и го заведе в Ханаан, то днес аз идвам като светлина на справедливостта и любовта, за да 

освободя всички народи на земята от техния плен и да ги заведа в "Обетованата земя". Сега Аз ще 

въведа душите ви в Моето царство на светлината и мира и също така ще изпратя нова манна на 

душите, която ще бъде храна за вечен живот по време на дългите им странствания. 

4 Нов завет ще сключа с хората, но той няма да бъде със символи, а в него ще присъства Моят 

Дух. 

5 Идеалът за доброта и желанието за обединение с всички народи по света отново ще се 

събудят в Моя народ, както онези дванадесет племена, които се обединиха, когато прекосиха 

огромната пустиня, водени от същия идеал. 

6 Конфронтацията ще е голяма, а по пътя ще има препятствия, врагове и изкушения. Но от 

това изпитание войниците ще излязат пълни със стомана, а апостолите - изпълнени с милосърдие и 

вяра. По време на целия житейски път, но особено в критичните моменти на изпитания, Аз ще 

насърчавам множествата и ще укрепвам вярата им чрез Моите чудеса. След това, когато хората 

постигнат мир и живеят в хармония, ще ги накарам да започнат да се наслаждават на сладките 

плодове на царството на светлината и мира още на тази земя - като предвкусване на насладата, 

която душите ще изпитат по-късно, когато заживеят в духовния дом. 

7 Плодовете, които душата ще пожъне още тук, ще бъдат компенсация за жертвите, труда и 

трудностите, които сърцето ви е изпитало. По-късно, когато този народ почука като огромно 

множество на портите на Моето Царство, Аз ще го посрещна радостно и ще му кажа: Влезте, елате 

при Мен и оставете зад себе си праха от пътя и умората. Тук е градът на мира, украсен и очакващ 

своите нови жители. 

8 Хората, които се страхуват от присъствието на своя Отец, ще повярват, че е дошъл часът на 

тяхното осъждане. Тогава ще им кажа: Не бойте се, влезте в Моя дом, който е ваш. Пустинята вече 

те е пречистила и те е направила достоен да дойдеш при Мен. 

9 хора, виждайки толкова много поквара сред хората, знаейки за тяхната омраза и войни, 

както и за печалния резултат от материалистичните учения, вие сте си помислили, че това 

човечество, за да постигне обновление и обръщане към Моя закон, първо ще трябва да преживее 

тежки страдания и че ще мине много време, преди хората най-накрая да се обичат според Моите 

учения. 

10 Казвам ви, че макар да е вярно, че този свят го очакват много големи изпитания, дните на 

скръбта ще се съкратят, защото горчивината на хората ще бъде толкова голяма, че това ще накара 

хората да се събудят, да вдигнат очи към Мен и да се вслушат в гласа на съвестта си, който ще 

изисква от тях да изпълняват Моя закон. 

11 Моето правосъдие ще изкорени всяко зло, което съществува в този свят. Преди това ще 

проуча всичко: Религиозните общности, науките и социалните институции, а след това сърпът на 

Божествената справедливост ще премине през него, като изкорени плевелите и остави житото. 

Всяко добро семе, което намеря в сърцата на хората, ще запазя, за да продължи да покълва в 

душите им. 

12 Има цели народи и нации, които са изхвърлили Моето семе от сърцата си; други, които са 

забравили най-важните Ми учения; трети, които нито бдят, нито се молят. Въпреки това и въпреки 

безплодието, в което живеят, тези народи скоро ще се превърнат в плодородни полета, защото 

Моята милост ще действа в сърцата им. 
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13 Необходимо е да подготвите "оръдията на полето", да напълните "житницата" с духовното 

семе, което ви донесох, и чрез духовните дарби, които ви поверих, да разпознаете часа, в който 

трябва да напуснете мястото си за почивка, за да тръгнете да сеете. Трябва да бдите и да се молите, 

за да не ви изненада благословената зора, заспали в невежество, материализъм или грях, защото 

тогава няма да разпознаете правилния час да излезете на "полето", а когато тръгнете, няма да ви 

останат сили за борба. 

14 Ако имате вяра в Моето Слово, подгответе се още сега чрез молитва, за да намерите полето 

благоприятно за сеитба. Ако не довършите тази работа, децата ви ще вземат семето на любовта, 

което ви дадох, и ще изпълнят Моите заповеди. 

15 Благословени са работниците, на които е възложено да направят нивите плодородни и да ги 

обработват, защото те ще видят росата на Моята благодат да се спуска върху нивите, която ще бъде 

постоянна благословия на Отца за усилията на децата и ласка за всички, които се издигат към вяра 

и живот. 

16 Преди много време ви беше казано, че ще дойде време, когато човек ще разбере всички 

откровения от минали времена, и Аз ви казвам, че това време вече е започнало и че в него вашият 

дух получава Моята светлина чрез вдъхновение. 

17 Христос дойде на света и проправи път за вас, като ви научи на съвършения начин да 

изпълнявате закона с Неговия живот, Неговите дела и Неговите думи. Още преди да се появи в 

света, Той е обявен от пророците, за да могат хората да Го очакват и да Го разпознаят веднага щом 

Го видят пред очите си. 

18 В книгата "Авраам и неговият син Исаак" ви дадох притча за това какво ще представлява 

жертвената смърт на Спасителя, когато изпитах любовта на Авраам към Мен, като го помолих да 

принесе в жертва със собствената си ръка своя син, любимия си Исаак. При правилно съзерцание 

ще разпознаете в този акт сходство с онова, което по-късно означавало жертвата на Единородния 

Син на Бога заради спасението на света. 

19 Авраам е образът на Бога, а Исаак - образът на Исус. В този момент патриархът си 

помислил, че ако Господ изисква от него живота на сина му, то е, за да може кръвта на невинния да 

измие престъпленията на народа, и макар че дълбоко обичал този, който бил плът от неговата плът, 

послушанието към Бога, състраданието и любовта към народа му били по-силни от живота на 

любимия му син. - Послушният Авраам се готвеше да нанесе смъртоносен удар на сина си; в 

момента, в който, обзет от болка, вдигна ръка, за да го принесе в жертва, Моята сила го възпря и му 

заповяда да принесе в жертва агне вместо сина си, за да остане този символ като свидетелство за 

любов и послушание. 

20 Векове по-късно човечеството поиска от Мен жертвената смърт на Исус, Моят възлюбен 

Син, и Аз трябваше да ви Го предам, за да остане Неговият пример за кротост, запечатан с 

жертвената Му смърт и кръв, неизличимо записан в съзнанието на човечеството. 

21 Ако в случая с Исаак едно агне го замени, за да спаси живота му, то в случая с Исус нямаше 

кой да Го замени, защото Той знаеше, че е необходимо кръвта Му да бъде пролята, за да може 

смисълът и светлината на тази жертва да просветят духа, сърцето и ума на хората, които бяха 

бездуховни. Ето защо Исус е наричан още "Божият Агнец". - Законът ви казва: "Не убивай", но 

Христос, в Своето учение за любовта, ви показа възвишения урок да умрете, за да спасите другите. 

22 Блажен е онзи, който умира, за да даде живот на онези, които се нуждаят от него, защото 

той ще живее вечно. 

23 Вижте как е дошло времето да разберете духовната същност, съдържаща се в Моите 

предишни откровения, която човечеството тълкува само по материален начин, без да се опитва да 

се потопи в тях, за да открие духовното им значение. 

24 Поставям те в началото на пътя на разбирането, за да можеш след това да достигнеш до 

сърцевината на Моите учения. Ако ти представях всичко напълно осветено, духът ти нямаше да се 

напряга, за да стигне до същността на Моето слово. 

25 Припомням ви как онази тълпа по онова време - през Втората епоха, кръвожадна, най-

накрая видяла Исус да виси на кръста, а до Него в предсмъртните мъки другите двама осъдени - 

чула как Той казва на Отца: "Господи, прости им, защото не знаят какво правят". Всички 
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присъстващи го чуха, но не разбраха тези думи и трябваше да мине време, за да разберат хората, че 

кръвта, която бавно капеше на земята, е символ на Божествената любов и върховната прошка, 

която се спуска като безкрайна мантия, за да покрие всички хора. 

26 Междувременно са минали много векове, но човечеството от това време - плачещо при 

спомена за жертвената смърт на Исус и ужасено от жестокостта на онези, които Го подлагат на 

изпитание - все още е в тъмнина. 

кръвна рамка - е същата, която ден след ден жертва хиляди човешки същества. 

27 Ако Христос се върнеше на земята като човек в това време, Той вече нямаше да казва както 

на Голгота: "Отче, прости им, защото не знаят какво правят", защото сега вие получавате 

светлината на съвестта в изобилие и душите са се развили далеч. Кой не знае, че Аз съм Дарителят 

на живота, и затова никой не може да отнеме живота на ближния си? Ако човек не може да даде 

съществуване, той няма право да взема това, което не може да върне. 

28 Хора, нима си мислите, че изпълнявате Моя закон само защото казвате, че имате религия, и 

спазвате външно богослужение? В Закона ви е казано: "Не убивай", но вие нарушавате тази 

заповед, защото проливате кръвта на ближните си в потоци върху олтара на своя грях. 

29 Израилтяните и християните воюват и се избиват помежду си - не им ли дадох и на двамата 

един и същ закон? 

30 Изкуплението за това ще бъде кърваво и скръбно, защото отнетите човешки животи и 

пролятата от тях кръв плачат за справедливост. Горко на онези, които са убивали, и още повече на 

онези, които са съветвали или заповядвали да се убива! 

31 Стъпка по стъпка народите вървят към долината на смъртта, където се събират, за да бъдат 

съдени. 

32 Но все още се осмеляват да говорят Моето име онези мъже, които водят война и чиито ръце 

са изцапани с кръвта на техните ближни. Това ли са цветовете или плодовете на учението, на което 

ви научих? Не сте ли научили от Исус как прощава, как благославя този, който Го е наранил, и как 

дори в смъртта дава живот на палачите Си? 

33 Хората се съмняват в Моето Слово и пренебрегват вярата, затова всичко, на което се 

доверяват, е на сила. Тогава им позволих сами да видят грешката си, като пожънат плодовете на 

делата си, защото само така ще отворят очите си, за да разберат истината. 

34 На тази трапеза на любовта има храна, която дори земните царе не биха могли да ви 

предложат: Те са небесният хляб, за който копнеят бедните, и виното, което пият париите на света. 

Яжте и пийте, но никога не се гордейте, че притежавате тези блага, защото тогава бихте скрили 

суета под оскъдните си дрехи, а аз искам да бъдете смирени по ум и сърце. Вземете пример от 

онези, които, въпреки че носят кралска мантия на раменете си, знаят в сърцата си как да бъдат 

смирени. Хлябът и виното Ми са за всички, защото виждам, че всички вие сте в духовна нужда. В 

началото Аз дарих всички вас с Моята благодат, която е божествено семе. Оттогава насам вие 

вървите по различни пътища според съдбата си и по тези пътища всеки жъне според това, което е 

посял - едни дават плодове в изобилие, а други жънат само болка и нещастие. Докато някои са 

живели съвсем кратко на земята, защото са придобили необходимата светлина, за да се издигнат, 

други, въпреки че са живели дълго в долината на сълзите, дори не са достигнали до знанието кои са 

и къде отиват. Аз съм милостив към тези души, които се скитат без цел, затова спирам стъпките им, 

за да им покажа пътя, който води към "Обетованата земя". 

35 Светлината на Моя Дух прониква във всяко сърце, дори ако то е затворено. По същия начин 

светлината на Кралската звезда сякаш не прониква в спалнята ви, когато тя е заключена, но 

невидимите ѝ лъчи достигат до вътрешността ѝ и придават на стаята атмосфера на живот. Не 

трябва да чакате Моята светлина да проникне във вътрешността ви, въпреки че вратите на душите 

ви са затворени. Колко красиво ще бъде да ви намеря с вътрешен храм, подготвен да приеме 

благодатта на Моята грижовна любов. Позволете Ми да ви изцеля и да ви укрепя, а после ще ви 

направя Мои работници и ученици. 

36 Мнозина от вас, които в момента са нищожества в живота и са последни дори в семействата 

си, скоро ще седнат на Моята трапеза. Вие, които сте били презирани и изгонени от кръга на 

близките си, утре ще бъдете признати от същите тези, които са ви преценили погрешно. 
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37 Искате ли да разчувствате или да успокоите сърцата си? След това тръгнете по този път, 

който е пътят на смирението, духовното извисяване и милосърдието. Донеси изцеление на болните, 

посети леглата на болните, утеши страдащите и уважавай тези, които са поели този кръст пред теб. 

Вземете за пример онези, които бдят през нощта и изучават Моето дело, а също и онези, които 

служат с любов на ближните си, въпреки че пият чаша страдание. 

38 Така Аз говоря на онези, които започват да произнасят първите думи на духовния език, на 

неофитите, които уча на основните правила на Закона и на крайната цел на Моето дело. В него ще 

научите, че ако се молите от дух на дух и обичате ближните си, ще изцелявате не само болни, но и 

ще възкресявате мъртви. 

39 В тази скромна област, където понастоящем се проявявам, ви разкрих, че Третата епоха е 

започнала през 1866 г. и че това проявление ще приключи през 1950 г., когато много от Моите деца 

ще са Ме чули. Истина ви казвам, че устните, които ви даваха Моите наставления, не говореха по 

своя воля, а по божествено вдъхновение. 

40 Възлюбени работници на тези полета, приемете задачата си с истинска любов, обработвайте 

Моите полета, като правите бразди, в които поставяте божественото семе. Опознайте семето, за да 

посеете само него, защото в плодовете му ще се крие възходящото развитие и светлината на 

душата ви. Смятате ли, че е справедливо, когато преминете в духовния свят, да се самосъжалявате 

само заради липсата на усърдие в задачата, която ви е довела до обитаване на земята? 

41 Не забравяйте, че ви казвам да сеете пшеница в Моите ниви, защото нивите, в които са 

израснали плевели и бодили, ще бъдат отрязани от сърпа на Божествената справедливост. 

42 Същото казах и на учениците и на множествата през Втората епоха: "Истина ви казвам: 

всяко дърво, което не е посадено от ръката на Моя Небесен Отец, ще бъде изкоренено." 

43 Молете се, работници, правете го със смирение пред вашия Отец и гледайте сеитбата ви да е 

угодна на Моите очи. Почиствайте неуморно нивите си, търсете светлината, за да изчистите 

грешките, докато само пшеницата не даде плод в тях. 

44 Това е чисто семе, което сте получили, но малката ви вяра не ви е позволила да разпознаете 

тази чистота и без да знаете, сте го смесили с други семена, които не идват от Мен. 

45 Казах ви: Познайте семето, за да очистите една по една посевите си и от устните на децата 

ви, когато започнат да ходят по пътя на Господа, да излиза само истина. Виждам онези, които се 

стремят да проникнат в същността на това учение, но и до днес не са успели да се освободят от 

влиянието на чужди учения, религии и догми. 

46 хора, помагайте на носителите на гласа Ми с молитвите си, обучете пророците си и ги 

укрепете. Не забравяйте, че към края на Моето проявление ще ви разкрия много учения, които съм 

запазил за вас, за да завърша това наследство със златна брошка. 

47 След времето на това провъзгласяване Моята светлина ще ви помогне да разберете това, 

което сте чули, и ще можете да отделите същественото и истинското от излишното, т.е. от 

материалното. 

48 Аз ще вдъхновя този народ, свидетелите на Моето слово, така че те да изучават задълбочено 

Моите учения и да разбират дълбокия смисъл на това, което съм им казал, и каква е същността на 

Моето учение. 

49 Когато преминете през етапа на подготовката и сте подготвени да преподавате, Аз ще ви 

проправя пътя и тогава вече няма да се плашите от невидимите опасности и тръни или от 

коварните примки и заплахи, с които ще се сблъскате, защото тогава всичко ще бъде подготвено за 

вашата сеитба. 

50 Тогава всичко ще бъде подредено от Мен и Моята светлина ще се спусне над вас, както 

росата се спуска над долините в тишината на нощите. Любовта е това, което ще посееш. Как искате 

народите да сключат мирни договори, ако в сърцата им няма любов? 

51 Казвал съм ви, че мирът ще бъде с хора с добра воля, но не намирам тази добра воля у нито 

един народ на земята. 

52 Затова е необходимо да се появи народ, който не се стреми към съкровищата на света, а учи 

на активна любов към ближния, молитва, добродетел и вяра. Този народ ще нарека Мой и хората 

ще го признаят за Божия народ. От нравствеността на хората, от добрите им обичаи, от 
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добродетелния живот, който водят, ще дойде мирът, който ще донесе благоденствие на хората, без 

те да забравят, че съвършеният мир, единственият мир, който изпълва духа с щастие, идва само при 

този, който го желае с истинска любов. 

53 Кога ще постигнете душевен мир, след като не сте постигнали дори сърдечен мир? - Казвам 

ви, че докато не бъде унищожено и последното братоубийствено оръжие, няма да има мир между 

хората. Братоубийствени оръжия са всички онези, с които хората си отнемат взаимно живота, 

разрушават морала, лишават се от свобода, здраве, спокойствие или унищожават вярата. 

54 Пределът на толкова много нечестия е почти достигнат, те трябва да спрат. Ето защо гласът 

Ми се чува в дълбините на душите и призовава хората от всички народи да сложат оръжията на 

разрушението и смъртта, за да бъдат погълнати от огъня на Моето правосъдие. 

55 Тогава Аз ще говоря духовно и гласът Ми ще се чува в съзнанието на всички Мои деца. 

56 Ако гордите и неразумни хора се замислят и се молят, те ще осъзнаят накъде насочват 

стъпките си и ще спрат. Но те не могат да придобият пълна яснота на ума, защото омразата и 

амбицията ги заслепяват. 

57 Молете се всички, които искате да принадлежите към хората на мира. Всички, които желаят 

да подадат братска ръка на своите ближни, за да ги спасят - приближете се към светлината. 

58 Семето на злото, разпръснато по цялата земя, дава плод както никога досега. Но също така 

трябва да ви кажа, че доброто семе покълва и в различни точки на планетата. 

59 Подгответе се духовно, всички вие, които чувствате, че в сърцата ви започва да покълва 

това божествено семе, за да можете, когато срещнете други сеячи по пътя си, да ги разпознаете и да 

се обедините в Моя закон. 

Моят мир да бъде с вас! 
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Инструкция 120  
1 Отдавна ви е обявено чрез устата на пророк, че ще дойде време, когато Божественият Дух 

ще се излее върху всяка плът и дух. Истина ви казвам: това е времето, в което живеете. Но то дойде 

при вас изненадващо и неподготвено, защото вие не отдавахте голямо значение на тези пророчески 

гласове и не изучавахте и не вниквахте в това пророчество. 

2 Днес вие търсите всичко свръхестествено, за да намерите потвърждение, че духовният 

живот съществува. Някои наблюдават и изучават звездите, други очакват мистериозни гласове или 

знаци, трети искат да намерят обяснение в науката; но малцина са тези, които са се съсредоточили 

в най-вътрешната част на своя дух, за да чуят там гласа на своя Господ, да Го почувстват и да Го 

обичат. 

3 Когато се явих на учениците си за последен път през Втората епоха, те видяха облак, който 

обгръщаше образа на Учителя, издигаше Го и Го отнасяше със себе си в безкрая. Там те получават 

обещанието и вестта, че Господ ще се върне при хората в същата духовна форма, в която са Го 

видели да заминава. 

4 Само те можеха да разберат това Божествено проявление, защото бяха единствените, които 

разполагаха с това, докато светът спеше. Сега ви казвам, че видяхте словото на онзи пророк от 

Първата епоха и че обещанието, което ви дадох, се сбъдна. Но Моето идване в духовна форма беше 

усетено само от онези, които се подготвяха вътрешно, или от онези, които Ме очакваха с будни 

сетива. 

5 В същата възвишена тишина, с която се издигах в облака през онази Втора епоха, Аз слизам 

при всички духове днес; но не всички са Ме видели, почувствали или чули, защото и сега, както и 

тогава, има само малцина, които са възприемчиви. Гласът Ми е нежен, но присъствието Ми ще 

разтърси наново човечеството във всички негови социални институции. 

6 Управниците, фарисеите и книжниците се подиграваха на Исус, когато Го чуха да казва, че 

е Цар, че е дошъл да управлява. Когато Го видяха да умира на кръста, подигравките и съмненията 

им се засилиха още повече, но те не можеха да си представят, че много скоро ще загинат заедно със 

своите правителства и васали и че Този, когото бяха осъдили и убили като самозванец, ще спечели 

големи множества и народи чрез истината на Своето учение, изпълнено със справедливост, любов 

и смирение. 

7 Тук съм, видим и докосваем за онзи, който се подготвя вътрешно и иска да Ме съзерцава, и 

разпространявам светлина във всички духове, така че никой да не Ме търси в друга форма, 

различна от духовната, нито да се стреми да Ме намери във външната, докато Ме носи в сърцето 

си. 

8 Илия дойде, за да подготви Моето идване. Той отново направи пътищата равни, като 

просвети умовете и развърза устните на онези, чрез които ви дадох Моето Слово. След като 

престана да ви говоря чрез човешкия ум, Илия ще продължи да разпръсква светлина по пътя на 

човечеството. 

9 Велико е посланието на Божия пратеник в тази епоха. Знайте, че още във Втората епоха ви 

казах: "Илия ще дойде и ще възстанови всичко в първоначалното му състояние." 

10 Кои са тези, които наистина усещат духовното му присъствие? Бих могъл да ви кажа и това, 

което казах тогава: "Илия беше с вас, а вие не го усетихте". 

11 Наричате го предшественик, но той е такъв в действителност от първия път. Той ви е дал 

представа за божественото общуване чрез човека и е възкресил мъртвите още преди Исус да дойде 

на света. Той ви донесе първите послания за прераждането на душата и оттогава проправя 

пътищата на Господа чак до сегашната епоха, в която се наслаждавате на това проявление и се 

удивлявате на реда и съвършенството, с които всяко от духовните откровения се превръща в 

реалност. 

12 Илия е като пастир, следвайте го, защото той ще ви води по истинския път, докато стигнете 

до препятствието, където ви очаква Онзи, който е Отец на всички сътворени неща. 

13 Подгответе се духовно в тишината на медитацията си, защото Той ще се приближи до вас, 

за да ви разкрие всичко, което умът ви не е в състояние да разбере. 
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14 Битката наближава и Илия иска да ви направи силни. Не се страхувайте, не се 

предоверявайте на духовния си водач, защото ако по негово време той е накарал лъч мълния да 

падне през молитва, за да докаже съществуването на истинския Бог на поклонниците на лъжливите 

богове, то и сега той ще извърши чудеса пред материализирания свят, които ще го разтърсят и ще 

го накарат да отвори очите си за истината. 

15 Страхувате ли се да говорите на ближните си за прераждането на душата? Не сте ли убедени 

в любящата справедливост, която тя съдържа? 

16 Сравнете тази форма на изкупление с тази на вечно наказание в непрестанния огън на ада - 

идея, която човечеството използва, за да сплаши душите на хората. Кажете ми кой от тези два типа 

ви дава представа за божествена, съвършена и милосърдна справедливост. Едното разкрива 

жестокост, безгранична обида, отмъщение, а другото съдържа само прошка, бащинска любов, 

надежда за постигане на вечен живот. Колко голямо е изкривяването на Моите учения в резултат 

на лоши тълкувания! 

17 Подготвям ви за битка, защото знам, че ще се биете заради това, което ще научите. Но ако 

твоите съратници, които се борят с теб в момента, бъдат изненадани от смъртта и аз ги попитам - 

когато умрат в грях - какво предпочитат: вечния огън, в който вярват, или възможността да бъдат 

по-гръмогласни в един нов живот - наистина, казвам ти, те ще предпочетат второто решение, дори 

и да са се борили с него през живота си, заслепени от фанатизъм. 

18 Ученици, бъдете верни и постоянствайте в Моето учение, защото накрая светлината ще 

победи тъмнината. Светлината е истинската вяра, разумът, знанието, мъдростта. 

19 Илия ще върви пред вас като божествен факел и ще осветява пътя ви. 

20 През това време ви въоръжавам с добродетели, за да можете да изпълните трудната мисия, 

която съм ви поверил през Третата епоха - мисия, която ще бъде за доброто на човечеството и ще 

послужи на душата ви да върви нагоре по пътя на развитието. Правя съветници и лекари от тези, 

които преди това са били парии или просто егоисти. Необходимо е да имате вяра в духовните си 

дарби, за да можете да вършите невероятни дела. Ако имаш вяра, ще бъдеш толкова удивен от 

делата, които вършиш, че ще Ми кажеш: "Защо ми даваш такива велики неща, когато съм толкова 

недостоен?" Разберете, че след горнилото на болката, през което преминахте, Моите Божествени 

инструкции ви дадоха възможност да се развивате нагоре. 

21 Предавайте с абсолютна безкористност това, което съм ви дал, и ще отворите очите на 

много хора за истината и ще развълнувате с делата си много от вашите ближни. Научи, че който 

служи на хората, служи на Мен. По пътя има изкушения, но за да се борите с тях, Аз съм ви дал 

необходимите оръжия. 

22 Ученици, колко от вас в своята простота са били като светещи маяци по пътя на своите 

ближни? Докато практикувате Моето учение, ще бъдете непобедими в изпитанията. Но ако не се 

обедините или ако практикувате това учение според въображението и волята си, тогава ще бъдете 

победени в битката, а не в Моето дело, защото то е Истина и е неразрушимо. Пригответе се, защото 

след Моето заминаване ще ви оставя готови за сеитба ниви, земи, села и дори народи. А вие ще 

продължите да сеете това семе и да учите онези, които не са Ме чували, като им предавате 

същността на Моето Слово и им разяснявате Моите пророчества за това, което ще се случи след 

1950 г. 

23 Да, хора, Аз ще оставя тези пророчества отпечатани в сърцата, защото в онези времена вече 

няма да чувате това слово, дадено с човешко посредничество. Някои от тези носители на гласове, 

към които се обръщате днес, ще бъдат взети от земята, а тези, които останат, ще затворят органите 

си за разбиране на това проявление и на духовния свят. Това ще бъде времето на капаните и 

опасностите, когато ще се появят лъжепророци, лъжегласоподаватели и ще говорят лъжебогове. 

Тогава трябва да бъдете силни, за да не бъдете подмамени от измамниците. Почерпете сила от 

Моето Слово, за да не се поддадете от слабост. 

24 Бъдете послушни, практикувайте послушание, бъдете готови да изпълнявате това, което ви 

заповядвам, и ще изпитате, че болката ще напусне пътя ви и никога няма да бъдете измамени. 

Моята воля не е да загинете, нито да ви сполетят нещастията, за които ви предупреждавам. 

Наблюдавайте и се молете, защото както хората в света могат да поставят примки, за да ви повалят, 
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така, както добре знаете, в отвъдното съществуват нечестни и объркани същества, които могат да 

ви повлияят със своята тъмнина. 

25 Осъзнайте, о, лидери на общностите, че този народ, който чува Моите постановления, все 

повече разбира упреците, които ви отправям, и отговорността на Моите гласоподаватели, и ако 

утре не се подчините на постановленията, същият този народ ще се разбунтува, ще ви отхвърли и 

ще ви накара да осъзнаете грешките си. 

26 Моята воля е този народ и множествата, които тепърва ще дойдат, да ви видят да заемате 

мястото, което принадлежи на всеки един, с цялото си усърдие и достойнство, така че хората да 

разберат по работата ви, че сте били добри работници на това лозе. Разбирате ли Ме, хора? Готови 

ли сте да се подчинявате на Моите наредби през тези последни години на Моето проявление сред 

вас? 

27 Помислете внимателно за Моята заповед за постигане на вашето единство, за да откриете 

истинското й значение. Много пъти сте искали да демонстрирате пред Мен своето единство и Аз 

съм ви доказвал фалша, който е бил в него. Исках да си помагате един на друг, да се уважавате 

един друг, тъй като длъжността, която всеки от вас заема, ви е поверена от Мен; да изпитвате 

истинска любов един към друг, защото тогава ще намеря в делата ви основите на единна форма на 

поведение и преданост. Осъзнайте ясно Моите желания и следвайте указанията Ми, защото ако не 

го направите, не можете да си представите хаоса, който ви очаква. Не искам да ви плаша излишно, 

искам да ви събудя сега, тъй като все още има време за размисъл, за да поправите грешките си. 

Утре, когато паднеш, няма да можеш да кажеш: "Господи, след като Ти предвиждаш всичко, защо 

не предвиди това бедствие за нас?" 

28 Ученици, дадох ви това наставление днес, защото не искам да плачете след Моето 

заминаване, макар да знам, че мнозина ще плачат. 

29 В първите времена всичко духовно е било загадка за хората и затова те е трябвало да 

създадат науки и теологии, за да изучават и разбират Божественото. Истина ви казвам: когато 

Христос живееше сред хората, говореше с най-голяма простота, за да могат всички да разберат 

учението за любовта. Той е знаел, че няма да бъде разбран правилно, но е трябвало да изчака да 

дойде времето, когато чрез духовното развитие, което човечеството ще е достигнало, ще може да 

узнае цялата истина. Ето защо Той обеща на света да се върне духовно и да му изпрати светлина, 

която да го накара да разбере всичко, което е объркано в човешките сърца. 

30 Издигнете душата си, защото времето, което е обявено, е времето, което преживявате в 

момента. Учителят, който ви обеща да се върне, е Този, който ви говори, а светлината, която Той 

обеща да ви изпрати, е тази, която е духовно активна във всички хора в момента. 

31 Светлината на истината е толкова ясна, че не е нужно да сте богослови, за да разберете 

какво ви е било разкрито през вековете. Ако в началото на пътя на развитието всичко е било 

загадка за вас, стъпка по стъпка и от указание на указание Аз премахнах завесите, разсеях 

тъмнината и премахнах неистините. 

32 Отец не може да бъде тайна за никое от Своите деца, защото Той позволява да бъде усетен, 

почувстван и видян във всичко сътворено - от най-малкото до безкрайното. Хората създават 

"тайните", без да искат да осъзнаят, че по този начин задържат душата в нейното развитие към 

Създателя. 

33 Аз не ви казвам: Елате при Отца, за да Го познаете, а: Опознайте Отца, за да можете да 

дойдете при Него. Който не Го познава, няма да може да Го обича, а който не Го обича, няма да 

може да отиде при Него. 

34 Аз дойдох на света, за да ви кажа: "Аз съм Пътят", и добавих: "Който познава Сина, познава 

Отца". 

35 Какъв е бил пътят на Христос? На любовта, на милосърдието, на нежността, на искреността. 

Какъв е бил Синът, за да познаем Отец чрез Него? Мъдър, справедлив, любящ, милосърден, пълен 

със сила и активна благотворителност. 

36 Учителят дойде на света, за да ви покаже истинския Бог, а не този, който народите са 

създали в сърцата си. По същия начин в тази епоха светлината на Божествения Дух се спуска 
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изцяло над всички души, за да се насладите на одухотворяването си при вида на безкрайната любов 

на Отца. 

37 Блажен е онзи, който Ме следва по пътя на любовта и смирението. 

38 Блажен е онзи, който обича и се доверява, който знае своята мисия и я изпълнява. 

39 Когато ви говоря за "пътя", нямам предвид този на земята, защото не на този свят, който 

обитавате, е Моето царство. Това е духовният път, който винаги води нагоре. Това е развитието и 

прогресът, които душите ви ще постигнат. Затова, където и да се намирате на земята, можете да 

вървите по пътя на духа. 

40 Деца мои, ако сте се заблудили, върнете се към него, а ако сте спрели, вървете напред. 

41 Задачата, която изпълнявате, съм ви дал според вашите способности и сили; трябва само да 

я разбирате и обичате. Молете се всеки ден, за да получите необходимата светлина за делата си. 

Тогава останете подготвени, внимателни, за да чуете гласовете на онези, които ви призовават, на 

онези, които ви питат, а също и за да устоите на изпитанията. Всеки ден от вашето съществуване е 

страница от книгата, която всеки от вас пише. Всеки ден е белязан от изпитание и всяко изпитание 

има смисъл и причина. 

42 Искам да направя от вас хора, здрави духом и телом, защото вие сте избраните, свидетелите 

на Моите проявления от всички времена, и трябва да изпълните една трудна мисия в това време и 

да подготвите пътя на новите поколения. 

43 Посипах пътя ви с доказателства за любов, за да не се съмнявате нито в Мен, нито в себе си. 

Вие, които Ме чухте през това време, не отивайте в гроба, като не носите със себе си тайната на 

този съюз, който имах с вас, защото това е вашата основна задача. Говорете на хората в Мое име, 

свидетелствайте за Моите откровения с делата си. 

44 Не Ми казвайте, че ви липсва екипировка за това, защото много неща ви говорих и докато 

Ме слушахте, вие се пречиствахте и се правехте на достойни. Всеки от вас може да предаде това 

послание на света. Хората я очакват и са готови да я получат. Не сте ли открили желанието на 

хората за одухотворяване и мир? Не се ли трогвате от тяхното невежество и болка? 

45 Моят Дух се излива върху тях, говори им чрез съвестта им и им казва: Елате при Мен и си 

починете. Приеми вярата, която ти липсва, престани да бъдеш слепец на пътя. 

46 хора, знаете ли за Делото, което изграждам в света? - "Не - казвате ми, - ние виждаме само 

човечеството в смут, виждаме го да се гмурка в дълбоки бездни и да страда от голямо посещение." 

Но Аз ви казвам, че съм позволил на човека да въздаде справедливост на себе си със собствената си 

ръка, за да осъзнае всичките си грешки и да се върне при Мен пречистен. На всички създания 

изпратих светлината Си и застанах до тях в дните на изпитание. 

47 Духът Ми е слязъл над всяка душа, а ангелите Ми са навсякъде във вселената и изпълняват 

Моите заповеди, за да подредят всичко и да го насочат към правилния път. Тогава, когато всички 

изпълнят мисията си, невежеството ще изчезне, злото вече няма да съществува и на тази планета 

ще царува само доброто. 

48 О, ако само Ме бяхте разбрали! Само ако можеше да разбереш колко голям е копнежът Ми 

да те усъвършенствам! Колко далече щеше да си се издигнал и колко близо щеше да си до Мен! 

Ако волята ти беше Моя, ти вече щеше да си достигнал върха, където те очаквам. 

49 И какво е Моето желание, хора? - Вашето обединение и вашия мир. 

50 За да ви помогна, аз отново съм сред вас, говоря ви, движа сърцето ви в очакване на вашето 

пробуждане. 

51 Всяко добро дърво ще бъде защитено, а корените и клоните му ще се разпространят, за да 

дадат подслон и храна на пътника; но плевелите ще бъдат изкоренени от корен и хвърлени в 

неугасващия огън. 

52 Говоря ви в преносен смисъл и когато ви говоря за това дърво, имам предвид човешките 

дела. 53. 53. На тези, на които съм поверил велики мисии, казвам: Подгответе реколтата си. Бащи 

на семейства, учители и управници, господари и слуги, големи и малки,  

53 Не искам да Ми показвате нивите си необработени. Дори да е само малко зрънце, покажете 

Ми го чисто и силно. 
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54 Елате при Мен, почукайте и ще ви се отвори. Но елате радостни, доволни от работата си, за 

да се чувствате велики като Мен. 

55 Словото Ми е небесна вода, която утолява жаждата на душата. Който вкуси от него, никога 

повече няма да ожаднее. Аз съм неизчерпаемият извор, който пада като водопад и къпе духа и 

сърцето ти. 

56 Вие, които сте се пречистили с болка, чрез молитва и покаяние, сте спечелили правото на 

благодатта да чуете Моето Слово. Продължавайте да бъдете кротки и смирени, за да не изгубите 

тази светлина. Животът ти беше безплоден, като пустиня, без сянка, без оазис; но аз направих така, 

че насред пустинята да намериш палма и извор, където да възвърнеш смелостта и надеждата си. 

Сега, когато сте възвърнали силите си и имате мир в сърцата си, не отивайте в "града на греха", за 

да загинете в неговите удоволствия и суета. 

57 Това е и ще бъде наречено "времето на духа", защото в него трябваше да дойда на "облака", 

за да засияе светлината, която разкрива и разтваря тайните - времето, когато трябваше да отворя 

Книгата на наставленията на страницата, която съответства на епохата, в която живеете. С 

божествената Си любов понастоящем просветлявам умовете на хората, които са като камъни 

поради своята безчувственост към духовното. Но от тези камъни ще накарам водата да потече и 

дори да поникнат цветя. 

58 Обърнете се назад, погледнете към миналото и ще откриете, че винаги съм сеел любов по 

пътя ви. Винаги, когато си мислиш, че отсъствам и че самотата ти е продължителна, Аз се усещам в 

сърцето ти и ставам опора, за да не се разпаднеш. Вие се събирате на малки групи, за да чуете 

Моето Слово, но утре ще се умножите като морския пясък и тези тълпи ще бъдат духовно онези, 

които образуваха дванадесетте израилеви племена. Писано е, че ще ги събера отново, за да ги съдя. 

От тези множества Аз ще избера онези, които ще бъдат Моите нови апостоли в онова време. Но Аз 

ще подготвя сърцата на всички, така че те да изпитват любов и милосърдие към ближните си и в 

послушание към подтиците на съвестта си и чувствата на сърцето си да вършат дела сред хората, 

достойни за Този, Който ги е определил да носят Моето ново послание с добрия вкус, който 

унищожава горчивината на света. 

59 Ако смятате мисията си за кръст, казвам ви, че тя е кръст, но аз ще бъда вашият 

"кръстоносец". Всичко, което правиш за доброто на ближния си, ще ти върна, превърнато в 

светлина за духа ти. Спомнете си за Христос, когато се възнесе на небето, изпълнен със слава и 

величие, след като бе извършил Своето дело на любов и изкупление. 

60 Молете се, хора; в народите се появяват пророци, които говорят за Моето проявление и 

Моето присъствие сред вас. Ще ги признаеш, защото те са Мои пратеници. Но се научете да ги 

различавате от лъжепророците, които също ще се появят и ще говорят думи на привидна светлина, 

но в действителност ще съдържат само тъмнина. Онези, които са Мои пратеници, ще подготвят 

сърцата, ще събудят народите, ще бъдат Моите пътеводители, така че когато дойдете в тези 

региони, да откриете плодородни полета. 

61 Всичко, което се случва в момента, вече ви е било съобщено от Моите пророци в миналото. 

Но кой днес разпознава изпълнението на това, което ви е било обещано? Мнозина спят, малцина са 

се събудили; но сред тъмнината на тази нощ на греха на света Аз дойдох при онези, които 

привидно бяха заспали, но Ме очакваха. 

62 Книгата на Третата епоха в момента се записва от Моите "златни пера" под диктовката на 

любящия Ми глас. Ангелите пазители, които ревностно бдят над учението на Отца, направляват 

ръката на тези, които пишат, за да могат да запишат в Книгата онова, което ще бъде запазено за 

идните поколения - Книга на любовта, Книга на съвършената мъдрост, Книга, в която могат да 

четат прости и учени, малки и големи, високомерни и прости. Словото Ми ще бъде мечът, който се 

бори, говорейки за Моето идване в това време, за начина на Моето общуване. Тя ще просветли 

умовете на необразованите, ще проникне в сърцата на скалите и ще разсее съмненията им. Моето 

учение ще продължи да се разпространява от сърце на сърце и от хора на хора и ще бъде разбрано, 

повярвано и обичано дори от необразованите, невежите, грешниците, езичниците и 

идолопоклонниците, които ще признаят Моята проява на любов. 
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63 Починете си и се радвайте при мисълта, че сте усетили Моето присъствие в този момент, 

защото вече сте достигнали точката, в която душата ви се отказва от всичко излишно, за да върви с 

крачки на съвършенство по пътя, който я води нагоре. Гледайте и се молете за онези, които не 

искат да Ме чуят, въпреки че са призовани. Помилвай ги. 

64 Казвам ви, че в Третата епоха е необходимо да имате заслуги, за да заслужите даровете на 

Господа. На мнозина от вас съм давал подаръци, без да можете да Ми кажете какви са заслугите ви. 

Но Аз, Който виждам всичко, знам какви заслуги си придобил в миналото, за да заслужиш това, 

което ти поверих днес. Но нека никой не се хвали с това откровение, защото по основателна 

причина на духа не е позволено да разкрива миналото си на плътта. 

65 Възлюбени деца, продължавайте да се събирате, но ако дойде денят на Моите наставления и 

гласоподавателят веднъж не се яви, не се страхувайте. Молете се, подгответе се вътрешно, 

издигнете духа си към Мен и Аз ще излея върху вас в този момент Своята светлина, Своята сила, 

Своята благодат и Своята любов. Ако Ме търсите с дух, Аз ще ви говоря от дух на дух. 

Моят мир да бъде с вас! 
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Инструкция 121  
1 Обещанието ми да се върна при вас е изпълнено. Като крадец влязох на пръсти в спалнята 

ти и те събудих от съня ти. Който, като отвори очи, Ме види и Ме помоли да му помогна да стане, 

усеща Моята сила в духа и в тялото си и бързо става. Отново ви показвам тесния път на Моя закон 

- път, по който всички вие трябва да вървите. 

2 Благословени са онези, които са се подготвили да приемат Моя Дух, защото от тяхното 

вътрешно светилище ще излязат молитвите за мир на народите на земята. По-късно те ще научат 

ближните си да се молят по този начин, така че чрез тази връзка ще успеят да чуят гласа Ми, който 

ще се прояви в говорене чрез вдъхновение, в съветване чрез интуиция и в "помазване" (изцеление) 

чрез дарбата за изцеление. Днес Моята светлина се предава чрез носителите на гласове, а утре ще 

се свържа директно с духа на всеки, който се подготвя вътрешно. 

3 Мнозина Ми казват: Господи, кога ще ми дадеш дарове като на моите ближни? - Но аз ви 

казвам: Всички вие сте надарени, всички носите своето наследство със себе си, дори и да не го 

знаете все още. Ще видите, че тези духовни дарби ще излязат наяве дотолкова, доколкото 

проникнете в Моето учение. Тогава, когато станете Мои слуги, Аз ще покажа на всеки от вас 

неговите задачи и мисия. 

4 През това време вие сте подготвили скромно място за събиране, за да Ме приемете, и Аз ви 

зарадвах с присъствието Си. Моето Слово е изпълнено с доброта и светлина, за да ви издигне към 

живота, така че да заемете полагащото ви се място в него. 

5 Не се страхувайте от онези, които отхвърлят или отричат Моето идване. Трябва да 

действате деликатно и да сте търпеливи с тях. Моето правосъдие ще ги засегне. Истина ви казвам, 

че тези, които най-много са Ме отричали и преследвали, след това ще бъдат тези, които Ме следват 

в най-голяма близост. спомнете си за Саул, гонителя на Моето учение, който после стана Мой 

ученик. Тези новопокръстени ще се присъединят към вас утре. Но ако наистина искаш да намериш 

вяра, не бъди недоволен, когато ти кажат, че си при лъжлив Бог или лъжлив Учител. Не трябва да 

се страхувате да кажете, че Христос е бил с вас. Подготвям ви за всичко, което предстои да се 

случи. Бъдете смели и Аз ще ви изпратя в различни региони, където ще изпълня Словото Си, което 

ви казва, че чрез един от вас даден регион ще постигне мир и спасение, защото сърцето му ще бъде 

като на пастир, който обича и пази овцете си. Освен това любовта, която изпитва към своите 

ближни, и жертвите, които прави за тях, няма да останат безплодни. 

6 Никой да не забравя тези думи, защото този, който сега все още живее непознат сред хората, 

утре ще изпълни трудна мисия сред човечеството. 

7 Изпращам Моя мир на твоя народ. Приемете го в духа си и го оставете да достигне до други 

народи. Благославям ги всички. Молете се мирът да бъде в сърцата на всички хора. 

8 Чакам човечеството да се събуди, за да си спомни, че съществувам; то извърши всичките си 

дела пред Моите очи, но сега наближава Часът, когато Моето правосъдие ще сложи край на злото. 

Вслушвайте се в Моите поучения и се въздържайте от зли дела. Пречистете тялото и душата си, 

защото ако Аз съм безкрайно любящ като Отец, то съм неумолим като Съдия. 

9 На народите на земята никога не им е липсвала духовна светлина. Истина ви казвам, че не 

само този народ е имал пророци и пратеници, но и на всички съм изпращал пратеници, за да ги 

събудя. Можете да прецените думите им въз основа на светлината и истината на техните учения, 

както и на сходството им с това, което ви разкрих. Някои от тях са живели преди идването на 

Месията, други са работили след Моето съществуване като човек, но всички са донесли духовно 

послание на хората. 

10 Тези учения - като моето - са били осквернени, защото ако същността им не е била 

променена, те са били осакатени или скрити от хората, жадни за истина. 

11 Това е една истина и един морал, които са разкрити на човечеството чрез пратеници, 

пророци и служители. Защо тогава хората имат различни представи за истината, морала и живота? 

12 Тази истина, която през всички времена е била изопачавана от човечеството, ще бъде 

възстановена и нейната светлина ще засияе с такава сила, че на хората ще им се стори като нещо 
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ново, макар че това е същата светлина, която винаги е осветявала пътя на развитие на децата на 

Моята Божественост. 

13 Много са онези, които са загинали, защото са говорили истината, много са и онези, които са 

били подложени на изтезания, защото не са искали да заглушат гласа, който е говорел в тях. 

14 Не си мислете, че Небето е изпратило само онези, които са ви говорили за Духа, за любовта, 

за морала; не, то е изпратило и онези, които са ви дали добрите плодове на науката, онова знание, 

което внася светлина в живота на хората, което облекчава бремето им и облекчава трудностите им. 

Всички те са били Мои пратеници. 

15 Има и други, които не носят учения за духовния морал или научни открития, но носят 

послание, което учи да усещаме и да се възхищаваме на красотата на творението. Те са пратеници 

от Мен, които имат задачата да носят радост и балсам в сърцата на страдащите. 

16 Всички те са изпили горчива чаша, когато са осъзнали неразбирането на един свят, сляп за 

истината, на едно човечество, безчувствено към красивото и доброто. И все пак, след като ви казах, 

че в тази епоха всичко ще бъде възстановено; след като ви съобщих, че всички ще се върнат в 

правия път и на всички Мои учения ще бъде върнат първоначалният им смисъл - можете да 

повярвате, че за този свят наближава време на духовно великолепие, въпреки че не бива да 

забравяте, че преди това всички ще бъдат съдени и пречистени. 

17 Всеки земен поклонник, който няма мир в сърцето си, може да прекара няколко минути в 

сянката на това "дърво" тук и ще се почувства успокоен. 

18 Над духа на хората витае и споменът за духа на Илия като Пастир на въплътените и 

невъплътените души, който неуморно търси Своите любими овце по всички пътища, за да им 

напомни за тяхната задача и да избере онези, които ще Ми служат в това време. 

19 Всички вие бяхте доведени при Мен чрез Илия, но когато дойдохте в Моето присъствие и 

почувствахте сиянието на Учителя, видяхте как всички ваши жертви и изпитания, през които 

преминахте, бяха балансирани, за да чуете в замяна Моето Слово. 

20 Истина ви казвам: днешният народ прилича на този от Първата епоха. 

21 Израел дълго време е бил пленник на Египет, откъдето е освободен от Мойсей. На пътя на 

хората застанаха препятствия, врагове и несгоди, за да попречат на спасението им; но вярата и 

постоянството им надделяха и те стигнаха до подножието на планината Синай, където чуха гласа 

Ми и получиха Закона. Там идолите паднаха и мракът се оттегли от сърцата им, стана светлина в 

духа им, така че от този момент нататък те вярваха само в истинския Бог на справедливостта и 

любовта, обичаха Го и Му служеха. 

22 Скоро животът на този народ се променя. Законът, който току-що бяха получили, им 

обещаваше мир и благоденствие, а Мойсей сочеше с пръст към Обетованата земя като убежище на 

мир и земно блаженство. 

23 Четиридесет години беше преходът през пустинята, четиридесет години беше урокът, който 

Отец даде на Своя народ, за да направи така, че любовта да извира от сърцата им, както водата 

извира от скалата; да ги научи да побеждават изкушенията и да изкореняват от сърцата си 

нечестните култове; за да им покаже как да направят първите стъпки по пътя на висшето развитие, 

да ги пречисти, преди да завладеят Обетованата земя, и за да могат новите поколения да изградят 

нова нация, основана на техните обичаи и почит към Твореца. 

24 Животът в пустинята, чудесата, които дадох на Моя народ, и борбата укрепиха духа му и 

пред лицето на възвърнатата свобода той забрави за пленничеството си и духът на Израел се 

възроди. 

25 Пророците са тези, които съобщават на хората за идването на Месията. Те бяха тези, които 

поддържаха пламъка на надеждата в сърцата на хората, когато те се чувстваха непълноценни под 

игото на други народи. 

26 Мнозина очакваха с радост пристигането на равина от Галилея, когото не можеха да 

разпознаят в Младенеца, роден от девствената утроба на скромна назарянка в пещера близо до 

Витлеем. Но докато едни усещат, че техният Спасител и Изкупител се е родил, други Го отричат от 

първия момент. 
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27 Тридесет и три години живях сред хора. Целият този живот беше белязан от примери и 

поучения за човечеството, защото нямах нужда да уча нищо от този свят. А когато до заминаването 

Ми оставаха само три години, започнах да преподавам сред народа. Словото Ми се чуваше по 

улиците, в селата, в къщите и портиците на храмовите зали; чуваше се по планинските възвишения, 

в пустинята, в долините и по морето. 

28 Сред тълпите имаше и такива, които Ме ненавиждаха, такива, които се чувстваха съдени на 

всяка крачка от Моето учение, такива, които виждаха, че позициите им, които заемаха 

несправедливо, са застрашени. Те бяха тези, които преследваха присъда, осъждане и смърт на 

кръста заради Този, който им беше донесъл вечен живот. 

29 В сърцето на Учителя имаше болка и скръб, защото Той знаеше какъв дълъг път ще трябва 

да изминат онези, които отричаха истината и с които Той беше извършил чудеса, които нито рано, 

нито късно някой можеше да извърши сам. 

30 Когато съобщих на учениците Си, че скоро ще си тръгна, ги обзе безкрайна тъга. Тогава им 

казах, за да им вдъхна нов кураж: "Ето, Аз пак ще дойда и знаменията на Моето идване ще бъдат 

тези: Когато слуховете за война стигнат до ушите ви и покварата на хората достигне своя връх, 

Моето идване ще е близо. Но преди Мен ще дойде Илия, за да подготви пътя." След тези думи 

мина цяла епоха, за да се изпълнят. На 1 септември 1866 г. духът на Илия се изяви чрез един 

праведен човек, който беше предопределен и изпратен от Мен да възвестява Моето присъствие и 

да бъде предвестник на Моето духовно проявление сред хората. 

31 Този човек получи божествения мандат да създаде седем общини, които просто да 

представляват седемте печата, и в същото време инструкциите да обучи умовете на избраните да 

бъдат носители на гласа на Божествения Учител. 

32 Оттогава насам всички, които са дошли да Ме чуят в тази форма, са имали представа, че са 

слуги, белязани или отбелязани като деца на онзи народ, който от самото начало се е съединил със 

своя Господ и е получил от Него откровения, чудеса, Неговото учение и Неговия закон. 

33 Запечатайте това учение в сърцата си и го възприемайте с любов. 

34 Изхвърлете всяка егоистична мисъл и мислете за мисията си. Този период е важен и 

решаващ за човечеството. Само Моето учение, което е над човешките слабости, може да ви 

разкрие, че това е времето, когато истината ще унищожи всяка лъжа и мрак. 

35 Това човечество, което днес все още спи и е забравило своя Господ и дори собствената си 

душа, ще се събуди изненадано от гласа на Моя зов. Най-напред се открих на израилския народ - не 

на израилския народ по кръв, а на този, който е по дух и на който завещах светлината на Третия 

завет. 

36 Търся ви, хора, защото сред вас има такива, които са Ми били верни. Все още не мога да ви 

кажа, че вече сте изпълнили задачата си, защото ви предстои да извървите дълъг път. Открих, че 

сте отдадени на земните блага, материализирани в егоистичния ви живот. Въпреки това не искам да 

ви упреквам, а само ви призовавам да Ме слушате, за да се изпълните с Моята мъдрост и да станете 

майстори на одухотворяването, за което сте изпратени. 

37 Отворете очите си и оставете духа си да се събуди, за да осъзнаете, че наистина живеете в 

ново време и наблюдавате изпълнението на Моите пророчества. Тогава ще можете да кажете с 

убеденост, че съм дошъл при вас в предсказаното време. Само когато познавате същността на 

Моето Слово, ще можете да дадете правилно тълкуване на събитията, които се случват ден след 

ден във вашия свят. Но това човечество, което в своята слепота ожесточено спори и не вижда 

Божествената светлина, която блести пред неговия дух, не осъзнава времето, в което живее; защото 

ако знаеше, братоубийствените ръце вече щяха да са спрели работата си, щеше да има вътрешно 

събиране и бдение, щеше да има молитва и благоговение, прошка между хората и покаяние. Но 

нищо от това не е налице, всеки ден се разкъсват нови връзки на любов между народите на земята. 

Духовността и моралът са отхвърлени, съществува само бездушна борба на омраза, егоизъм и 

жажда за власт, което разкрива липсата на вътрешно величие у хората. В разгара на тази борба 

смъртта ежедневно събира реколтата на живота, като със своя безпощаден и нетленен сърп коси 

плевелите удар по удар. И все пак това човечество, което греши, изнасилва и осквернява, се бори 

яростно за оцеляване, макар и егоистично и без да се замисля дали средствата, които използва, са 
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справедливи и хуманни, или са точно обратното. Сега ви питам: Какво правите в този период на 

Божествена справедливост? 

38 Вярно е, че все още не е настъпил часът, в който да станете и да издигнете предупредителен 

глас. Но трябва да знаете, че настоящият момент е предназначен да бъде използван именно за 

вашата подготовка, защото именно това Слово ви подготвя за предстоящата духовна борба, 

призовало ви е и ви е обединило да бъдете народ на мира, способен да отвори портите на сърцето 

си, за да приеме чужденеца или чужденката, и ви е поверило мисията на пратеник, който да 

разпространява това послание по всички пътища на земята. 

39 Казвам ви, че истинският мир може да дойде само от Моя Дух в духа на човека и именно 

този мир ви донесох в това Откровение, за да го донесете на хората и народите. Очаквате ли светът 

сам да създаде своя мир? - С какво семе би могъл да го създаде, след като в него няма чувства на 

любов, справедливост или милост? 

40 Преценете за себе си вашата отговорност, възлюбени хора, помнете, че един пропуснат ден 

е един ден, с който отлагате идването на тази блага вест в сърцата на вашите ближни - че едно 

изгубено учение е един хляб по-малко, който да предложите на нуждаещите се. Работете с любов и 

скоро ще има мир между хората. Но не забравяйте това, което ви казвам: не трябва да бъркате Моя 

мир с този, който народите искат да подпишат, защото той няма да може да трае дълго. Това ще 

бъде фалшив мир, който ще се разруши сам, защото в него няма семето на любовта, която е 

уважение и братство - защото се основава на страха от другия, на личния интерес или на 

материалната изгода. Истинският мир е този, който слиза от небето в сърцата на хората и оттам се 

разраства и разпространява в дела на справедливост и любов. Обявявам ви, че този мир, който 

настъпва за народите, не е истина, и ако искате да пророкувате това, можете да го направите с 

увереността, че няма да бъдете измамени. Казвам ви: За да бъде установен мирът на Моето Царство 

сред хората, първо трябва да се води война между доктрини, религиозни общности и идеологии. 

Конфронтация, в която едни противопоставят Моето име и Моята истина на фалшивите идоли на 

други и в която едно учение се бори с друго - това ще бъде новата битка, духовната битка, в която 

фалшивите богове, свалени от пиедесталите си, ще паднат и всяка лъжа, която сте смятали за 

истина, ще бъде разкрита завинаги. Тогава ще видите как истината се извисява лъчезарно от хаоса 

на объркването и тъмнината. 

41 Кралската звезда със своята светлина ви дава представа за това какво е истината. 

Светлината му свети през деня, а когато изчезне, започва нощта. Тогава човекът, с помощта на 

своята наука и използвайки елементи от същото естество, открива светлина, с която може да освети 

нощния мрак, но тя е толкова слаба, че изчезва и загива веднага щом лъчите на царската звезда се 

появят отново. Вие успяхте да създадете светлина в нощта, но кой може с помощта на своята наука 

да скрие светлината на слънцето и да създаде мрак през деня? - Само Аз мога да направя това, за да 

ви дам знак за Моята сила, както съм единственият, Който може да създаде истинска светлина и да 

я скрие отново, ако е Моята воля. И в духовната сфера Аз съм единственият, който може да накара 

светлината на истината да заблести там, където царуват измамата и лъжата; който може да накара 

живота да се появи от смъртта; милосърдието, покаянието или прошката да се появят от омразата, 

злобата или обидата, или разумът да се появи от разстройството на интелекта - с една дума, 

светлината да се издигне над мрака. Да, хора, светлината на Моята истина ще озари вашия свят и 

тази дълга духовна нощ, която преживявате, ще отмине. Нещо вече е започнало да се появява, като 

нов 

Зора; светлината е тази, която ви е събудила в този момент с думите: Бдете и се молете, събуждайте 

ближните си, изцелявайте ги, за да могат да се изправят в битката, и търсете този, който се е 

заблудил. Бъдете ученици на светлината, за да можете утре, след като станете учители, да 

предавате учения, изпълнени със светлина. За да бъдеш Мой ученик, понякога трябва да стигнеш 

до саможертва, но ви казвам, че мирът на душата струва повече от благоденствието на земята. 

Бъдете истински деца на светлината, за да може всяка ваша молитва да бъде като звезда в небето на 

вашия живот и за да може молитвата на всички - формирана от обединените ви мисли - да бъде 

като светлината на зората. 
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42 Илия излива светлина върху пътеките и овцете постепенно се връщат към препятствието. 

Докато стигна до всяко сърце, до хората, Илия вече беше установил контакт с всички тях. 

43 Подгответе се, ученици; не искам, когато болката достигне най-високата си степен в 

човечеството, мислите и разумът ви да бъдат забулени като с тъмен плащ. Искам учениците Ми да 

знаят как да се изправят като силни в час на изпитание и да могат да чуят гласа на съвестта сред 

бурята. 

44 Деца Мои, в своето невежество или страхливост Ми казвате: "Господи, ако искаш да дойдем 

при Теб, защо допускаш изкушения и инциденти да се изпречат на пътя ни?" Но Учителят ви 

отговаря: Защото изпитанията внасят светлина в душата ви - единственият начин да видите, а тя е 

необходима, за да придобиете знания. Разберете, че има какво да видите в духовния си живот, 

защото като деца на светлината вие сте наследници на Моята истина. 

45 Вие ще бъдете пионерите на времето на благодатта, затова отговорността ви е много голяма. 

Основите на такова велико дело трябва да са здрави, за да може върху тях да се издигне 

светилището на Моята Божественост. Разкривам ви много от това, което очаква този народ в 

бъдеще. По този начин няма да се вгледате в Мен, вечно скрит в тайна. 

46 Вникнете в Словото Ми, за да се одухотворите, защото ако не вникнете в същността на това 

учение, може да станете жертва на нов фанатизъм. Разберете, ученици, че в одухотворяването няма 

място за фанатизъм, нито за предразсъдъци, идолопоклонство или суеверие. Спиритуализъм 

означава духовна нагласа, спиритуализация означава свобода на душата, тъй като този, който я 

постигне, се е освободил от материалното, от страстите на плътта, живял е в жертва и правилно 

разбрано отречение. О, хора, които толкова често сте Ме слушали, вече е близо времето за 

завършване на Моето слово, но Аз не виждам у вас разбиране на Моето учение, да не говорим за 

подготовка и правилно тълкуване на ученията, които съм ви дал. 

47 Ти спиш сладко, уповавайки се на Моята любов. Но аз ви казвам: Гледайте и се молете да не 

ви събуди болката - не болката, която ви изпращам, защото тя не е излязла от Мен. Болката се 

заражда в човека в резултат на неговото непослушание. - Всичко ти говори за Мен и за Моята 

любов: природата, външният живот, вътрешният живот, цялото творение - те са като показалец, 

който ти показва безкрайността като цел, към която трябва да насочиш стъпките си. Когато 

мислите за всичко това, не мислите ли за собствената си смърт? - Не осъзнавате ли, че всеки ваш 

ден е стъпка, която ви приближава към дома на душата? Чуйте и разберете, защото там, където 

мнозина виждат смъртта, е живот, там, където виждат тъмнината, е светлина, там, където виждат 

нищото, е всичко, и там, където виждат края, е вечност. Колко много хора в своето безгрижие 

приличат на малки деца, които, отдадени на детските си игри, не мислят за бъдещето. 

48 Хора, които имате в сърцата си светлината на опита от този живот, а в душите си - 

светлината, оставена от еволюцията по време на различните земни животи - защо душата ви се 

занимава с това, което е безполезно за нея, и защо често плачете по причини, които не заслужават 

болката ви? 

49 Търсете истината във всичко; тя е във всички посоки, ярка и ясна като светлината на деня. 

50 Идете и говорете за тези учения на ближните си. Аз вече подготвям провинциите да 

приемат Благата вест. Но виждам, че все още се страхувате от конфронтацията, от мнението на 

роднините си. Някои се страхуват повече от родителите си или от братята и сестрите си, отколкото 

от съда на своя Бог. Страхувате ли се от мнението им, че сте в грешка, че ви наричат предатели или 

измамници? - Истина ти казвам, че съм поставил в духа ти скъпоценен камък с такава слава, че 

само една твоя дума може да убеди онези, от които толкова много се страхуваш. 

51 Виждате, че богатите в света, учените, могъщите, философите, учените, духовенството на 

вероизповеданията и хората на властта са твърде големи, и аз ви казвам: Не се нуждаете от това 

величие, за да можете да говорите за Моята истина. Нищо от това не ви е нужно, за да бъдете 

велики, защото истинското величие, което е на духа, не се нуждае от злато, нито от човешка наука, 

нито от титли. Там, където душата не се изразява с любов, няма истинско величие. Нима не знаете 

нищо за монарсите, които днес седят на трона си, а утре носят със себе си нещастието си? Нима не 

познавате учени, които коригират това, което преди са обявявали за истина? Никога ли не сте 
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виждали красива, възхитена и желана жена, която по-късно е ходила в парцали? - Затова не 

бъркайте вечните ценности с преходната човешка суета. 

52 Вземи кръста си и Ме последвай. Носете го в сърцето си и не се страхувайте. Вървете 

стъпка по стъпка; оставяйте Словото Ми в сърцата като светлинна пътека. Простете на тези, които 

са ви наранили. Но ако паднеш и те се подиграват с твоето падане, не се притеснявай, защото сега 

Христос, който ти говори, ще бъде помощник на онези, които поемат Моя кръст. 

53 Слушайте, хора, 1950 г. вече е близо и волята на Вечния ще се сбъдне. В този момент не 

трябва да се разделяте, защото не знаете какви изпитания ви очакват. Тук, където съм подготвил 

хора, които да приемат Словото Ми в този момент, не трябва да има объркване. Дотогава този 

народ трябва да се обедини и тогава неговите мъже и жени ще направят духа си възприемчив към 

Моето последно провъзгласяване, в което ще чуят Моите последни думи, които ще ви кажат: 

Очаквам те в небето! 

54 Ако се подготвите по този начин, скоро ще почувствате как светлината на Моя Дух идва 

върху вас без човешки посредници или гласоподаватели, които да предават на учениците 

информация от дух на дух. Дотогава ще сте пречистили преданията си до такава степен, че вашите 

ближни ще се изненадат, когато разпознаят духовността на Моите нови ученици - духовност, която 

ще свидетелства за вътрешния култ, който практикувате. 

55 Тогава човечеството ще осъзнае, че времето, предсказано преди хиляди години, когато 

трябваше да се случи Моето завръщане, е сегашното време, защото хората ще могат да видят сами, 

че Божествената светлина се излива върху всяка плът и дух. 

Моят мир да бъде с вас! 



U  122 

70 

Инструкция 122  
(провъзгласено през 1944 г.) 

1 Забравете за няколко мига за безсмислиците на света, докато слушате Словото Ми, а след 

това духът ви ще съзре светлината на това време, когато то изгрее. 

2 Докато за много хора тези часове са изпълнени с болка и смърт, за вас те са изпълнени с мир 

и надежда. Но не се доверявайте твърде много на заслугите си, защото посещенията могат да ви 

изненадат. Аз съм Този, Който ви е дал този мир, за да можете да присъствате на Моите прояви, да 

вникнете в Моето слово и да практикувате Моето учение. Дадох ви време да чуете и разберете 

Моите учения, но виждам, че вашето разбиране не е надхвърлило земно-материалното и затова не 

сте открили смисъла на Моите учения. С това неразбиране вие приличате на човечеството, което, 

въпреки че има осезаеми доказателства за Моята справедливост на всяка крачка, не спира за миг да 

се замисли и така да разбере смисъла на тези събития. 

3 Искам да отворите очите си за реалността на времето, в което живеете, за да можете да се 

молите за света. Времето, което е било обявено в други епохи и в което ще се проведе битката на 

доброто срещу злото, е сегашното. Ученици, не лягайте да спите в очакване на друга епоха. Вие сте 

деца на светлината, на които разкривам велики учения, за да бъдете факел на вярата сред хората. 

4 Трябва да отидете при вашите ближни, които спят по отношение на духовните откровения, 

и братски да ги събудите с добри думи и да ги доведете до разбирането, че причината за чашата на 

страданието, която човечеството прелива, е, че е било позволено да се забрави духът. 

5 Ако хората наистина вярват, че листът на дървото не се движи без волята на Бога, тогава те 

ще чувстват Моето присъствие във всички етапи на живота си. Някои ще Ме почувстват като Отец, 

други - като Учител, а трети ще Ме почувстват като Съдия. 

6 Ти ме принуди да сляза в твоята тъмнина, за да те потърся. Присъствах във вашите 

странствания, за да се почувствам във всички души. Подобно на пастира, който се спуска в най-

дълбоката бездна, за да търси изгубената овца, аз се спуснах в най-тъмната пропаст, в която са 

паднали хората. Вие, които Ме слушате в момента, трябва да имате истинско разбиране за часа на 

справедливост и обезщетение, в който живеете. Помнете, че ако упорито продължавате да сте в 

невежество, мракът, който обгръща света, ще стане още по-непроницаем. Не знаете колко време ще 

мине, преди душите да получат лъч светлина. 

7 В момента изпращам на земята души, които мога да нарека първородни по Закона, защото 

те принадлежат на онези, които са получили първите Ми откровения. Няма да ви казвам кои са те, 

къде са и какво правят, защото ако ги разпознаете, може да изпаднете в идолопоклонство или 

объркване. 

8 На този народ, който с всеки изминал ден нараства в търсене на Моите учения, Аз казвам да 

живее в единство, за да може да се обърне към Мен по този начин. Ако не полагате усилия, как 

можете да станете учители по духовни учения? 

9 Любовта е семето, което ви поверявам, за да го посеете в света. Вижте безплодието на 

полята, там вече няма братство, приятелство и уважение. Семето, което е покълнало, е омраза и 

амбиция, чиито плодове вече виждате: те са войни, разрушения, мизерия и смърт. 

10 След периода, в който ви дадох Словото Си, не смятате ли, че е справедливо Учителят да ви 

попита какво правите в тази епоха, когато нациите и народите трябва да търсят по-добър живот и 

да спрат да се борят помежду си? Каква е работата ви? 

11 Макар че дойдох да ви дам, не се задоволявайте само да получавате. Помнете, че мирът, 

който ви давам, не е само за вас, но и за много от вашите ближни. Не стойте настрана от голямата 

битка, разберете, че ви подготвям да бъдете войници. 

12 Чакате ли светът да изкорени своя мир? С какво семе би могло да се постигне това, след 

като в душите сега човешкият закон има по-голяма тежест от Божия? 

13 Не се заблуждавайте: в сърцата на хората няма нито любов, нито стремеж към 

одухотворяване. Затова липсват основи, които да утвърждават техния мир, домове, работа или 

форма на поклонение на Моята Божественост. 
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14 Скоро в света ще настъпи мир и когато това се случи, вие ще Ми благодарите, народе Мой, 

защото ще мислите, че това е станало благодарение на изпълнението на вашата духовна мисия. 

Тогава ще ви кажа: Отворете очите си, този мир, който светът е постигнал, няма да продължи 

дълго, защото не е истински. Ще го унищожа с меча на справедливостта Си, както унищожавам 

всичко фалшиво. Мирът, за който ви говоря, ще бъде привиден, тъй като ще се основава на взаимен 

страх. Истинският мир не може да дойде от нечестни сърца, той ще дойде по-късно; ще слезе от 

Небесното царство в сърцата на хората. 

15 Ако желаете да разгласявате пророчества на света, можете да го направите. Не се 

съмнявайте, защото аз не ви мамя. Ако искаш да кажеш на ближните си, че мирът, който народите 

скоро ще установят, не е искрен, няма да сгрешиш, защото аз не мога да сгреша. Скоро ще 

преживеете пристигането на това, което ви съобщавам през тази 1944 година. Войната, 

амбициозните материални стремежи ще приключат, но по-късно ще възникнат "войни" на религии, 

доктрини, идеологии и философии. Тази битка на духовна борба ще ви помогне да откриете пътя 

на истината. 

16 Така трябва да се случи, за да може човечеството да отвори очите си, да разобличи 

фалшивите богове и да разкъса веригите на робството. 

17 Когато тази битка приключи, когато се възвърне спокойствието и онези, които се молят със 

смирение, се вглъбят в себе си и се покаят, ще видите как от сърцата им се издига жертва като 

аромат на цветя и тя ще бъде за единствения Бог. 

18 Ще направя така, че този свят, освободен от проказата си, да възкръсне; ще направя така, че 

животът да възкръсне от смъртта. Ще направя така, че от омразата да се появят плодовете на 

помирението, а от безумието - разумът. 

19 Дотогава продължавайте да се увеличавате както по брой, така и по знания и добродетели. 

Давам ви оръжия, за да можете да се изправите и да напреднете. 

20 Това кътче от земята, където живеете, е благоприятно за вашата мисия. Тя прилича на 

"Обетованата земя" на народа на Израел през Първата епоха. Но не се увличайте по земните 

богатства, защото трябва да помните, че град Йерусалим беше разрушен от враговете си и че дори 

храмът на Соломон беше разрушен. 

21 Земята ти е като тази, която беше дадена на израилтяните. Но нито това е родината на Духа, 

нито пък това е Вторият Йерусалим, защото Духовният град не е от този свят. 

22 Продължавайте да бъдете гостоприемни, както Авраам. Подгответе се така, че чужденецът 

да седне да яде на вашата трапеза и да почива под покрива ви. Носете в ръцете си Моя балсам на 

любовта, за да можете да изцелите болния, да го накарате да почувства Моята утеха и да възвърне 

здравето си. Вие сте народът, на който винаги е говорил живият и невидим Бог, но и народът, 

който винаги е позволявал да бъде повлиян от идолопоклонството на други народи. 

23 Сега дойдох да ви освободя от фанатизма и суеверията, да ви напомня за духовното 

почитане на вашия Отец, така че - когато народите обърнат поглед към този народ и се приближат 

големи множества - да се изненадат, че сред вас има морал, добродетели и духовност. 

24 Вземете със себе си в духа си този урок, който ви дадох, за да ви послужи за подготовка. 

25 Никой не се бунтува срещу идеята, че ще трябва да се върне на тази планета в друго тяло, и 

не е на мнение, че прераждането е наказание за душата. Всички души, на които е отредено да 

живеят на Земята, е трябвало да преминат през закона за прераждането, за да могат да постигнат 

висшето си развитие и да изпълнят задачата, която съм им възложил. 

26 Не само по-слабо развитите души трябва да се въплътят отново, но и високоразвитите души 

се връщат отново и отново, докато завършат работата си. 

27 Илия е най-великият от пророците, които са дошли на земята, но въпреки великите дела, 

които е извършил, и великите доказателства, които е дал (че Бог съществува), той е трябвало да се 

върне на този свят в друго време, в друго тяло и с друго име. 

28 Този закон на любовта и справедливостта дълго време е бил непознат за хората, защото ако 

го бяха познали по-рано, може би щяха да се объркат. Въпреки това Отец ви даде някои откровения 

и знамения, които бяха светлината, предшестваща това време, за разясняване на всички тайни. 
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29 Миналото на душата ви с различните ѝ съществувания на земята е забранено за вас. Разкрих 

ви истината за прераждането само защото тя ще ви даде по-реална представа за Божествената 

милост и справедливост и ще вдъхне надежда на нечестните, на грешниците, на тези, които 

безполезно пропиляват живота си, че ще получат нова възможност да поправят грешките, които са 

допуснали. 

30 Идеята за вечна смърт или вечно проклятие е унищожена завинаги от това откровение и 

както душата, така и човешкото сърце ликуват и възхваляват божествената доброта, щом разберат 

тази истина. 

31 В по-ранните времена това не ви е било разкрито, защото не сте били достатъчно зрели, за 

да го разберете; и ако сега сте го разбрали, но все още нямате по-ясна представа за това, което сте 

били, това е още едно доказателство, че все още не сте напреднали далеч. 

32 Когато хората се обичат и умеят да си прощават, когато в сърцата им има смирение и когато 

са разбрали, че духът надделява над материята, тогава не плътта, не светът, не страстите ще 

образуват плътната завеса, която ви пречи да видите пътя зад вас или пред вас. Напротив, "плътта", 

одухотворена чрез следването на Моето учение, ще бъде като слуга - послушна на указанията на 

съвестта - за разлика от това, което е днес: пречка, примка, превръзка за очите на духа. 

33 В момента вие се учудвате, когато изпитате началото на дара на зрението, който ви 

позволява да видите нещо от миналото или ви прави откровение за бъдещето, докато аз ви казвам 

със сигурност, че това духовно зрение трябва да присъства постоянно, както зрението на 

физическите ви очи по време на земния живот. 

34 Необходимо е да вървиш още малко по Моя път, за да можеш да достигнеш тези висоти и 

душата ти, събирайки в себе си всички плодове на миналите си преживявания, да се освободи, да се 

радва и да се изгражда в собственото си същество. 

35 Помислете: Ако в душата ви вече има много светлина, в сърцето ви би трябвало да има 

много мир. 

36 Не слушайте онези, които искат да ви сплашат, защото изследвате това, което е свързано с 

духа, защото именно те искат да продължат да дремят в съня на невежеството. 

37 Придавали сте по-голямо значение на много части от материалния си живот, отколкото на 

това, което се отнася до душата ви, и затова сте създали един обърнат и неосъществен свят. Но е 

дошъл часът, в който ще проявите жив интерес към това, което е от съществено значение за вашето 

съществуване, и когато това се случи, ще вдъхнете живот и истинска красота на своето 

съществуване. 

38 Но трябва да ви кажа, че дори животът в този свят да достигне върховете на добродетелта и 

праведността, не тук ще намерите своя съвършен дом. Преминаването ви през тази земна долина е 

временно, то трябва да ви послужи само като тигел, училище, учебник за постигане на възходяща 

еволюция на душата ви. 

39 В дома на твоя Отец има други, по-висши домове, които съм приготвил да обитаваш. 

40 Блажени са онези, които, размишлявайки върху тези думи, имат вяра в тях и подреждат 

живота си за доброто на душите си, защото ще пожънат плодовете им във вечността. 

41 Възлюбени хора, със сигурност можете да кажете, че всичко, което се е случило на този 

свят, ви е било съобщено или предсказано в предишни времена. 

42 Словото, което човекът чу чрез устата на Моите пророци, беше Моят глас. Те не говореха 

по собствено желание, а по божествена воля. 

43 Истинското тълкуване на Моите предсказания, съобщения и обещания, които ви давам, 

когато преживявате сбъдването на думите Ми в подходящия момент. 

44 Колко много и различни тълкувания сте дали на божествените откровения! Вие разпознахте 

истината само когато позволих на Словото Ми да се сбъдне. Много от пророчествата вече са се 

сбъднали, други се случват в момента пред очите ви, а трети все още очакват своето време. 

45 Аз все още обучавам и изпращам нови пророци, чрез които ще ви разкривам велики чудеса 

и същевременно те ще ви известяват за присъствието или близостта на това, което ви е било 

посочено в миналото. 
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46 Старите пророчества ще бъдат потвърдени от новите пророци. Всички, които усещат този 

дар в себе си, се молете, наблюдавайте и се подгответе да говорите само истината. Ако го 

направите, ще видите, че някои от тях ще потвърдят това, което другите обявяват. Това се е 

случило, когато пророците от миналото са изпълнили своята мисия, въпреки че някои са дошли в 

една епоха, а други - в друга. 

47 Не се притеснявайте, ако понякога не разбирате какво получавате чрез вдъхновение или 

какво говорят устните ви. Дори древните пророци често не са разбирали какво говорят устата им. 

48 Ще излея светлината Си върху онези, които приемат свидетелството ти, и в подходящото 

време ще направя така, че всяко твое предсказание да се сбъдне. Горко на онези, които не говорят 

истината, защото и те ще бъдат разкрити в своето време. Тогава те няма да намерят нищо нито в 

плътта си, нито в духа си, с което да измият срама си и да изплатят дълга си. 

49 Кой ще бъде съдията на лъжепророците? Истината, защото тя е светлината, която достига 

до тези сърца чрез съвестта. 

50 Истината винаги търси чисти сърца, за да може да се разкрие. Пречисти твоите, за да бъде 

това светлина в думите, в мислите и в делата на Моя народ. 

51 С ключа на любовта, който притежавам, отварям сърцата ви. Открих, че сте отпуснати; 

изненадах ви, когато вървяхте по житейския си път с вяла стъпка. Дойдох, за да ви накарам да 

осъзнаете, че сте пратеници на Моята Божественост. Това ви казва Словото на Отца, Този, Който 

стана човек във Втората епоха. 

52 Не само веднъж, а няколко пъти и по различни начини обявих и обещах на учениците Си, че 

ще дойда отново. Предсказах им времето, което щеше да оповести моето идване: Знаци в 

природата, събития в човечеството, световни войни, грях на най-високо ниво на развитие. Но за да 

не се заблуди светът, че ще ме очаква отново като човек, им казах, че Христос ще дойде "на облак", 

тоест в Духа. 

53 Това обещание е изпълнено. Ето как Учителят в Духа говори на света. Тук е Господ на мира 

и на царството на светлината, който създава неизмеримо голям ковчег, в който хората могат да 

намерят убежище и да се спасят, както в Първото време, когато Ной направил ковчега, за да спаси 

човешкото потомство. 

54 За да напреднете и да постоянствате в Моето учение, ще ви покажа с цялата си простота 

съдържанието на много тайни. Книгата на живота, запечатана със седем печата, е инкогнито за вас, 

защото шестият печат вече е разпечатан и съдържанието му осветява вашето време. Всичко е било 

загадка за вас и аз не искам повече да бъде така. Вече ви казах, че седемте печата са седемте 

Божествени откровения, които съм дал на хората, от които понастоящем получавате шестото, но 

все още ви липсва седмото. 

55 Знаете, че Роке Рохас е основал седем общности, на които е дал имена на печати, и че 

символично шестата от тях е била като плодоносно дърво, което умножава клоните си. Знаете 

също, че през 1866 г. започва нова епоха. Но все още не знаете как да подредите идеите си. Някои 

са искали да вникнат в същността на тези учения, но тълкуването им е било погрешно, защото е 

ограничавало и включвало вечното и божественото в човешкото и материалното. Но преди това 

отклонение да се разпространи, Аз ще разсея мрака на човечеството със светлината на Моите 

откровения. 

56 Аз подготвих този участък от земята, по който стъпвате, за да може Моята Божествена 

светлина да слезе върху неговите обитатели в този момент. Тук ви припомних Божествения закон, 

на който ви учех като Отец в Първата епоха. Тук ви повторих Моето Слово, дадено ви като Исус, 

истинската Песен на Духа, и ви донесох Светлината на Истината, която разяснява всяка тайна и 

обяснява всеки неразбран урок. 

57 Ще възстановя храма Си, храм без стени и кули, защото той е в сърцето на човечеството. 

Вавилонската кула все още разделя човечеството, но нейните основи ще бъдат разрушени в 

сърцата на хората. Идолопоклонничеството и религиозният фанатизъм също са построили своите 

високи кули, но те са слаби и ще трябва да се сринат. Истина ви казвам: Моите закони - както 

божествените, така и човешките - са свети и те самите ще съдят света. Човечеството не вярва, че е 

идолопоклонническо, но наистина ви казвам, че то все още се покланя на Златния телец. 
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58 Аз съм Дух, Аз съм Божественост и Светлина. Събудете се, отворете очите си, вижте Ме и 

чуйте гласа Ми. Връзката, която имате днес с Моя Дух чрез човешко посредничество, не е най-

съвършената и затова ще започне времето на общуване между духовете, когато ще чуете гласа на 

вашия Отец. 

59 В тази Втора епоха Аз срещнах слепия и му дадох зрение, хромия накарах да проходи 

отново, мъртвия възкресих. Сега намирам още по-голямо опустошение в света, защото виждам 

хиляди слепи, глухи, прокажени и мъртви духом. Въпреки че идвам при вас със справедливост, 

идвам при вас и с любов, защото никога няма да престана да ви смятам за Мои деца и винаги ще ви 

смятам за малки деца. 

60 Хора, ще Ме следвате ли по пътя, който отдавна съм ви очертал с делата и примера Си? 

Вярно е, че по него се върви по пътя на жертвите, но в края му се намира "Обетованата земя". Дори 

в този момент няма да ви заслепя с фалшивия блясък на човешкото богатство. Вашият Учител ще 

ви покаже само великолепието на добродетелта. "Моето царство не е от този свят", ви казах - от 

този свят на суета, егоизъм и лъжи. Защото наистина, казвам ви, царувам в съвършенство. 

61 Последната брънка от веригата, която ще бъде образувана от 144 000 белязани, ще получи 

божествения знак върху духа си през 1950 г. От тях в народите ще излязат пратеници, пророци, 

ученици, които ще донесат на човечеството с наставленията, молитвите и примера си семето на 

новия живот. 

62 Словото, което слушате в момента, ще престане да съществува и блаженството, което 

изпитвате днес, докато го слушате, също ще свърши. Ако все още искате да се наслаждавате на 

Моето духовно присъствие, както сега, достатъчно е да се потопите в него и с молитва да поискате 

Моята любов. 

63 Не мислете, че Аз отсъствам, защото вече няма да Ме чувате чрез тези гласоподаватели, и 

не бива да губите трепета и подготовката, които имате днес, когато чувате Моето Слово. Знай, че 

Аз ще те следвам, където и да отидеш, че ще гледам работата ти в Моите лозя и ще се допитвам до 

съвестта ти за всяка твоя стъпка. 

64 Подготвям ви за това, защото знам, че след този период на подготовка ще се появят 

фалшиви гласоподаватели, които ще обявят, че Учителят продължава да дава Словото Си под тази 

форма, и искам да се освободите от това объркване, което ще бъде предизвикано от онези, които 

мислят, че са будни, но всъщност спят, и които, вярвайки, че Ми служат, всъщност служат на себе 

си. 

65 Съобщавам ви, че часът, в който този съюз ще приключи, ще бъде часът на откровението за 

този народ, защото всеки от вас по това време ще изяви онова, което носи като семе в сърцето си и 

като напредък в духа си. По този начин ще станат видими наклонностите на всеки един, неговото 

разбиране, послушание, одухотворяване. 

66 Знам, че някои ще осквернят постановленията Ми и поради тази причина ще спрат 

развитието си и ще изпаднат в заблуда, като по този начин ще спрат напредъка на мисията, която са 

започнали. Но след известно време споменът за Моето слово, Моите учения и Моите пророчества - 

в които ви предупреждавах за всичко, което щеше да се случи - ще се издигне отново от духа в 

съзнанието и ще накара онези, които са се отделили от пътя на послушанието, да се върнат в него. 

67 Никой не казва в този момент: "Господи, няма да Ти обърна гръб, няма да Те послушам." - 

Не обещавайте на Учителя това, което мнозина от вас няма да изпълнят. 

68 Наблюдавайте и се молете, освободете сърцето си от материализма, пречистете го от 

егоистични интереси и страсти. Изучавайте Моето учение, за да не останете безразлични в този час 

и да можете да направите следващата стъпка със смела праведност. 

69 Не ви моля да давате обети, моля ви да изпълните мисията си. 

70 Пазете словото Ми в тайните на сърцето си, за да не Ме отречете утре с делата или думите 

си, като кажете, че не съм ви посочил това, което много добре знаете, че съм ви повтарял безброй 

пъти. 

71 Някои казват в дълбините на сърцата си: "Учителю, ще можем ли да се отречем от Теб, 

въпреки че си дошъл да ни възкресиш за истински живот?" 
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72 Казвам ви, че все още не можете да се доверите напълно на себе си, защото любовта и 

вярата ви са все още малки. 

73 Трябва упорито да изучавате Моите учения, за да се развият добродетелите ви, и тогава, 

когато настъпи часът на изпитанието - който вече наближава - ще имате Моето Слово и няма да се 

отчайвате нито за миг. 

74 Вижте, ученици, с каква любов ви призовавам да се подготвите. Ако утре паднете, няма да 

можете да кажете: Господ не ни беше дал никакви указания за Своето заминаване. 

Моят мир да бъде с вас! 
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Инструкция 123  
1 Словото Ми се излива върху вас неизчерпаемо. Аз съм Христос, Който живях сред хората 

през Втората епоха и Който отново слиза при вас, за да свидетелства за Себе Си, изпълнявайки 

обещанието и словото Си; по онова време потвърдих с делата Си Закона, продиктуван от Отца на 

Мойсей, който не действаше по своя воля, нито по волята на хората, а по волята на Вечния; затова 

ви казвам, че ако не съм отменил това, което Мойсей говореше, няма да отменя и сега това, на 

което ви научих в Исус. 

2 Аз съм с вас, защото това обещах и обявих на учениците Си, когато по един повод бях 

заобиколен от тях и те Ме попитаха по следния начин: "Учителю, Ти каза, че ще си тръгнеш, но 

после ще се върнеш. Кажете ни кога ще стане това?" Видях, че тяхната простота и желание за 

знание ги караха да се интересуват от тайните съвети на своя Господ. Въпреки това Аз им говорих 

с любов: "Наистина, не е далеч денят, когато ще се върна при хората", като им дадох да разберат, 

че тогава Моето присъствие ще бъде в Духа, и същевременно им съобщих знаците, които ще 

оповестят следващото Ми идване. Тези знаци ще бъдат войни, хаос и голямо страдание по цялата 

земя. Но наистина ви казвам, че точно такова, сред хаоса, беше Моето идване в този момент. Тук 

съм аз, вие, хората, с послание за светлина и мир за вашата душа, от което сега ще направя 

(духовен) ковчег, в който ще влязат всички вярващи хора, които искат да се спасят, където 

човечеството може да намери убежище. Този ковчег ще бъде здраво закрепен чрез вярата, 

надеждата и милосърдието на онези, които Ме следват, и ще има духовна прилика с ковчега, 

поверен на Ной, когато силите на природата са се отприщили. 

3 В кое време живеете? Помислете за това и знайте, че Аз ви дадох Моето учение в три 

възрасти. Първата е на закона, втората - на любовта, а третата, която е настоящата, съответства на 

мъдростта. 

4 Един-единствен Дух, който е Мой, винаги е бил с вас. Но ако съм го разкрил в три различни 

фази, помнете, че формите, в които се проявявам в цялото творение, са безкрайни и същевременно 

съвършени. 

5 В Първото време вие познахте Отец като Съдия и Законодател. Във Втория път Аз направих 

"Моето Слово" да стане човек в Исус и Неговото Слово говореше с божествена истина. Христос е 

"Словото", същият, Който казва на хората: "Който познава Сина, познава Отца". Сега вие сте в 

Третото време, в което изливам върху вас Мъдростта Си. 

6 В изпълнение на Моето обещание Аз дойдох в духа, на символичния "облак", който душите 

ви образуват, когато се издигат към Мен, и изграждам истинския храм в сърцата на хората. 

7 Когато Ме чувате чрез тези гласоподаватели, не мислете, че Моят Дух се е вселил в това 

малко и нечисто тяло. Вече ви казах, че това е вашият интелектуален орган, върху който се спуска 

лъч от Моята светлина, който е божествено вдъхновение, който е мъдрост и любов. 

8 Разберете чудото на това общуване и осъзнайте, че през органа на разбиране на тези 

необразовани същества и техните устни идва Словото, което просвещава невежите и 

грешника, за да създаде в сърцето му дом, достоен за Бога, и да му даде ключа на вярата, който 

отваря вратата към мъдростта. 

9 С безкрайно търпение чаках времето, когато еволюцията на душата ви щеше да ви позволи 

да разберете Моето общуване чрез органа на ума на гласоподавателя, като подготовка за 

съвършения съюз между Моя Дух и вашия. 

10 Това е причината носителят на гласа да произнася Моето Слово, без да се уморява мозъкът 

му и без да хрипти в гърлото му. Защото Аз съм Този, Който движи тези устни, за да може Моят 

призив да достигне до хората. Каня ги да си починат под сянката на дървото на живота и да ядат 

плодовете на вечния живот. 

11 Отново нося Своя кръст, защото трябва да извървя пътя Си сред грехове, безчестия, 

прелюбодейства, материализъм, подигравки и съмнения, ако вземете предвид, че се изявявам чрез 

същества, които не винаги знаят как да пречистят умовете си и да очистят сърцата си, и че, от друга 

страна, представям Моето проявление и Моето Слово пред хора от всякакво вероизповедание и 

вътрешно състояние. Но заслугата е именно в това, че от тези камъни извира вода, която е 
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доверието и любовта на хората един към друг. Ето защо ви казвам, че вървя стъпка по стъпка през 

тълпата и нося кръста Си на раменете си. 

12 Това е времето, когато душата се събужда за нов живот, подобно на малко дете, което се 

събужда с плач, но плачът му бързо се успокоява от приспивната песен на родителските ласки. 

13 Какво бихте направили, ако животът ви е само в тялото, а смъртта - в душата? Какви дела, 

достойни за Мен, бихте могли да извършите и каква надежда за безсмъртие бихте могли да таите 

тогава? Колко много "мъртви" съм възкресил през това време и колко много "слепи" са видели 

Моята светлина! 

14 Събудете се напълно, станете притежатели на Моята светлина, но не само благодарение на 

Моята любов, а и чрез вашите усилия и вашата воля. Вникнете в ученията, които ви говорят за 

вечността; те са лъчи светлина, от които се нуждае душата ви. Между небето и земята има връзки, 

които грехът и човешката нечестност не могат да разкъсат. Една от тези връзки е тази на духовното 

Ми единение с вас. 

15 Моят кръст не е тежък, но винаги трябва да сте наясно, че всяко духовно дело изисква 

жертва. Аз ще бъда като неуморен пилигрим, който следва стъпките ти навсякъде до момента, в 

който пристигнеш благополучно в обетованата земя. 

16 Не съм ви заслепил с блясъка на златото, нито с великолепието на литургичните церемонии. 

17 Моята любов е дарът, който ви предлагам, а Моето слово е най-доброто съкровище. 

Смирено предлагам на душата ви това, което съм приготвил за нея, защото "Моето царство не е от 

този свят". 

Светът." 

18 Хората, които Ме слушат, са истински израилтяни, но не по раса, а по дух, и Аз 

продължавам да ги изпращам на земята, за да бъдат като свързващо звено между Моя дух и този на 

човечеството. 

19 Сред този духовен народ са 144 000 души, белязани или маркирани от Мен, за да бъдат 

светлината, която осветява пътя на голямото множество, както племето на Левий в Първата епоха, 

когато Израил преминава през пустинята. Покаянието ви едновременно с покаянието ви е 

пречистило, а смирението ви е направило достойни. Вървете чисто по този начин през света и ви 

уверявам, че земното ви пътуване е като плодоносен дъжд, за да може Моето семе да покълне в 

сърцата на вашите ближни. 

20 Голям ще бъде трудът ти, защото сърцето на хората е обезобразено от нечестие. Но нищо 

няма да ви изненада, защото Аз съм ви подготвил за битка. 

21 В този момент залях сърцата ви с любов и мир и благодарение на това вие се почувствахте 

доволни и щастливи. 

22 Не съм ви предлагал материален хляб, но вие сте били в общение с Моя Дух. 

23 Днес, когато си спомняте за Първата епоха, си спомняте, че във времена на недостиг хората 

са получавали манна, която е била питателна храна, за да не загинат масите от народа. Днес Моето 

Слово ви храни и подкрепя в дните на посещение. Колко често сте искали да се оттеглите или да 

избягате, защото ви е липсвала вяра. Но Аз ви накарах да почувствате Моето присъствие сред 

пустинята на вашия живот. 

24 Истина ви казвам: Аз съм винаги с вас във всяко ваше изпитание. 

25 Който има вяра, дори да е малка като синапово зърно, пази я и я остави да расте. Блажена е 

душата, която има вяра! Колко много са тези, които - понеже не знаят, че Ме носят в себе си - Ме 

търсят, без да знаят как да Ме намерят. Колко много са онези, които, макар и просветени от Мен, 

не постигат вдъхновение, защото не са отворили сърцата си, за да се насладят на такъв скъпоценен 

дар. 

26 Израел, ти отново си Мой пратеник. Бях обещал да се върна и ето че думите Ми се 

сбъднаха. Обявих завръщането Си при вас сред ангели и на облак. Но ако умееш да разбираш и 

тълкуваш правилно, скоро ще разбереш кои са ангелите, за които ти говорих, и какъв е облакът, за 

който ти съобщих. 

27 Илия подготви умовете ви, като ви каза: "Бъдете готови, защото идването на Учителя е 

близо и с него ще преживеете чудеса, духовна слава и съдбоносни събития във вселената." Но само 
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малка част от човечеството очакваше изпълнението на тези пророчества, чудейки се дали 

присъствието на Господ вече е предстоящо, тъй като знаменията вече са се сбъднали. 

28 След това, когато Моят Дух се яви в Третата епоха, Аз ви призовавах един по един, за да 

потвърдя вярата ви, че това е времето на Моето завръщане, и да ви призова да се стремите духовно 

нагоре, докато постигнете духовно единение с Мен. 

29 Ако пък ближните ви съдят погрешно, защото Ме слушате и Ме следвате, ако ви клеветят, 

не се страхувайте. Затворете ушите си за разговорите и безсмислените думи. Не очаквайте да 

бъдете разбрани в света. Единственият, който може да задоволи копнежа ви за мъдрост, мир и 

любов, съм Аз. Но за да постигнете това, трябва да ми се отдадете и Аз ще ви дам мир и здраве. 

30 Молете се повече с духа, отколкото с тялото, защото, за да получите спасение, не е 

достатъчен само един миг молитва или един ден любов, а е необходим живот на постоянство, 

търпение, щедри дела и следване на Моите заповеди. За тази цел ви дадох големи способности и 

съпричастност. 

31 Моята работа е като ковчег на спасението, който кани всички да влязат. Всеки, който спазва 

Моите заповеди, няма да загине. Ако се оставите да бъдете водени от Моето Слово, ще бъдете 

спасени. 

32 Семето, което донесох в сърцата, ще даде плод и ще подхрани човечеството. Но Аз ви 

казвам, че трябва да упорствате, за да могат да разцъфнат онези дела, които не са разцъфнали. 

Защото всичко, което произхожда от любовта и вярата, се стреми да расте. Вярата, милосърдието и 

добрата воля ще дадат многократно повече плодове. 

33 Искам силните да помагат на слабите, здравите да даряват здраве, вие да споделяте 

плодовете на даровете си с вашите братя и сестри и в това изпълнение да усещате как душата ви 

напредва и колко е щастлива, когато практикува благотворителност. 

34 Когато Словото Ми свърши чрез носителите на глас, вие, Моите работници, ще предложите 

Словото Ми. Но колко много трябва да се подготвите, за да приемете Моите вдъхновения! Това 

време, което сте виждали отдалеч, вече наближава. Затова не смятайте думите Ми за малки, 

колкото и прости и скромни да са те. Всеки от тях притежава божествена сила и способност да 

утешава и лекува много сърца. Тази сила ще дойде като блестяща светлина за всички онези, които 

не са разбрали смисъла на съществуването и са очаквали резултат от борбата си в живота, който не 

са получили, защото Аз съм ги изпратил да работят за благото на душата си, а не за плътта си. 

Моето просто и нежно Слово ще им даде мир и ще ги остави да си починат. 

35 Молете се за народите, които нямат Моето Слово. Молете се за народите, които страдат от 

горчивината на войната; молете се за онези, които нямат дом на духовен мир - дори за 

беззащитните жени, за мъжете, които са въвлечени безмилостно във войната. Молете се, тежък е 

часът, в който живеете, и само вашето единство ще ви спаси. 

36 Навлезли сте в последните времена и с напредването им човечеството разбира как 

божественият съд тегне над него и кара хората да направят задълбочен преглед на всичките си 

дела. Но съдът няма да погуби човека, а напротив - ще го спаси. И тогава всички вие ще дойдете 

при Мен чисти и без вина като същества, които са изпълнили поверената им мисия. Само 

практикуването на любовта, както показва Моето учение, ще ви даде право на най-висшето благо, 

което е мирът на духа. 

37 На Мария, любящата Застъпница, която бди над вас, казах: Чакайте с търпение, защото 

хората скоро ще поемат по пътя на обновлението и ще насочат мислите си към вас. 

38 Вие, множествата, които идвате да чуете Словото Ми, не се обърквайте от покварата, която 

цари в този свят. Когато видите, че идеалът на хората е човешката мегаломания, суетата и 

удоволствията, които ласкаят сетивата, трябва да запалите в сърцата си копнеж за духовно 

извисяване. 

39 Аз ще ви вдъхновя; за тази цел избрах тези скромни места, откъдето ви призовавам, за да ви 

подготвя като семе, което ще успее - когато поникне в Моите полета и се размножи - да 

противодейства на злото, което царува на земята. 

40 Мисията, която ви поверявам, е мисията на любовта. Но не се смятайте за най-чистите на 

земята поради факта, че сте призовани от Мен. Не забравяйте, че все още сте далеч от това да се 



U 123 

79 

освободите от греха. Но не се чувствайте по-малко обичани заради това, защото в много случаи 

най-пламенните Ми ученици са се появили сред най-големите грешници. 

41 Към тях принадлежиш ти, на когото сега казвам: върви стъпка по стъпка по пътя на 

любовта, като винаги се уповаваш на Мен, но винаги живей бдително, защото във всеки един 

момент в твоето същество могат да излязат наяве слабостите на плътта, с които трябва да се бориш, 

докато не пречистиш плътта си и не освободиш душата си. 

42 Истина ви казвам: когато се променяте, ще ви разкривам все повече и повече всички 

духовни дарби, които притежавате. Затова не отхвърляйте изпитанията, които ви изпращам ден 

след ден, защото те са длетото, което оформя и изглажда душите ви. Осъзнайте, че след 

изпитанието ще се изправите отново с по-голяма твърдост и доверие в Мен и в себе си. Какво би 

станало с войниците, които се сражават за каквато и да е кауза, ако първо не се подготвят за 

битката? И така, какво би станало с Моите войници, ако те не познаваха капаните на изкушението, 

за да го отхвърлят? Те щяха да бъдат слаби, щяха да плачат при първата трудност и да отстъпват 

при всеки удар. 

43 Ето, ученици, 1950 г., когато ще престана да ви говоря както сега, вече е близо. Затова ви 

съобщавам, че множествата, които ще Ме слушат в последните дни, ще бъдат много големи, затова 

и много хора ще узнаят това послание. 

44 Човек ще преживее в света, че Христос е сред човечеството наново - вече не като човек, а в 

дух, и ще разбере, че Аз имам нова форма да се разкривам във всяка епоха. 

45 Разберете: Ако тогава дойдох, за да дам заслуги за вашето спасение, то сега заслугите, 

придобити от вас, ще ви спасят и чрез тях ще спасите вашите ближни. Ученици, вие, които сте 

имали Учител, който ви е поучавал с толкова много любов, мислите ли, че Моята жертвена смърт 

като човек е била напразна, а също и напразно пролятата кръв? Истина ви казвам - Не! Защото 

Кръвта на Божия Агнец, която символизира Божествената любов, е все още свежа в съзнанието на 

всяка душа. По онова време, когато тълпите Ме водеха към Голгота, Аз носех кръста; днес всеки, 

който Ме обича и Ме следва в смирение, ще го носи и Аз ще му бъда опора по скръбния път, ще му 

изпращам ангели пазители, за да му дадат светлина и духовна сила в часа на смъртта. 

46 Ако се замислите, че в този момент, когато ви дадох да чуете Словото Ми, усещах 

Присъствието Си на Запад, а не на Изток, не се обърквайте, защото Аз не търся определени точки 

на земята, а душите. 

47 Ако смятате, че Моето слово не е изящно, разберете, че говори Учителят на смирението, на 

простотата, и че ако вникнете в същността на това учение, скоро ще откриете в него истинската 

мъдрост. 

48 Все още сте малко подготвени и не сте в разгара на битката, защото великото дело ще 

започне едва в края на 1950 г. и не можете да знаете кога ще приключи. Тези, които паднат в битка, 

ще чуят гласа Ми, който ще им каже: Душата ти не е паднала, ти си се издигнал духовно и ако не 

си получил почести на земята за своята жертва, не се тревожи, защото Моето Царство те очаква, за 

да можеш от него да видиш как твоите деца и ученици продължават твоето дело. 

49 На този народ ще се противопоставят езичници и фарисеи, за да го спрат, но същите ще се 

подчинят пред истината, справедливостта и любовта, които струят от думите Ми. Дръжте се, 

възлюбени ученици, защото когато множествата пристигнат пред портите на Обетованата земя, те 

ще се отворят в знак на посрещане на Моя народ, който триумфално ще прекрачи прага на 

вечността. 

50 Колко красива е битката, която очаква Моите войници, колко значима и благородна е тя! 

51 Вие, Моите слушатели, не можете да се хвърлите в тази битка, защото все още се чувствате 

слаби; но Аз ще знам как да намеря сред вас семето, което ще донесе Благата вест на всички 

народи по земята. Не се страхувайте, не искам от вас нищо невъзможно, нито ви водя към смърт. 

Ще придружавам всяка стъпка на онзи, който върви по пътя си в Мое име, и ако вярата му е 

голяма, той ще открие в душата си непреодолими сили. А който се отрече от Мен от страх като 

Петър или се усъмни в Мен поради липса на вяра като Тома, ще бъде по-нещастен от най-слабия, 

ще се чувства тромав и нуждаещ се, ще трябва да затваря устни и да крие ръце, защото е забравил, 

че е пълен с дарове, и дори ще отрече, че Ме е слушал. 
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52 Не се чувствайте по-добри от другите, защото сте получили благодатта да Ме чуете в този 

момент. Но вие със сигурност ще знаете, че това Слово, което получихте, е Третият завет, който 

завещах на вашия дух, и че досега в света бяха известни само първите две части на тази Книга - 

първата част, разкрита чрез Мойсей и пророците, и втората част, която ви дадох чрез Исус. Но вие 

не притежавахте третата част, която е тази, която Моят Дух ви изпрати в това време. 

53 Това са трите завета, които заедно съдържат закона, любовта, мъдростта и вечния живот. 

54 Виждам, че много от вас копнеят за мир и извисяване и изразяват желание за живот в 

духовност и любов; това желание скоро ще се превърне във вик за духовно освобождение на 

цялото човечество. 

55 Затова винаги, когато Ме чуете да обявявам установяването на царство на мира във вашия 

свят, вие нетърпеливо питате: Кога ще се сбъднат тези пророчества, Учителю? Кога най-накрая 

всички хора ще заживеят в морал и добродетел? Кога ще видим взаимно уважение между родители 

и деца и между съпрузи? Кога отново ще видим невинност у децата, чистота у девойките, 

праведност у хората, достойнство у възрастните, справедливост у съдиите, великодушие у 

управниците, с една дума: любов между хората? 

56 Благославям ви, защото започвате да копнеете за всичко, което е добро, красиво и истинско. 

Но аз ви казвам, че ако искате времето до идването на това царство да се съкрати, трябва да бдите, 

да се молите и да се борите. За тази битка искам да ви въоръжа с тяло и душа, защото ако не се 

противопоставям на това, което съм разкривал в други времена, трябва да ви кажа също, че не съм 

против законите, които управляват природата. Аз ви нося Моята любов, за да постигнете хармония 

с всичко, което ви заобикаля. 

57 Разберете, че това, което Моят закон не одобрява, е безполезното, пороците, злоупотребите 

или излишествата, независимо дали във физическата или в духовната сфера. Ето защо винаги ви 

казвам да се потопите в съзерцанието на Закона, за да не станете жертва на грешки, страсти или 

фанатизъм. 

58 Вие сте каменоделците, с които изграждам храма на одухотворяването, храма, в който ще се 

освежавам и в който ще получавате хляба на вечния живот. 

59 Изпълнявайте Моите закони на земята и няма да имате причина да се страхувате от 

пристигането си в отвъдното. Както сте видели светлината на деня, когато сте пристигнали, и както 

сте усещали присъствието на родителите си на земята, така ще усетите и присъствието на своя 

Господ в "долината", която очаква вашето завръщане. И когато стигнете до Моето лоно, ще чуете 

гласа Ми, който ви казва: Възлюбени деца, ето вашият Отец. Гледай Ме, разпознавай Ме, обичай 

Ме, а после съзерцавай творението, защото искам да знаеш, че това, което е Мое, е и твое. 

60 Ученици, за да влезете в Моето Царство, трябва да преминете през духовната стълба, която 

е пътят, обитавайки едно жилище днес и друго утре, докато стигнете до това на съвършените 

духове. Помнете това, което ви казах във Втората епоха: "В дома на Отца Ми има много жилища." 

61 Затова се молете и се обновявайте, за да се премахне страданието сред вас, а след това, 

когато се освободите от бремето му, се посветете на работата на душата, която се състои в това да 

се стремите към морално усъвършенстване на живота си, като правите добро и с любов сеете пътя 

на ближните си. 

62 Блажени са онези, които поправят пътищата си от любов към Мен и за да дадат добър 

пример на другите, защото те ще вървят неотклонно по пътя, който съм им приготвил. 

63 Вие, които знаете, че в миналото Израел е бил пленник на други народи и че Аз съм се 

смилил над него и съм му изпратил избавител, сте същите, които сега викате от дъното на сърцето 

си да ви спася от робството, което търпите. Ти Ме молиш със страх да те освободя от всичко, което 

те преследва, заплашва и измъчва. На всичко това ви казвам същото, което някога ви казах: "От 

какво да се страхува онзи, който е с Мен?" Не се отдалечавайте от Мен и ще се чувствате в 

безопасност по всяко време и на всяко място. Ако се страхувате, значи или не сте на правилния 

път, а ако сте - значи сте отслабнали във вярата си. 

64 Трябва да посветите живота си на това да обичате, да служите и да правите добро, така че 

всичките ви дела да бъдат насочени към благородна цел - както в човешката, така и в духовната 

сфера. 
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65 Не виждайте враг в никого, виждайте братята и сестрите си във всички хора - това е вашата 

мисия. Ако упорствате в това докрай, справедливостта и любовта ще възтържествуват на земята и 

това ще ви даде мира и сигурността, за които толкова копнеете. 

66 Мислите ли, че ми липсва състрадание или че не усещам вашите изпитания? Откъде ви 

хрумна, че издигам едни и унижавам други? 

67 Животът е битка, но никога не наричайте ближните си врагове и в никакъв случай не 

искайте от Мен да раздавам правосъдие на вашите потисници. Молете се за всички и вашата 

молитва ще бъде светлина и мир, които ще се разпространяват минута по минута по лицето на 

земята. 

68 Вземете примера, даден от народа на Израел при преминаването му през пустинята, в 

неговия духовен смисъл, за да може той да бъде приложен на практика от Моя нов народ в този 

момент и по-късно да бъде подражаван от цялото човечество. Въпреки че народът на Израел е имал 

моменти на слабост, вярата и упоритостта му в крайна сметка надделяват и го карат да завладее 

земята, за която е мечтал. 

69 Дългите му скитания в търсене на живот в свобода, любов и мир са постоянна борба с 

несгодите и превратностите на живота. Тези хора изпитваха глад, жажда, преследвания и гонения 

от враговете, които ги заобикаляха, и трябваше да се борят срещу всичко, за да защитят живота си. 

Трябвало е да се борят срещу други народи, които са заставали на пътя им и са им пречили да 

достигнат земята, която е била техният идеал. 

70 Тези борби, тази борба с несгодите, са подобни на тези, с които се сблъсквате днес, за да 

постигнете своя идеал за освобождение, възходяща еволюция и мир за душата. Но вие все още не 

сте обединили силите си, както Израел тогава, за да постигнете целта, за която копнеете, тъй като 

мнозина все още не разбират задачата в рамките на повереното ви дело, а именно да се борите с 

ревност и без прекъсване, докато целта бъде постигната. 

71 Стремете се сега към "Обетованата земя" във вечността; там ще намерите мира, за който сте 

се борили по дългия път на живота си. 

Моят мир да бъде с вас! 
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Инструкция 124  
1 Народе, Израел, наследнико на Моето Слово, Аз те подготвям да бъдеш утеха за 

човечеството. Потърсете духовно бедните, болните, уморените, физически и духовно нуждаещите 

се и им дайте от този духовен хляб, който носи сила и здраве. 

2 В това време на благодати Аз ще излея върху вас Моя Дух, за да можете утре да 

свидетелствате за Мен и да разпространявате словото, че Аз се проявявам като Учител, като Отец и 

като Съдия, за да могат Моите деца да Ме намерят във формата, в която искат да Ме търсят, 

защото в Мен са всички форми на проявление на любовта. 

3 Илия, който е Пътеводител, прибира изгубените овце, за да ги доведе при Мен. Неговият 

борбен Дух ви вдъхновява да говорите с пълно съвършенство и да му помогнете в благословената 

му мисия да избави душите от объркването, което цари в това време. 

4 Само на вас, хора, е разкрито това знание - великата мисия на Илия, неговите качества и 

съвършенство. Той ще ръководи човечеството и ще го води към Мен. Но аз ви казвам също така да 

не забравяте Мария. Потърсете убежище в нея, която е божествена милост и доброта. Всички 

съвършенства и красоти са вечно в нейния дух, а аз съм й поверил човечеството като дъщеря, над 

която тя винаги е бдяла. Издигнете се към нея в изпитанията си, почувствайте нейния мир и любов. 

Очите, които са придобили способността да виждат духовните сфери от земята, я виждат да слиза 

от съвършенството във вашия свят, изпълнен с благодат, а сърцата, които са станали чувствителни 

чрез Моето Слово, усещат нейното присъствие. 

5 Имате всички тези дарове на благодатта. Разполагате с материални доказателства, така че да 

не се съмнявате нито за миг. Вашият дух чувства, че благодатта, която е получил, е толкова голяма, 

че желае целият свят да чуе Моето Слово и всяка душа да бъде просветена. Но аз ви казвам: 

Можете да работите за благото на човечеството, за което съм ви дал големи дарби. Слънцето на 

Моята мъдрост осветява всички хора в момента, Моето правосъдие, изпълнено с любов, кара 

душите на всички хора да го забелязват. 

6 Светът се пита защо има толкова много бедствия, защо грехът се умножава и няма човешка 

ръка, която да го спре. Тогава те смятат, че само по-висша сила, само Небесният Отец може да 

помогне на човечеството да се върне към равновесието и здравия разум. 

7 Вие, Моите ученици, ще им дадете отговор. Запознайте ги с Моето учение за любовта, което 

може да възстанови мира на всички тези същества и да им предложи нов хоризонт, нов живот, 

следвайки Моите закони. 

8 Създайте свят на мир и разбирателство в лоното на вашите семейства, живейте и се 

развивайте в него. Направете така, че делата ви да говорят за Мен. Не поучавайте, докато не 

настъпи времето, когато сте подготвени за това; тогава разкажете на тези, които ви слушат, колко 

много мир сте намерили в любовта към ближните си, колко блажено е да обичате своя Бог, и 

изявете целия си опит. 

9 Твоята мисия, Израел, е да служиш на ближните си. Кой от вас е готов да занесе послание за 

мир на другите народи? Вече са тези, които са предназначени да получат добрата новина. 

Страданието, през което са преминали, е достигнало до вас и вашата гореща молитва е облекчила 

много скърби и им е донесла мир и надежда. В тези народи, по Моята воля, се появиха пионери, 

които говорят за одухотворяване и подготвят сърцата за идването на Моето дело, което те все още 

не познават. Словото Ми ще стане известно на всички народи. Ако човечеството Ме чуе, то би 

могло да се нахрани с всяко едно от Моите учения, защото в тях Аз разпространявам Своята 

Божествена същност и Моето присъствие се усеща истински във всички Мои проявления. 

10 Изпълних празнотата на сърцата ви с любовта Си, събудих у вас велики духовни идеали, 

които ви укрепват, и вярата ви победи. Изпитанията, които преди тежаха на сърцата ви, сега ви се 

струват малки и вие сте доволни и щастливи, защото Ме намерихте. 

11 Хората ви преценяват и възлагат надеждата си на вас и дори когато се съмняват, духът им 

вътрешно признава, че сте Моите избраници. Вашата мисия е велика, затова винаги трябва да се 

молите и да бдите, за да проявявате внимание на мястото, където съм ви поставил като Мои 

ученици. 
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12 В момента говоря на учениците от Третата епоха, които уча да търсят духовната същност, 

съдържаща се в тази дума; защото този, който открие нейното значение, ще може да разбере 

божествения език. Любовта и истината нямат човешки термини, които да ги изразяват в цялата им 

чистота. Затова трябва да ги търсите на език, който е отвъд човешкото слово. Вие сте учениците, 

които започват да разбират какво е истинска любов. Не спирайте да преценявате дали дадена дума 

е произнесена добре или зле от гласоподавателя. Такива външни дреболии не бива да бъдат пречка 

за вашето обучение. Това са грешки, характерни за необучени и прости хора. Аз дойдох от 

царството на любовта и милосърдието в свят, където любовта е нещо чуждо, и започнах учението 

Си чрез един непознат, прост народ, който живееше незабележимо сред човечеството; но този 

народ Ме слушаше, и нещо повече - вярваше Ми. 

13 Ако бях дал Словото Си на всички народи, мнозинството щеше да го отхвърли, защото 

суетата на материализма и фалшивото величие на хората не биха приели учение, което говори за 

одухотворяване, за смирение и братство. Светът все още не е готов да разбере любовта, затова не 

всички биха били възприемчиви към Моето присъствие в тази форма. 

14 Както тогава Христос потърси вдлъбнатина на скала, за да се роди като човек, така и днес 

открих това кътче от земята, което е готово да Ме чуе и което прилича на пещерата и яслата, 

посрещнали Божия Син в онази благословена нощ. 

15 Тук ви подготвях в мълчание; след това ще дойде ден, когато ще трябва да тръгнете да 

подготвяте пътищата, по които Моето Слово да достигне до всички сърца. По това време светът ще 

бъде пречистен от страданието и Моето Слово вече няма да му изглежда като чужд език, а като 

нещо, което сърцето и духът могат лесно да разберат и почувстват. Давам ви книгата, която говори 

за истината и любовта, за да я донесете на цялото човечество. 

16 Няма хора на земята, за които да ви кажа, че не е нужно да отидете, защото те не се нуждаят 

от това откровение. Кой народ може да твърди, че е истински християнски - не само по име, но и 

заради своята любов, милост и прошка? Коя нация може да докаже своята духовност? В коя част на 

света те се обичат? Къде хората действително следват учението на Христос? 

17 Истина ви казвам, вие притежавате Моя закон, написан в книги, понякога в умовете ви, но 

не го виждам осъществен в живота ви. Не Ми казвайте, че това не е вярно, защото Аз ви изпитах 

заради него и когато дойде часът да простите, вие не знаехте как да простите обидата, а отмъстихте 

за нея. Когато нуждаеща се ръка почука на вратата ви, вие не предложихте помощ с любов, а 

когато се наложи да се жертвате, за да спасите някого, вие по-скоро пожертвахте ближния си, за да 

спасите живота си и благата, които имате. Ето защо ви казвам, че човечеството пази Моето слово 

само в прашни книги. 

18 Ако Моето Слово ви се струва много скромно, отново ви казвам: Това е само външната 

форма на изразяване. Отвъд всички човешки понятия ще чуете гласа на безкрайния Отец, който 

говори на небесен език, който няма да е чужд на духа ви, а познат, тъй като произхожда от Бога. 

19 Осъзнавате ли мисията и отговорността, която поемате в момента? 

20 Никой да не намира Моето учение за отблъскващо, нито кръста си за тежък, защото, истина 

ви казвам, по-труден и потискащ е животът, който водите в света. Моят кръст на любовта е най-

нежният от всички ярема. 

21 Помислете, че вашият дух Ме е следвал през три века на духовно развитие и все още не сте 

стигнали до крайната цел на пътя. Вие Ме последвахте доброволно, защото Аз никога не съм 

принуждавал никого да го прави. 

22 Когато от дълбините на твоето същество се появи твоята изповед, в която Ми каза: 

"Учителю, Ти си Моят Господ", това беше гласът на твоята вяра, който говореше, и от този момент 

на вътрешно просветление ти следваше Моята пътека, стъпка по стъпка, понякога падайки, но и 

след това отново издигайки се, за да Ме следваш. Колко радостен е духът, който усеща тежестта на 

кръста на любовта върху себе си. Само онзи, който не го приема с любов, ще се покаже 

неудовлетворен и загрижен в последния миг от живота си и в своята неразумност понякога ще хули 

своя Господ и така ще постъпи като разбойника, който беше разпънат на Голгота от лявата Ми 

страна. Този земен живот е само подготовка, етап за достигане на истинския живот. 
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23 Моето учение е законът, който ви учи да живеете в хармония с духовното и с природата. 

Въпреки светлината, която свети в ума ви и ви показва безопасния и правилен път, понякога 

проливате сълзи, защото понякога се отклонявате от закона и тогава съвестта ви съди и ви наказва. 

Всеки път, когато предизвиквате природата и нарушавате нейните закони, тя веднага ви преследва. 

И все пак ще бъдеш несправедлив, ако кажеш, че тя е отмъстила, защото аз съм в природата, както 

съм във всичко. Ако искате да паднете в пропаст, как бихте могли да избегнете болката от 

падането? 

24 Почувствайте как духовно прекосявате огромна пустиня; отвъд нея се намира обител на 

мир, съвършенство и светлина, обещана на вашия дух. Помислете отзад за далечния, грешен град, 

колко е далечен. Днес вие сте свободни от вериги, защото най-сетне се освободихте от робството 

на страстите. Идолите, на които се кланяхте, останаха далеч зад вас, безчувствени и мъртви. По-

късно те ще бъдат свалени от пиедесталите си от други, които ще дойдат след вас. Но ако враговете 

ти те преследват, спасителното море ще прегради пътя им, за да стигнеш до края на житейския си 

път в безопасност. 

25 Кой би искал да се върне назад? Така че напред, на хоризонта вече свети светлината на 

надеждата. Зад теб е тъмнината на разочарованието. 

26 Смело напред, народе Мой! Пустинята е суха и гореща, но мана пада върху вас и вода 

извира от скалите ѝ. Гледайте и се молете, защото дори в пустинята ще ви преследват изкушения. 

Горко на онзи, който не бди и не се моли! Горко на онзи, който е слаб в решенията си за 

обновяване! 

27 Като войници ще прекосите огромни разстояния и пустош. Вече ви запознах с оръжията ви. 

Битката ще избухне и тогава ще премерите сили с онези, които искат да ви спрат и унищожат. Как 

ще успеете да оцелеете в тази битка? Като не губиш вяра, като преминаваш през мрака и 

объркването, без да угасваш светлината си, и като стигаш до края на пустинята със сърце, свободно 

от обиди, негодувание и омраза, и като обичаш и прощаваш на враговете си. След това ще 

изпитате, че духът ви е станал изключително силен в битката, защото не е бил принуден нито да 

стои на едно място, нито да отстъпва, като е използвал всичките си познати сили и способности и е 

търсил в себе си непознати или спящи духовни дарби. 

28 Бъдете смирени пред своя Господ и ще бъдете велики по дух. Не отслабвайте пред 

изкушенията на света и плътта. Хората ще ви кажат: докато Исус ви прави "последни" и смирени, 

те самите ще ви направят "първи" и велики на земята; но не им вярвайте. 

29 Също така съм способен да давам корони, тронове и скиптри в света, както направих за 

Давид и Соломон, когато познаха своя Господ; но ги накарах да усетят справедливостта Ми, когато 

Ме предадоха и им позволих да се лишат от дара на силата, вдъхновението и мъдростта. 

30 Днес не ви предлагам царства в този свят, а по-скоро ви лиших от земните притежания, за 

да Ме следвате по-свободно. Царството, което ви предлагам, е отвъд цялото човечество. Който 

успее да влезе в това царство, никога повече няма да го напусне. 

31 Вижте хората и земните владетели. Колко кратка е тяхната слава и тяхното царуване. Днес 

те са издигнати от своите народи, а утре ги свалят от престолите им. Нека никой не търси трона си 

в този живот, защото, мислейки да напредне, той ще спре пътя си, а вашата съдба е да напредвате 

без спиране, докато стигнете до портите на Моето Царство. 

32 Ако в края на 1950 г. вече не чувате Словото Ми, вие не преставате да бъдете Мои ученици, 

защото Моето вдъхновение ще продължи да достига до духа и ума ви, за да разберете всичко, което 

сте получили в Словото Ми. 

33 Липсва само последната част от книгата - седмата глава, която все още е запечатана. След 

като този печат бъде отворен, ще получите последния урок от дух на дух. 

34 Моята справедливост мъдро приближава човечеството малко по малко към великото 

откровение. Животът като Учител поучава и поправя непрестанно, а изпитанията оставят духовния 

си глас да достигне до хората чрез съвестта. 

35 За да може светът най-накрая да успее да общува с Мен от дух на дух, Аз трябваше 

предварително да се обърна към вас в тази форма и да ви подготвя за стъпката, която хората 

трябваше да направят по пътя на своето развитие. Словото Ми, произнесено в този момент - чрез 
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носителите на глас - ще ви помогне да се освободите от капани, от съмнения или грешки по пътя 

си. В него ще откриете яснотата на Моите наставления. 

36 Задължавам ви, хора, да провъзгласявате Моето обещание, че ще се свързвам с хората от 

дух на дух. Искам да предадете тази светлина и на децата си, за да осветят пътя си със светлината 

на надеждата. 

37 Ако заспите, ако забравите да бдите и да се молите, ако обещанието Ми се сбъдне и Духът 

Ми ви призове, тогава отново ще бъдете измъчвани от объркване и съмнения, каквито хората 

винаги са имали, когато съм се връщал при тях, защото не са знаели да Ме очакват. 

38 Искам от момента, в който премълча Моето Слово, да се посветите на изучаването му и на 

духовните упражнения, които ще ви дадат необходимото развитие, за да се свържете директно с 

Моя Дух. В това вътрешно, интимно, духовно развитие ще получите най-красивите плодове на 

вдъхновение, откровение, духовно лице и сила. Тогава този народ ще бъде на прага да види Моето 

обещание изпълнено, когато последният печат бъде разпечатан и разкрие съдържанието си пред 

света. 

39 Не хранете желание, след като вече нямате Моето проявление, да го замените с фалшиви 

имитации или външни форми на поклонение, защото тогава ще потънете в летаргия, в рутина и 

няма да можете да чуете божествения Ми глас, когато дойде да просветли духа ви. 

40 Не искам това да бъде само смътно предчувствие, което да кара хората да очакват Моето 

присъствие в духа. Искам това да бъде увереност, пълно убеждение, че Моето царство ще дойде 

при хората по този начин. 

41 В тази Втора епоха Аз обявих Моето завръщане, но не в неясна, а в ясна форма. Въпреки 

това народите се умориха да чакат и накрая забравиха обещанието Ми. 

42 Позволих да се появят всички знаци, които трябваше да оповестят Моето завръщане, но и те 

останаха незабелязани от хората, защото те бяха духовно заспали, пристрастени към света и 

застояли в своите религии. 

43 Не искам отново да изпадате в грешка. Вслушайте се в Моето слово, което ви казва начина, 

по който ще общувам с хората от дух на дух. 

44 Прогонете от сърцата си всякакъв материализъм, за да можете да очаквате това общение в 

най-висшата форма, която можете да си представите, и да не изпитате нито разочарование, нито 

объркване пред лицето на реалността. 

45 Когато Месията е обещан на израелския народ през Първата епоха, хората очакват Той да 

бъде могъщ цар на земята; но когато Го виждат пред очите си, не Го разпознават. 

46 Докато бях в света, Аз обявих завръщането Си на хората и им дадох да разберат, че то ще 

бъде духовно. И все пак днес, откакто ви изпратих Своя лъч светлина, който се превърна в дума в 

умовете на Моите гласоподаватели, много вярващи в Мен се отрекоха от Мен, защото бяха 

забравили, че ще се върна, или защото смятат, че когато се върна в света, ще бъде в същия вид, в 

който някога дойдох, т.е. като човек. 

47 Говоря за това сега, за да можете да подготвите ближните си и децата си да наблюдават и 

тогава, когато настъпи часът и божественият глас ви потърси, за да ви чуе, хора и народи ще бъдат 

намерени да се молят; защото радостта им ще бъде безкрайна, а откровенията, които ще получат, 

ще бъдат несравними. 

48 Сегашното време ще бъде време на заслугите, хора. Още патриарсите ви дадоха учения и 

примери, още пророците ви съобщиха Моите послания. Вие вече сте имали сред себе си Христос, 

който е дал всичко за вашето спасение, а по-късно апостолите и пратениците са ви донесли 

светлината. 

49 Сега е твой ред да поемеш кръста, който преди си оставял на другите. Сега трябва да 

изживеете собствената си страст, за да достигнете най-високата оценка на душата си. Вашата 

задача е да разпространявате светлина и мир сред ближните си като плодородна и ободряваща 

роса. Не сядайте да спите. Искате ли войните, които бушуват на Изток (в Европа), да се 

разпространят на Запад (в Америка)? Искате ли да видите как родната ви земя се обагря с кръвта на 

вашите бащи, деца или съпрузи, а жените се хващат за оръдията на труда, за да си осигурят 

насъщния? Ще чакате ли, докато пътищата се превърнат в пътища на горчивината? 
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50 Помнете: докато човечеството страда и умира, вие не трябва да организирате празненства, 

нито дори да оставате безразлични. Трябва да носите болката на съседите си в сърцата си, да 

изпращате молитвите и мислите си като постоянно послание за любов и мир и да молите за милост 

за страдащите си ближни. 

51 Виждам, че искате мир, хора, но не се борите за него. Искате Аз да ви простя, но без преди 

това да сте си простили един на друг. Аз ви уча да се обичате един друг, дори и да не се познавате, 

и да чувствате болката на ближния си, дори и да не го виждате, защото е далеч. Не сте сами в 

борбата си, Аз съм с вас, Аз, който дойдох в този момент "на облак", за да ви дам подкрепа и любов 

в пустинята, която прекосявате. 

52 Подготвил съм всичко в това кътче на земята, за да можеш да изпълниш задачата си. Нова 

земя, която тече с мляко и мед, сияйно небе, девствена земя, плодородна и плодородна, препълнена 

с чудеса и красоти. Всичко е подготвено така, че борбата за живот и земните ви задължения да не 

ви затрупат и да остане време и сили за духа ви да си спомните за Небесния Отец, да бъдете 

полезни на ближния си и да го обичате. Но тъй като не знаехте как да се молите, за да постигнете 

духовното си развитие, не се грижехте за това, което притежавахте в света, и така се случи, че 

когато минавахте през земите си, се чувствахте като чужденци, а когато гледахте наследството си, 

нямахте право на него. Сега трябва да изпълните духовната си съдба, въпреки че понякога носите 

горчивина и дори страдание в душите си. Затова ви давам сила в Моето Слово, за да не се 

уморявате в борбата си и да знаете, че все още можете да преживеете времето на справедливостта. 

53 Когато духовната битка е голяма, давайте си взаимно топлина и насърчение; това е 

единството, което искам от вас. Чрез Мен знаеш, че по пътя ти ще се издигнат онези, които ще се 

борят с теб. Вече наближава 1950 г. и ви казвам: Блажени са онези, които използват словото Ми, 

защото заминаването Ми няма да нарани сърцата им. 

54 Никой не е пророк в собствената си земя. Близките ви са ви накарали да кървите и да 

плачете със съмненията и подигравките си. Но упорствайте и бъдете като Исус, бъдете като 

пророците или апостолите, които вместо да проливат сълзи, са отишли в други региони и народи, 

за да проповядват истината там, където са намерили вяра. 

55 След 1950 г. сред вас ще има такива, които ще отидат в други провинции, а също и в други 

народи, където ще намерят повече разбиране и там раните им ще се затворят. 

56 Когато словото Ми престане, пророчествата Ми ще се сбъдват едно след друго. Тогава 

невярващите ще се покаят и ще намерят вяра. 

57 Тълкувайте правилно словото Ми, изпълнявайте нарежданията Ми, продължавайте работата 

си по обновяването, обединявайте се в истината и ви казвам, че в тази земя ще има мир. Ще се 

наслаждавате на изобилието и добрия вкус на плодовете му и ще го виждате от чужденците като 

фар, крепост на справедливостта и пристанище на мира. 

58 Прогонете от погледа си всяка безполезна илюзия, всеки фалшив идол, пречистете 

пътищата си и се молете за мира на народите. 

Моят мир да бъде с вас! 
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Инструкция 125  
1 Ето, Аз съм тук, във вашия свят, и ви говоря чрез вашата съвест, защото Аз съм вашият 

Съдия. Възложих на всички вас една задача и днес идвам да ви попитам какво сте направили с нея. 

2 Не съм идвал тайно през това време. Още от първите времена бе обявено Моето духовно 

проявление. Затова не трябва да се изненадвате. 

3 Защо тогава никой не остана буден и не дочака Моето идване? Кой е почистил дома си, за 

да вляза в него? Кой си изми ръцете, за да раздели хляба на масата? Чие сърце беше изпълнено с 

любов, за да Ме приеме? Никой. И все пак Аз съм тук, изпълнявам обещанието Си сред вас. 

4 Когато ви покажа да спазите дадено обещание, разберете, че е редно да Ме вземете за 

пример в това отношение и да изпълните задачата си. Възлюбени хора, когато Ме чуете да ви 

упреквам, спомнете си, че не сте имали мир - въпреки че сте получили мандат да се молите за мира 

на света - и затова Ме попитахте: "Господи, защо не настъпва мир за народите, въпреки че аз бдя и 

се моля?" Но аз ви казвам: Защото не е достатъчно само да се молим, но за това са необходими и 

заслужени дела. 

5 Пророците вече дадоха кръвта си, за да ви провъзгласят истината. Аз вече бях на земята 

като човек, за да изживея съвършена страст сред вас. Апостолите и мъчениците също са дали 

живота си от любов към човечеството. Сега е време да вземете кръста си и да изпълните мисията 

си, за да изпитате идването на мира. 

6 Хора, отворете сърцата си и се събудете от дълбокия сън, който ви е застигнал. Борете се и 

не се съмнявайте, защото ако си мислите, че пустинята, която прекосявате, е безкрайна, казвам ви, 

че в средата й, когато слънцето е най-нажежено върху лицата ви, ще се появи облак, чието 

присъствие ще накара сърцата ви да почувстват, че съм много близо до вас. 

7 Ти ми казваш от цялото си сърце, че не си достоен за Моята благодат, нито за Моя мир. Но 

защо не сте достойни? Поставих цялата природа на ваше разположение, за да Ми служите по-

добре, обсипах ви с дарове и благословии, за да бъде животът ви по-приятен и от сърцата ви да се 

издига химн на любовта към Мен. 

8 Днес трябваше да ви кажа: Опростете живота си, за да имате време да мислите за ближния 

си. Само по този начин можете да дадете на душата си възможност да се освободи от заобикалящия 

я материализъм и да изпълни задачата да обича и служи на своя Господ в ближния. 

9 Борете се, деца Мои, за каузата на мира и братството, но не си мислете, че победата е близо, 

тя все още е далеч. Не бъдете самоуверени, защото враговете ви дебнат и дори да нямат духовна 

сила, вие ги смятате за силни и непобедими. 

10 Защо ви съдя, хора? - Защото не искам в сърцата ви да има тайни прегрешения и грешки, 

защото ще ви доведа при онези, които ще получат от вас Моето послание, и не искам те да ви 

обвиняват, защото така няма да направите чест на своя Учител. 

11 Какво би станало с вас, ако скриех от вас несъвършенствата ви? Бихте ли подобрили начина 

си на живот, ако прегрешенията ви нямаха болезнени последствия? 

12 Вижте колко много страдания има сред хората. Това е плодът на тяхната сеитба. Говоря им 

чрез съвестта, за да ги накарам да се покаят и поправят. Но сърцата им са станали глухи за гласа 

Ми. 

13 Вие, мъжете, които ръководите съдбите на своите народи: не ви ли омръзнаха още кръвта и 

(унищожените) човешки животи? Не чувате ли гласа на съвестта или на разума? Ти си горд и 

надменен, но Моето правосъдие ще събори надменността ти. 

14 Вие сте арогантни, защото с вашата наука сте построили новата Вавилонска кула, от която 

предизвиквате Моята сила, като казвате на народите, че вашето знание превъзхожда Божествените 

откровения. По този начин вие потъпквате закона на Отца и фалшифицирате словото на Исус, 

страхувайки се, че истината ще стане известна и че по този начин ще загубите славата и властта на 

света. 

15 Позволих на кулата ви да се издига и на науката ви да се развива, но ви питам: Кой ви е дал 

правото да се разпореждате с живота на ближния си? Кой ви е позволил да пролеете кръвта им? И 

накрая, кой може да се намеси в съдбата на собствените си братя и сестри, без да нарушава закона? 
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16 Човечество, дъщеря на светлината, отвори очите си, осъзнай, че вече живееш в епохата на 

духа! 

17 Защо си забравил Моята и искаш да мериш силата си с Моята? Казвам ти, че ще сложа 

скиптъра Си в ръката му в деня, когато някой учен със своята наука създаде същество, подобно на 

теб, и го надари с дух и му даде съвест. Но за момента реколтата ви ще бъде различна. 

18 Върху труповете и развалините науката ще изгради своето царство, което ще бъде много 

кратко, за да се установи след това царството на справедливостта, мира и любовта. Ще дойда и ще 

потърся онези, които са паднали в битка, онези, които са изгубили пътя, онези, на които е показан 

друг път. Ще ги потърся, за да ги възкреся за истинския живот, независимо от човека, и ще 

приложа целувката Си на любов върху чистото чело, както и върху изцапаното. 

19 Отецът говори на теб, който няма на кого да се поклони в молитва. Но наистина, казвам ви, 

ако имаше някой по-голям от Мен, щях да се поклоня пред него, защото смирението живее в Моя 

дух. Вижте как вие, макар и да сте Моите малки създания, Ме карате да слизам, за да ви говоря, да 

ви слушам и да ви утешавам, вместо да се мъчите да се изкачите при Мен. 

20 Моята тайна стая се отвори за вас и наближава времето, когато ще обикнете истината и ще 

избягате от измисления и празен живот, който сте създали. Блясъкът на материалистическата епоха 

скоро ще претърпи своя упадък и ще навлезе в последния си етап. Днес вие не разбирате почти 

нищо от това, което ви казвам, но скоро всички ще разберете. 

21 Как животът ви да не бъде доминиран от материалното, когато вие самите разбирате 

божественото само чрез материалното и вярвате само в това, което възприемате чрез сетивата си? 

22 Онези, които твърдят, че Ме познават, са Ме представяли зле на земята и това е причината 

мнозина да Ми обърнат гръб. Онези, които се наричат атеисти, няма да призова да отговарят, 

защото са Ме изгонили от сърцата си, но онези, които изопачават истината и представят Бог, който 

мнозина не могат да приемат. 

23 Всичко, което е справедливо, здравословно и добро, съдържа истината, която винаги съм 

провъзгласявал. 

24 Дошъл е часът отново да обикнете истината, т.е. да разпознаете това, което е справедливо и 

добро. Тъй като си роден от Мен, трябва да постигнеш високото, вечното и чистото. 

25 Никого не съм хвърлял в затвора, никого не съм принуждавал да напусне пътя, който е 

избрал. Позволих на онези, които искаха да изследват, и на онези, които искаха да се забавляват, 

им позволих; но на всички тях поставих пред тях Моя закон, единствения закон, за да не се 

отклоняват от пътя. 

26 Това, което ще бъде в края на пътя, по който човечеството погрешно върви днес, и което 

човек ще открие, когато достигне целта, ще бъде умора, изтощение, разочарование и болка. Ще 

може ли човешкият дух да се примири с подобна реколта и това ли ще бъде плодът, който ще 

представи на своя Отец във вечността? Не, хора, човешкият дух ще се събуди пред последствията 

от делата си и в този час ще бъде сам свой съдия, а след този съд ще се изправи с пълни сили и ще 

обнови и възстанови живота си, използвайки опита си и посвещавайки се на задачата да обича и да 

търси само истината. Тогава той ще намери пътя, по който ще чуе гласа Ми, който му казва: "Добре 

дошъл, о, търпелив и мъдър Израел, ти вече си пристигнал в Земята на мира в Третото време. 

27 Потърсих те и ти казвам: Нека душата стане и Ме съзерцава. Аз съм същият; времето не Ме 

подминава. Аз съм Учителят, който ви говори на много места и по много начини в Юдея за 

Вечното царство на истината. Вие, от друга страна, сте се променили. Егоизмът и злобата на света 

са отровили сърцата ви и понякога се чувствате недостойни за Моето присъствие. Дойдох, защото 

ви обичам и искам да поправите пътищата си и да се борите за духовния си напредък. 

28 Не губете времето, което ви давам. Гледайте и се молете, а Аз ще ви кажа как да работите. 

Обичайте и ще имате радост, създавайте мир и ще почувствате, че животът на земята е отражение 

на вечния дом. 

29 Помнете, че не съм дошъл да ви дам материални богатства, а да ви помоля да водите 

духовен живот на отречение и смирение. И пак ви казвам: "Който иска да Ме последва, нека вземе 

кръста си и Ме последва." Този кръст няма да е тежък, ако знаеш как да го носиш с търпение и 

смелост, и те уверявам, че вече няма да можеш да живееш без него, дотолкова, че ако сладкият му 
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товар бъде отнет от теб, ще Ме помолиш да ти го сложа отново, дори да го чувстваш по-силен от 

преди. Причината за това е, че сте разбрали важността на мисията, която ви дадох, и че кръстът е 

вашето спасение. 

30 Тъй като съм създал всичко, което е създадено на земята, за освежаване на човека, винаги го 

използвайте за своя полза. Не забравяйте обаче, че във вас има глас, който ви посочва границите, в 

които можете да използвате всичко, което природата ви предлага, и трябва да се подчинявате на 

този вътрешен глас. Точно както се стремите към дом за тялото си, към защита, прехрана и 

удовлетворение, за да направите съществуването си по-приятно, така трябва да дадете на душата 

това, от което се нуждае за своето благополучие и възходящо развитие. Ако то е привлечено от по-

високи области, където е истинският му дом, оставете го да се издигне. Не я дръжте в плен, защото 

тя Ме търси, за да я храня и укрепвам. Казвам ви, че всеки път, когато й позволите да се освободи 

по този начин, тя с удоволствие ще се върне в телесната си обвивка. 

31 По този начин ще се подготвите да изпълните законите на духа и тези, които управляват 

живота на земята. 

32 Аз се грижа за всички същества и когато ви казах: "Птиците не сеят, не жънат, не предат, но 

са хранени и облечени с толкова много любов" - защо тогава се съмнявате в Моята сила, вие, които 

сте облагодетелствани деца? Сред борбата за ежедневна прехрана не забравяйте, че има Отец, 

който се грижи за вас и който никога няма да ви остави да загинете. Казвам ви също, че ако се 

подчинявате на Моите заповеди, борбата в живота ви няма да е толкова скръбна, защото тогава 

няма да са необходими толкова много усилия, за да изкарате живота си, а в часа на изпитанията ще 

преживеете чудеса. 

33 В Първата епоха израилтяните преминаха през големи трудности и когато Мойсей видя 

отчаянието, което обзе множеството поради липса на хляб, им каза: Молете се Господ да бъде така 

добър и да изпрати храна на Своя народ. Мойсей се моли и чака с търпение и увереност 

божествената воля. И в отговор и като награда за вярата на този човек манната падна, за да 

задоволи нуждите на хората. Така дадох да се разбере, че съм чул молитвата им и че съм с него. 

34 Сега казах на народа Си, че отново ще го сполетят посещения, че болката сред хората ще 

бъде голяма и че хлябът няма да стига за изхранване на хората; че земята, която днес все още е 

плодородна, ще стане неплодородна за известно време и че ще бъдете свидетели на болка, глад и 

поквара навсякъде. Мизерни шествия от мъже и жени ще обикалят от врата на врата и ще молят за 

дар от любов. Много горчива ще бъде чашата, но ако знаете как да се молите, на трапезата ви ще 

има хляб и ще имате утеха за себе си и за ближните си. 

35 С молитва и дейност на любов ще привлечете добрите духове, които ще ви защитят. Ако 

искате да се чувствате много близо до Мен, трябва да се обновите духовно, тогава Аз ще заема 

почетното място на вашата трапеза. Няма да ви липсват неща от първа необходимост и ще 

гарантирате, че вашите ближни ще се радват на същата благодат. 

36 Нямате ли достатъчно любов, за да защитите ближния си в час на изпитание? Както Аз 

дойдох при вас, така и вие ще отидете при ближните си и ще им направите това, което Аз направих 

на вас. Още веднъж ви казвам, че чрез малък брой работници, които с истинска искреност се заемат 

да разпространяват Моето учение, Моето дело ще стане известно и ще остане закотвено в сърцата 

на онези, които по-късно ще бъдат Мои пионери във всички народи. 

37 Науката не е пуснала корени във вас. Виждам, че сте смирени и затова ви избрах. Дадох ви 

Моето Слово, за да имате истинска наука, защото знанието, което хората имат, не може да излекува 

злото, което измъчва човечеството. Светлината, тази наука, с която човек толкова се гордее, не 

обръща сърцата и не спасява душите. 

38 Словото Ми, което сега тече в изобилие чрез носителите на гласове, след 1950 г. вече няма 

да чувате под тази форма. Само онези, които се издигат духовно с истинско оборудване, ще 

получат Моето вдъхновение и когато говорят в Мое име, ще намерят вяра. Духовното обновяване и 

одухотворяване е това, което мисията ви изисква, за да можете да правите чудеса. Винаги, когато 

съм ви използвал като инструмент за изцеление на болен човек, съм вземал предвид вашето 

оборудване. Не е нужно винаги да полагате много усилия, за да убедите ближните си в тази истина, 
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защото ще откриете, че мнозина изпитват вяра от първия момент, а други смирено ще признаят, че 

божествената сила на Моето Слово ги е излекувала. 

39 Трябва да се съсредоточите в най-съкровената част на сърцето си и да образувате един дух в 

обединението на мислите си, за да може молитвата ви да падне като кристално чиста вода в краката 

на това младо дръвче, което отглеждате. След това храстът ще се превърне в мощно дърво и ще ви 

даде изобилен плод, с който да се подхранвате по време на изпитания. 

40 Не се притеснявайте, защото не можете да Ме приемете с пищност и показност или с големи 

церемонии. Вашето смирение и простота са най-добрата среда, която можете да осигурите за 

Моето проявление. Искам душите, защото те са тези, които търся; заради тях дойдох на света в 

друго време и заради тях дадох Кръвта Си. 

41 Аз бях този, който посочи мястото и часа на Моето идване като човешко същество по онова 

време. Определих също така мястото и времето, когато ще дойда при човека в Третата епоха. 

Всичко беше подготвено с пълна справедливост и мъдрост. Една нова земя щеше да стане свидетел 

на Моето ново идване. Западът трябваше да бъде озарен от блясъка на Моето присъствие. Чуйте: 

Преди много време в северната част на вашата страна (Мексико) живееше голямо племе, от което 

излезе пророк, вдъхновен от Моята светлина. Той тръгва и повежда този народ към една красива 

земя, където трябва да основе град. Предвид приятното обещание тези племена тръгват на път с 

надеждата да докажат, че са достойни за тази благодат. Те преминават през девствени гори, 

прекосяват пустини и изкачват планини. Нищо не ги спирало, а ако срещали препятствия по пътя 

си, вярата им помагала да ги преодолеят, докато стигнат - подобно на израилтяните от Първата 

епоха - до обещаното място, което било образ на Ханаан, Обетованата земя на израилтяните, 

земята, където тече мляко и мед. 

42 Осъзнайте, че нито един лист от дървото не се движи без Моята воля и нищо не е чуждо на 

Моите божествени съвети и планове. 

43 Това племе, вдъхновено от вярата в изпълненото обещание, построява своя град и в него 

отдава първобитно поклонение на своя Бог; построява своите домове и придава на царството си 

великолепие, което прилича на Соломоновото в неговата слава. Тази земя, според обещанията, е 

земя на благоденствие и щастие. Мъжът беше силен, а жената - грациозна и нежна, и двамата бяха 

красиви. Но дошло времето, когато този народ трябвало да узнае името и делото на Христос, 

Неговия Господ; Благата вест дошла при тях от устата на непознати мъже, които дошли отвъд 

океана и които те вече били виждали в сънищата си. Много велика беше мисията на онези, които 

донесоха светлината на Моето учение в тези земи. Но наистина ви казвам, че малцина знаеха как да 

изпълнят закона на любовта, милосърдието и човечността, който Моите учения препоръчваха, 

защото в мнозинството си тези хора се оставиха да бъдат управлявани от алчността, забравиха 

всеки принцип на братството, проляха реки от невинна кръв, за да заграбят всичко, което очите им 

виждаха. 

44 Завоевателите разрушават идолите на този народ, като го карат да хули Бога, когото са му 

разкрили с толкова несправедливост и жестокост. Могат ли тези поклонници на идоли да 

разпознаят Христос, Бога на любовта, Този, Който не отнема ничий живот, а дава Своя, за да спаси 

онзи, който Го е наранил? - Тези племена попадат в робство и под властта на по-силния, точно 

както през Първата епоха Израил попада под игото на фараоните и цезарите. Това бяха времена на 

болка, горчивина и сълзи, които сполетяха този народ, и тогава, когато оплакванията им отекнаха в 

небето, те привлякоха върху себе си любовта на Мария, благосклонната Майка на вселената, като 

мантия от безкрайна доброта. 

45 Заради своята чувствителност тези хора са били предопределени да обожават Мария; 

защото когато са разпознали и обикнали тази божествена истина, те са открили духовната небесна 

стълба, която води душите към Мен. 

46 И кои са тези хора? - Това е твоето, което след своите борби и дълъг път на развитие 

преживя идването на Третата епоха с Моето Второ пришествие. 

47 Това е Моето живо Слово, което сега слушате, за да унищожите с него всеки фанатизъм и 

идолопоклонство, с които сте заобиколили името Ми. Аз ви уча на поклонение на Бога, чрез което 

да Ме търсите от дух в дух. Много велик и силен по дух ще бъде този народ, когато живее и 
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практикува поклонението на Бога, на което го уча. Тогава тя ще може да премахне лъжата и да 

пренесе в други страни посланието за одухотворяване и светлина, което народите очакват. 

48 Този народ ще бъде подготвен за онази битка, в която Моето правосъдие ще води голямата 

битка на идеологии, вероизповедания и доктрини. Всички ще бъдат изумени да чуят сред 

вихрушката спокоен и сигурен глас, който ще бъде гласът на Моите ученици, изпълняващи 

мисията си на духовно братство. 

49 Междувременно разберете, че докато хората не постигнат пълна духовност, те ще се 

нуждаят от материални църкви и ще трябва да поставят пред очите си скулптури или картини, 

които да направят присъствието Ми забележимо за тях. 

50 Степента на одухотвореност или материализъм на хората може да се измери по характера на 

тяхното религиозно поклонение. Материалистът Ме търси в земните неща и ако не може да Ме 

види според желанията си, той Ме представя по някакъв начин, за да има усещането, че Ме има 

пред себе си. 

51 Който Ме разбира като Дух, Ме усеща в себе си, извън себе си и във всичко, което го 

заобикаля, защото е станал Мой собствен храм. 

52 От време на време ви правя все по-съвършени откровения, които хората не са в състояние да 

разберат, защото са създали около себе си все повече и повече идолопоклонство. В онзи втори път 

казах на учениците Си: "Виждате ли колко велик, величествен и превъзходен е храмът в 

Йерусалим? И все пак нито един камък от него няма да остане върху друг." Думата Ми се сбъдна, 

защото с учението Си изтрих цялото идолопоклонство и оскверняване, което се случваше в него. 

Обещах да го възстановя в "три дни", което се изпълнява точно сега, в това "Трето време", в което 

изграждам в сърцето на хората новия храм, новото светилище, което се строи върху най-чистата 

основа на човешката душа. 

53 Разпознай Моята милост като Отец, когато видиш - веднага щом олтарът на 

идолопоклонството рухне - как Моето Слово вече те очаква и нова светлина осветява пътя ти, за да 

не те остави да паднеш в тъмнина. 

54 Не се учудвайте и не се възмущавайте, когато ви казвам, че цялото великолепие, мощ и 

разкош на вашите религии трябва да изчезнат и че - когато това се случи - духовната трапеза вече 

ще е сложена и на нея ще се хранят жадните за любов и истина множества. 

55 Много хора, когато чуят тези думи, отричат, че те са Мои. Но тогава ще ги попитам защо 

негодуват и какво всъщност защитават? Животът им? Това е, което защитавам. Моят закон? Аз 

също следя за това. 

56 Не се страхувайте, защото никой няма да умре, защитавайки Моето дело; само злото ще 

умре, защото доброто, истината и правдата ще пребъдат вечно. 

57 Хора, какъв е гласът, който чувате в дъното на сърцето си, към какви пътища ви води и 

защо го търсите? Знам защо Ме следваш: Защото знаете, че гласът, който чувате, е гласът на вашия 

Бог, когото сте търсили през вековете и еволюцията си в много форми. 

58 Всички вие знаете, че този глас, който прониква до дъното на същността ви, е гласът на 

вашия Баща, защото Той се отнася към вас като към деца, като към малки деца със съвършена 

любов. 

59 Показвам ви се като любящ Баща, като смирен Учител, който никога не е безразличен към 

вашите страдания и винаги е снизходителен и милостив към вашите несъвършенства, защото вие 

винаги ще бъдете малки деца в Моите очи. 

60 Трябва да ви съдя, когато виждам как съществата, които са били създадени с толкова много 

любов и предназначени за вечен живот, упорито търсят смъртта на земята, без да се интересуват от 

духовния живот, нито пък имат желание да опознаят съвършенствата, които това съществуване е 

приготвило за вас. 

61 Изучавайте Моето слово, за да разберете, че в него е Моят закон и че следователно то е 

слово на Цар, което никога няма да бъде оттеглено. Не бива и да отстъпвате по пътя, като се има 

предвид, че носите в духа си Моето Слово, което е Закон, и че тялото ви е подчинено на духа ви. 

Затова се вслушвайте повече в гласа на съвестта, в която присъствам, а не в гласа на плътта. 
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62 Моето Божествено слово се спуска в душата и вие се чувствате изпълнени с духовна сила. 

Ако обаче тази дума беше лъжлива, душата ви никога не би се почувствала удовлетворена, след 

като я чуе, нито пък бихте се събрали отново, за да я очаквате с желанието, с което го правите сега. 

63 Аз съм зората, която възвестява ново време за хората, когато духът им ще види осветен 

пътя, който води към Мен. Знаете ли на кое стъпало от стълбата на съвършенството се намирате? 

Знаете ли дали сте на духовна висота, или сте потънали в царството на злото? Истина ви казвам: 

никой от вас не може да отговори задоволително на този въпрос. 

64 Не си мислете, че душата ви, докато е въплътена и живее на Земята, трябва да се ограничава 

до материалното съществуване. Не, всички вие трябва да знаете, че от земния си престой вече 

можете да живеете духовно в областите на светлината, където е царството, в което някога ще 

живеете вечно. 

65 Душата се поддържа на земята само благодарение на слаба опора, каквато е тялото, което ѝ 

служи да живее в света и да получава ученията или изпитанията, които Отец ѝ изпраща за нейно 

добро. Колкото и да е дълго и скръбно времето на изкупление в света, никога не бива да го смятате 

за затвор. Никой не е осъден на смърт, напротив, казвам ви, че на всички ви е отредено да живеете. 

В началото на живота си всяко създание получава целувка от Създателя, която е противоотрова 

срещу злото и броня срещу засади. 

66 Аз съм причината за вашето съществуване, затова осъзнайте, че произходът ви е в доброто. 

Ако миналото ти на земята е било нечестно, греховно или по някакъв начин извън Моя закон, нека 

сега съвестта ти засияе, да се издигнеш към нов живот и да оставиш зад гърба си пътя, по който 

злоупотребата със земните удоволствия те е довела до попадане под влиянието на порока и 

болката. Потърсете в примера, който ви дадох чрез Исус, светлия път за вашата душа; защото 

Моите стъпки на земята, Моите дела и Моето Слово бяха съвършеното учение и подобие на 

Вечния живот, който завещах на човешкия дух като наследство. 

67 Ти си помазан с Моя изцелителен балсам и с Моята прошка. Познай Ме, о, малко дете, 

защото знанието, което имаш за Мен, е все още много малко. Това, което ви казвам в едно учение, 

не е всичко, което имам да ви разкрия. Елате при Мен неуморно и Книгата на живота ще се отвори 

пред очите ви. 

68 Вие вече сте получили Първия завет, Моя закон и Моето присъствие по времето на Мойсей. 

През Втората епоха вие получихте и Втория завет, завещан на хората от Христос чрез Неговото 

Божествено Слово. Сега вие получавате директно от Моя Дух Третия завет, така че с обединението 

на трите откровения да станете великите ученици на Третата епоха. 

69 Хора, докато Ме слушате, вие изпадате в унес и съзерцавате Присъствието Ми в духовно 

лице. Не сетивата ви Ме виждат в това лице, нито пък това е преструвка на вашето въображение: 

това е вярата, с която Ме слушате, това е вашето одухотворяване и извисяване в този момент. Тук 

усещаш Моя мир, но колко близо до теб са онези, които причиняват болка. Те са жадни за власт, 

които, за да триумфират, не се колебаят да убиват своите събратя. Подгответе се за битка, за да 

разберат те скоро, че не бива да се стремят към високи постове, които почиват на фалшиви основи, 

защото божествената справедливост унищожава всичко, което е недействително. 

70 Болни, елате при Мен, Аз ще ви изцеля. Нека гладният знае, че го очаквам. Убиецът, в 

чиито вени тече омраза, ела при Мен, защото Аз ще превърна тъмното му объркване в светлина и 

горчивината му в благоденствие. Елате всички да Ме чуете и да подготвите душата си, защото след 

1950 г. ще започне великолепието на Царството на Светлината. Днес сте едва семе, утре ще станете 

растения и накрая ще дадете плод на любовта. 

Моят мир да бъде с вас! 
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Инструкция 126  
(провъзгласено през 1944 г.) 

1 От кого е гласът, който прониква до дъното на сърцето ви? Къде ви води и защо копнеете за 

него? - Търсиш го, защото в него откриваш присъствието на Онзи, Който упорито е търсил хората. 

И тъй като вашият дух има нужда да се покланя на своя Бог, когато Го чувства близо, той вече не 

иска да се отделя от Него. 

2 По много начини хората идват да Ме търсят. Това са различните религиозни общности, 

които съществуват на земята; и в тях тези, които Ме чувстват най-близко, са онези, които имат по-

голяма духовност, онези, които сеят любов, упражнявайки своята дейност. 

3 Гласът ми е глас на баща, защото те гали. Моето слово е слово на Учител, защото ви 

наставлява. Аз ви смятам за младенци и ученици и затова ви давам грижата Си. 

4 Знам, че тази форма, в която общувам с вас, че това слово, което ви давам в този момент, ще 

срещне съпротива и ще бъде отхвърлено от мнозина. Но също така знам, че след това тя ще бъде 

разбрана и повярвана. Тогава Моята светлина ще започне да блести с блясък в сърцата на хората. 

Това време ще бъде като нов ден за човечеството. Но не защото Божествената светлина свети с по-

голяма сила от преди, защото тя е неизменна. Причината ще бъде, че очите на духа ви ще се 

отворят и ще проникнат в истината. 

5 Днес се срещам с едно човечество, което е духовно отслабено поради злоупотребата с дара 

на свободната воля. Създадох път на справедливостта, на любовта, на милосърдието, на добротата. 

Човекът е създал друга привидна светлина, която го е довела до гибел. 

6 Когато дойда отново, Моето Слово ще ви покаже пътя, по който не сте искали да тръгнете, 

и би било несправедливо и неразумно някой да каже, че това учение ви обърква или прави 

апатични. 

7 Светлината Ми свети от безкрайността в душите и ви кара да разпознаете с по-голяма 

яснота пътищата, които сте създали - дали да се отдалечите от Мен, или да Ме потърсите. Движете 

се към Мен, към съвършенството. Само тези, които се изкачат на върха на планината, могат да 

разберат колко много неща са оставили под себе си, какъв напредък са постигнали и от колко неща 

са се освободили. Мислиш ли, човеко, че Аз - понеже си паднал толкова ниско - няма да те потърся 

и да те спася от греха ти? Тук, където имаш Моето присъствие, Аз ще изцеля раните ти и ще 

изсуша сълзите ти, ще те утеша в твоите изпитания и ще те придружа в твоята самота. Ще 

разговарям с духа ти, за да почувстваш Моята божествена целувка. 

8 Моята любов ще извади от блатото онези, които са попаднали в него, и ще ги спаси, защото 

и те са излезли от божествената утроба, за да изпълнят мисията на любовта. 

9 Осъзнайте, че когато изпадате в заблуда, вие търсите смъртта, без да осъзнавате, че сте 

създадени да живеете. Ти тичаш след чашата на страданието, макар че Аз съм посял твоето 

съществуване с високи радости и истинско блаженство. 

10 Вижте, хора, колко различно е Моето правосъдие от онова, което си представяте, ако си 

мислите, че жезълът на Моя владетел ще падне върху вас, за да ви унищожи, защото не се 

подчинявате на Моите закони. Призовах тези, които са се опетнили най-много, за да им дам 

красиви задачи и благородни задачи, които ще ги направят достойни за другите и ще ги спасят от 

грешките им. Това благословено дело трябва да бъде познато чрез дела и за да бъдете сред онези, 

които са пример за другите, трябва да се подготвите духовно. 

11 Поставям словото Си, което е закон, учение и семе, в духа ви, а не в плътта ви. Духът е 

управителят, отговорникът. Ако съхранявате това Слово там, то няма да изпадне в празнота, няма 

да се развали. 

12 Аз съм зората, която започва да изгрява в това време, и вие сте сред първите, които се 

събуждат в тази зора. Това не е нова светлина, а същата, която е осветявала съвестта ви през цялото 

време. Гласът, който днес ви казва: "Станете при Мен чрез одухотворяване", е същият глас, който 

някога ви е казал: "Упорито вършете доброто и ще се спасите", и който ви е казал: "Обичайте се 

един друг". Този духовен път, за който ви говоря сега, е същият, който открих на Яков в далечните 

дни, когато му показах стълбата към съвършенството. Пред всяка душа стои небесната стълба като 
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път, който те приканва да се изкачиш. Твоята отправна точка е този свят на хората, но долу все още 

има бездни, които обаче не съм създал аз. Нагоре има безкрайно много стъпала, подобно на хълм, 

който води към върха на одухотворяването. 

13 Кой едва ли ще бъде на първото стъпало? Кой в мрака на бездната? Кой ще бъде на най-

високо ниво? - Това са тайни, които само Моето правосъдие знае. 

14 Изпращам те в равнината, в долината, за да започнеш странстването си там, и ти показвам 

на хоризонта планините, които трябва да изкачиш. 

15 Вижте как това учение е полезно за душата ви, защото докато материята на тялото с всеки 

изминал ден се приближава все повече към лоното на земята, душата, от друга страна, се 

приближава все повече към вечността. 

16 Тялото е основата, в която душата почива, докато живее на земята. Защо да позволяваме то 

(тялото) да се превърне във верига, която оковава, или в тъмница, която затваря? Защо да му 

позволявате да управлява живота ви? Правилно ли е слепец да води този, чиито очи виждат? 

17 Аз съм този, който ви разкрива живота във всичките му фази. Тя служи както за опазване на 

тялото, така и на душата. Този, който изпълнява законите на духа и законите на човека, е посветил 

целия си живот на Твореца. 

18 Аз ще бъда вашият предшественик, когато сте на път да се върнете в духовния дом. Винаги 

вървя преди теб. Никога душата ви няма да изпадне в бездействие, винаги ще се стреми да направи 

още една крачка по пътя към духовния прогрес, който е съвършенството. 

19 Не се задоволявайте да казвате: Вярвам в Господ 

- покажете вярата си в това, което правите. Не казвайте само с думи: "Обичам Отца" - подложете се 

на изпитание, за да разберете дали наистина Ме обичате. 

20 Аз ви говорих и Моето слово е помазание. Затова ви призовах да бъдете учители. 

21 Защо хората продължават да ме преценяват все по-неправилно, въпреки че човешкият ум е 

просветен от новите постижения? - Тъй като са се старали да култивират само дървото на науката, 

те са пренебрегнали съвършенството на душата. 

22 Веднъж ви казах: "Бдете и се молете, за да не паднете в изкушение". Но дори молитвата, 

която е езикът, на който Духът говори със своя Господ, е забравена. Това е език, непознат на хората 

от това време. 

23 Щом почувстват нуждата да се молят, те не намират думи, за да се обърнат към Мен. И все 

пак разбирам прекрасно какво иска всеки, без да има нужда от думи или дори мисли. Но когато 

Моят Дух им отговори, те не Ме разбират, защото не са се подготвили. Тогава гласът на техния 

Учител, който би трябвало да им е познат, им е непознат. 

24 Ако молитвата, на която съм научил човечеството, се прилагаше с чисто сърце, хората от 

поколение на поколение щяха да постигат по-висока духовност всеки път, когато чуваха гласа Ми. 

Тогава тяхната духовна връзка с Божественото ще им послужи в този момент да създадат един по-

любящ, справедлив и истински свят от този, който са създали със своя материализъм. 

25 Защо вярвате, че спиритизмът (учението за одухотворяването) е нещо, което се 

противопоставя на развитието на материалния ви живот? Кога съм осъждал вашата наука, когато тя 

е била прилагана за благото на човечеството? Ако някой се осмели да каже това, той няма да бъде 

справедлив към своя Отец. 

26 Чрез одухотворяването се постига степен на издигане, която позволява на човека да 

получава идеи отвъд това, което умът му може да възприеме, и да има власт над материалното. 

27 Помислете за момент: Ако духовното извисяване на душата се прилага на практика в 

изучаването на материалното творение, което природата ви представя, или в която и да е друга 

човешка цел, тогава можете да си представите плодовете, които бихте могли да пожънете, ако 

откритията ви не се дължат само на изследване с интелекта, а ако участвате и в духовното 

откровение, което ще ви даде Онзи, Който е създал всичко. 

28 Отново ви казвам: "Гледайте и се молете, за да се научите да разпознавате гласа Ми, за да 

може вдъхновението Ми да дойде при вас и да го разберете, защото много са уроците, които 

тепърва ще ви дам. 
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29 Спасявам те от корабокрушението. Аз съм фарът, който свети в мрака. Потърсете Ме, 

доверете Ми се и Аз ще ви помогна да преобразите живота си в свят на мир, добродетел и духовно 

извисяване. 

30 Споделете с Мен радостта, която изпълва духа Ми всеки път, когато засаждате едно от 

дърветата, които ще дават сянка на хората. През настоящата 1944 г. отварят врати седем места за 

срещи, които представляват седемте, основани от Роке Рохас през 1866 г. Но ако онези, първите, са 

били разделени и не са знаели как да живеят в хармония помежду си, вие, от друга страна, трябва 

да изпълнявате мисията си покорно и братски. Вземете за пример шестото място за срещи, от което 

излязохте, и останете верни на Моите заповеди. Направете от седемте една защитна сянка и дайте 

на всички едни и същи плодове. Преди сърцата ви да дадат обет да Ме следват, Аз ви изпитвам, 

пречиствам и укрепвам, така че решимостта ви да е несломима, а съвестта ви да ви казва, че този 

обет е написан пред Ковчега на Новия завет. 

31 Заветът, който сключваш с Мен, не е земно задължение, а духовна мисия, която си готов да 

приемеш от твоя Отец - от Този, Който е създал всички сътворени неща. Показвам ви как да 

изпълните духовната си мисия. Но също така ви призовавам да изпълнявате всички ангажименти и 

обещания, които поемате по човешки въпроси, за да ви познават по истинността на духа ви и 

искреността на сърцето ви. Нека вашето "да" винаги бъде "да", а вашето "не" - "не". Тогава ще 

имате доверие, че ще спазвате твърдо решенията си. Никога не нарушавайте свещен завет като този 

за брак, родителство и приятелство. 

32 Ако отричането на човешките задължения и обещания води до такива големи страдания, 

какво ще се случи, когато обърнете гръб на духовната мисия, с която сте се ангажирали пред своя 

Господ? Вярно е, че Моето дело изисква отречения и жертви, но в същото време ви казвам, че то е 

идеал, който никога не разочарова този, който го преследва. Който достигне целта, ще получи 

безсмъртие. Сега ви казвам: изучавайте внимателно Моето Слово, за да не образувате обособена 

група на земята. Постигнете такава степен на разбиране и оборудване, която да ви позволи да 

живеете духовно с всички, а не отделно. Моето учение не иска да сее семена на раздор. 

33 Наближава времето, когато истината, разумът и светлината ще надделеят над властта, 

насилието и страха. Но кога човекът, подобно на Христос, ще може да каже: "Моето царство не е 

от този свят", и ще осъзнае, че земните блага са преходни - без да му липсва нищо от създаденото и 

без да използва всичко в правилната мярка. Разберете, че истинската сила е в духовното, че земната 

сила, нейните суети, слава и блясък на науката, колкото и дълго да е нейното управление, отстъпва 

пред вечността. 

34 В стремежа си към фалшиво величие човечеството е претърпяло много разочарования и, 

истина ви казвам, ще претърпи още по-големи. Какво ще се случи с хората, когато съвестта им - 

която е техен съдник - ги събуди и те се замислят за делата си? Болката им ще бъде жестока, 

разкаянието им - голямо, а реакцията им ще бъде да потърсят духовен начин да изкупят 

прегрешенията си. Това време ще бъде белязано от религиозна екстравагантност, която ще 

достигне най-високата степен на фанатизъм. Това ще бъде последвано от борби и "битки" между 

религиозните общности и секти. Вие обаче трябва да останете бдителни и да не чакате да ви 

стресне шумът от битката, защото тогава няма да знаете къде са оръжията ви за борба. Вижте как в 

момента увеличавам броя на тези места за събиране - които символично наричам "дървета" - така 

че клоните им да се разпространят и да дадат своите плодове. 

35 В момента изграждам храма на Светия Дух. Но когато тя бъде построена, вече няма да има 

къщи за събрания, църкви и места за поклонение или те ще са загубили смисъла на съществуването 

си, заедно с религиозните си символи, обреди и традиции. Тогава ще почувствате Моето величие и 

Моето присъствие, ще разпознаете като църква вселената и като поклонение любовта към ближния. 

От лоното на Майката Природа ще произлезе ново познание, което ще превърне вашата наука в път 

на просперитет, тъй като тя ще бъде насочена по правилния път от съвестта - която е гласът на 

Бога. 

36 Мозъкът вече няма да бъде господар на света, а сътрудник на духа, който ще го направлява 

и просветлява. 



U 126 

96 

37 В тези времена, когато любовта и милосърдието са изчезнали от сърцата на хората, Отец ви 

казва: Бъдете спокойни и не се тревожете. 

38 Изпитвал съм ви през всички времена, а през настоящото - още повече. Питали сте се каква 

е причината за болката ви. Издигаш духа си, за да Ми говориш и да Ми кажеш: "Моите страдания 

са по-големи от тези на моите ближни." Не, деца Мои, войната с всичките й последствия не е 

достигнала до вашия народ. Другите страдат повече от вас. Ако изпитвате болка, то е, защото 

носите бремето на голяма отговорност и защото усещате болката на другите. Ако страдате за тях, 

бъдете благословени, защото работата ви ще даде добър плод. Работете сред хората и Моето Слово 

ще ви насърчава през цялото време. 

39 Чувствате, че в този момент Съдията е много близо до вас и всеки е готов да даде отчет за 

работата си. Влизате във вътрешно събрание, претърсвате сърцето си и очаквате гласът на съвестта 

ви да ви покаже грешките ви. Но аз ви казвам: Видях, че влагаш ума и сърцето си в делата си, че 

понякога правиш повече от задълженията си и стигаш до саможертва, за да изпълниш указанията 

Ми. За това ви благославям, но всъщност не съм искал от вас да правите жертви. Има дела, които 

Аз ще направя за вас, защото те са извън вашите възможности. Трябва само да се молите и да се 

доверявате. 

40 Днес, когато се изявявам пред хората, откривам, че те самите и техните обичаи са се 

променили и за да Ме разберат и да Ме следват, трябва да положат повече усилия. Грехът се е 

умножил, а околната среда е замърсена. Лошите влияния се разпространяват и предизвикват 

объркване, помрачават ума и сърцето, а сред тази атмосфера "народът на Израел" се бори да 

постигне своето освобождение и да помогне на човечеството. Заслугите ви ще бъдат по-големи, ако 

работите търпеливо и смирено за Моето дело и преодолеете трудните условия на живот, от които 

страдате. 

41 Ако се чувствате подготвени да говорите за Моето учение, направете го. Ако все още не сте 

придобили яснота и думите ви нямат убедителна сила, отделете повече време. Продължавайте да 

Ме слушате, докато не превърнете учението Ми в свое. 

42 Колко много са онези, които - макар да са чули Моето Слово, дадено чрез човешкия орган 

на разбиране - нито са Ми повярвали, нито са се убедили! Колко още ще се съмняват във вас, ако 

не се подготвите! Светът ще дойде при вас със своите оръжия, със своите теории и ако не сте 

подготвени, ще станете слаби. Те ще ви разпитват безмилостно, ще ви питат как сте приели 

откровението за Моето идване, по какъв начин сте приели Моето учение, а вие ще отговаряте на 

всеки техен въпрос. Ще бъдете добронамерени и снизходителни, ще се стремите по най-простия 

начин да обясните истината на Моето Слово, да ги накарате да разберат смисъла му и ще им 

помагате, за да намерят просветление. 

43 Оставям Моя мир сред вас, наслаждавайте му се, радвайте му се, доколкото ви позволява 

животът ви, защото царството на мира все още не е слязло при хората; все пак ви донесох 

противоотровата за всяко зло и ви обещавам в изпълнение на Моето Слово от минали времена, че 

мирът ще изгрее като сияйна зора и ще озари душата ви, и че от това време на болка няма да остане 

и следа. 

44 Вече наближава времето, когато нови поколения, изпълнени с божествена благосклонност, 

ще населят земята, носейки със себе си осветена мисия. Тогава ще се сбъдне словото Ми, което ви 

казва: "Последните ще бъдат първи, а първите последни". Нека всеки да изпълни мисията си през 

живота си, защото не знаете дали ще ви разреша да се върнете по време на мир. 

45 Почувствайте Моята утеха, човечество. Живейте в Мен и няма да се страхувате от суровите 

изпитания. 

46 Мария, твоята застъпница, те благославя. Аз също ви благославям. 

47 Християнството често забравя духовните дела на Исус, защото отдава по-голямо значение 

на някои от Неговите материални дела. Например тя бърка човешката Му бедност с Неговото 

смирение и физическата Му болка с истинската страст, която Той претърпява в духа. И тя смята, че 

физическата Му кръв е тази, която измива греховете на света, забравяйки, че истинската кръв, 

която е вечен живот за душата, е същността на Неговото Слово. 
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48 Учителят ви казва: Ако това тяло имаше някаква причина да остане сред вас завинаги, Отец 

щеше да го предпази от палачите му; или ако след смъртта му то беше полезно за вашето спасение, 

щеше да ви го остави. Но след като задачата му на кръста приключи, очите ви вече не можеха да го 

видят, за да можете да потърсите от Божествения Учител онова, което трябваше да вземете от 

Него: Неговото слово, Неговите дела, Неговото смирение и всички Негови примери за съвършена 

любов. 

49 След като тази човешка форма изчезна от земята, в съзнанието на хората остана само 

божествената същност на "Словото", което говореше от Исус. Това е, за което трябва да копнеете: 

същността, духовното значение на това послание за живот и любов. 

50 Въздържайте се да се покланяте на вашия Отец чрез материални форми на поклонение, за да 

се научите да Го обичате директно с духа. 

51 Когато някой попита Исус: "Ти ли си Царят?", Учителят отговори: "Затова дойдох." Но 

всички се усъмниха, че Той би могъл да бъде цар - предвид бедните Му дрехи. Никой не 

подозираше, че зад скромността на този човек се крие величието на Този, Който говореше, нито 

пък подозираше в дълбочината на това слово обещанието за царство на мира, любовта, щастието и 

справедливостта. 

52 Човешкият поглед винаги остава привързан към външното. Тя не прониква по-дълбоко и 

оттам идват несправедливите и погрешни тълкувания на хората. 

53 Знаете ли, че Исус е бил разпитван, обиждан и дори отхвърлен? Знаете ли, че дори 

собствените Му ученици не са могли да кажат кой е Той, когато са Го попитали? По същия начин 

светът по това време ще се чуди кой е Този, Който ви е говорил, и мнозина ще отричат, че именно 

Христос е общувал с вас. Тогава някои от Моите ученици ще се объркат и ще се чудят кой им е 

говорил - дали Отец, Словото или Светият Дух. На това ви казвам, че както истината е една, така и 

Божествената същност е една, която съм ви дал през вековете, независимо дали я наричате Закон, 

Учение или Откровение. 

54 Който е възлюбил тази истина и е последвал тази светлина, той е възлюбил своя Отец и е 

последвал Него. 

55 Духовно мислещият ученик трябва винаги да търси същността на Моите дела, за да открие 

истината в Моите божествени послания. Тогава ще се убедите колко лесно е да откриете дълбокия 

смисъл на всичко, което някои обвиват в мистерия, а други усложняват с богословските си догми. 

56 Одухотворяването означава простота. Защо да усложняваме това, което е толкова просто, 

ясно и прозрачно като светлината? 

57 През това време вие сте тръгнали да търсите Моето Слово, за да утолите в него жаждата си 

за справедливост и любов. Вие Ме слушате като добри ученици и внимателно гледате страниците 

на Книгата на наставленията, които минават покрай вас. Вие сте избраните, не се изненадвайте, 

когато ви давам тези учения. Но вие не сте единствените облагодетелствани. В Моето дело на 

равенство и любов Аз съм надарил всички души със скъпоценни качества. Вие, които сте били 

призовани преди, не се мислете за по-добри. Подгответе се само вътрешно, за да можете да 

изпълните задачата си, да бъдете разбрани от ближните си и те да ви последват. 

58 Винаги си Ме търсил, за да Ми благодариш за благата, които ти давам. А Моят Дух, когото 

не можете да видите, е Този, който ви говори ясно в тази настояща форма. Няма да позволя на 

гласоподавателите, които използвам, да лъжат. Аз ще се почувствам в съвестта им и те ще 

разберат, че работата им е приятна, благодарение на мира, който усещат в сърцата си. 

59 Ще изпълня желанието ви за напредък. Поставям всички вас в началото на пътя, за да 

можете да започнете работата си през деня. 

60 Осъзнайте, че причината за Моето трето идване при вас е Моята любов към човечеството. 

Аз дойдох в Духа, за да изпълня обещанието Си. 

61 Веднъж ви казах: "Който познава Сина, познава и Отца". Аз дадох свидетелство за Себе Си. 

В настоящето време, със светлината на Моя Дух, Аз изяснявам това, което беше загадка за 

човечеството. Аз ви просвещавам, за да обедините в една книга заповедите на Йехова, словото на 

Исус и откровенията, които Моят Свети Дух ви дава в това време, и вие потвърждавате, че съм 

дошъл при вас, за да свидетелствам за Моята истина в трите времена. 
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62 Словото Ми от предишни времена не е било тълкувано правилно, но семето е в душите и 

там ще бъде подхранвано от Мен. 

63 Израел може да говори на своя Бог от високо духовно ниво. Елате при Мен и ако се 

съмнявате, попитайте. Моята воля беше да останете в постоянно общение с Мен, но вие изпаднахте 

в увлечение или фанатизъм в желанието си за одухотворяване. Но Моята воля е да разберете 

Словото Ми, което препоръчва простота и чистота във всичките ви дела. 

64 Днес вие идвате в малък брой, за да Ме чуете, но духовните легиони, които се събират 

около Мен на тези прояви, са неизмерими. Словото Ми е като пречистваща вода, която очиства 

всички. Наставлявам ви, за да почувствате отговорността си и да не Ми казвате по-късно: "Не знаех 

какво правя, липсваше ми просветление, родителите ми не ми даваха съвети, домът ми беше място 

на раздор." - Виждал съм, че децата преценяват родителите си погрешно, че родителите не дават 

добър пример на децата си, че братята и сестрите се карат помежду си, и затова ви питам: Кога ще 

се обедините помежду си? Винаги съм ви изпращал добродетелни същества на земята, за да ви 

съветват и вдъхновяват за духовен напредък във вашия свят. 

65 Ако сте съпруг и съпруга, знайте, че съпругът и съпругата, които са сключили брак, трябва 

да превърнат дома си в храм, за да могат да се грижат за децата си и да ги възпитават в него. Не им 

оставяйте скръбно наследство. Всеки ще намери справедливо възнаграждение за делата си в хода 

на живота си. 

66 Както се стремите да угодите на приятел, така се стремете да угодите и на Мен. Молете, 

искайте и Аз ще ви дам. Аз ви създадох за радост на Моя Дух и за Мен е удоволствие да ви давам 

това, което ви помага в развитието ви. 

67 Изкушението ви насажда омраза, а човекът, който е слаб по природа, нанася опустошителни 

поражения в сърцата на своите ближни. Но аз ви питам: какво право имате да унищожавате това, 

което съм създал? Защо убивате вярата, защо съдите? По това време човечеството не върши дела, 

угодни на Мен, но светлината на Моя Дух свети и ви подготвя да се борите със злото. Моля ви да 

изхвърлите всичко вредно, всичко, което ви кара да изоставате в развитието си. 

68 Укрепете се с Мен. Хранете се с Моето Слово, за да не огладнеете никога. Днес пирувате на 

Моята трапеза, наслаждавате се на хляба Ми и завинаги ще помните, че Учителят е седнал на 

трапезата на учениците Си, говорил им е и ги е нахранил за вечността. Казвал съм ви, че когато Ме 

призовавате с чисто сърце, Аз съм с вас. Чух молбата ти и затова слязох. Погледни Ме с очите на 

вярата, които съм приготвил. Аз съм пред теб и съм те направил достоен за Моето присъствие. 

Познайте Ме чрез истината на Моето Слово. Това е утробата, от която се бяхте отдалечили. Но ако 

светът ви отблъсне от Мен, трябва да положите усилия да се върнете и това любящо сърце винаги 

ще бъде отворено да ви приеме. 

69 Както дойдох при вас през Втората епоха в знак на единение с човечеството и след това се 

върнах при Отца, така и днес дойдох за известно време; но Моят универсален лъч ще бъде 

задържан през 1950 г. Затова ви казах, че след тази година вече няма да имате това проявление. 

Тогава ще се свържеш с Мен от дух на дух и Моята благодат ще слезе в сърцето ти. Ще дойде ден, 

в който ще се почувствате много близки до Мен, вие, простите сърца на Моя народ. Служете Ми, 

като служите на ближните си. Станете лекари и ако трудът ви в любовта бъде заплатен с усмивка, 

ще бъдете доволни. В отвъдното ще запиша твоите дела. 

70 Обичайте Мария, вашата любяща Майка, търсете я духовно. Не поставяйте образ пред себе 

си, за да я почувствате близо до себе си. Тя е майчината любов на Йехова, която сте виждали да се 

проявява във всички времена. Тя е вашият Божествен застъпник. Обичайте я, за да мога отново да й 

кажа: "Майко, това е твоят Син! 

Моят мир да бъде с вас! 
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Инструкция 127  
(провъзгласена на 1 януари 1945 г.) 

1 Затворете физическите си очи при тази проява, защото искам да говоря на вашия дух. 

2 Обещах ви, че ще се върна, и затова не можех да не присъствам на тази духовна среща с вас. 

3 Бъдете спокойни, за да Ме слушате внимателно и да позволите на длетото на Моето Слово 

да оформи душата ви. 

4 Много сте се лутали в търсене на място, което би могло да ви даде мир, и не сте го 

намерили; и когато за първи път дойдохте в тези скромни стаи, за да чуете Моето Слово, не сте си 

представяли, че в тях - бедни и прости - ще намерите мира, за който толкова сте копнели. 

5 Искам да ви спечеля за Мен чрез любов. Ето защо ви давам това наставление, за да можете 

чрез него да учите вашите ближни, пътниците, странниците, със същата грижа и любов, с която ви 

приех. 

6 Човек не живее само с хляб, защото в него има глад и жажда, които не идват от тялото, и за 

да ги задоволи, той трябва да търси духовната вода и хляб. Но е необходимо да ви сполети болка, 

за да разберете Моите учения. 

7 Някои Ме питат: "Господи, може би човешката любов е недопустима и отвратителна пред 

Теб и одобряваш ли само духовната любов?" 

8 Не, хора. Вярно е, че най-висшите и чисти чувства на любов принадлежат на духа, но Аз 

поставих сърце в човешкото тяло, за да може то да обича, и му дадох чувства, за да може чрез тях 

да обича всичко, което го заобикаля. 

9 Поверих човешкия живот на духовни същества, за да живеят на земята и след като я 

напуснат, да докажат любовта си към Мен. За тази цел разделих хората на две части и дадох на 

едната по-силна, а на другата по-слаба характеристика. Тези части бяха мъжът и жената. Само 

обединени, двете същества могат да бъдат силни и щастливи и за тази цел е създаден бракът. 

Човешката любов е благословена от Мен, когато е продиктувана от любовта на духа. 

10 Любовта, чиито корени са само във физическото, е присъща на безчувствените същества, 

защото те нямат съзнание, което да осветява пътя им. Освен това ви казвам, че от добрите съюзи 

винаги ще се раждат добри плодове и че в тях ще се въплътяват духове на светлината. 

11 Сега е време да пречистите семето си, народе, за да създадете семейство, което да е силно 

духовно и физически. Разберете Ме, деца Мои, за да можете да тълкувате правилно Моята воля, 

защото 1950 г. вече наближава и вие не трябва да забравяте, че тя е тази, която съм определил като 

последната от Моето проявление. Искам да сте подготвени за този ден, защото само тези, които са 

постигнали тази подготовка, ще могат да останат твърди в позициите си. Те ще бъдат тези, които 

ще свидетелстват истински за Мен в бъдеще. 

12 Помнете, че само онези, които са успели да се одухотворят, могат да направят Моето дело 

известно; защото онези, които не са се подготвили за новата форма на съюз, как биха могли да 

имат необходимото вдъхновение, за да приемат Моите мисли и да възпроизвеждат Моите 

послания? 

13 Искам всички вие да постигнете този напредък, за да може свидетелството ви да бъде за 

доброто на човечеството. Ето, ако едни мислят по един начин, а други - по друг, те само ще внасят 

смут сред хората. 

14 Същността на това Слово никога не се е променяла от началото на неговото проявление, 

когато ви говорих чрез Дамяна Овиедо. Смисълът на Моето учение е един и същ. 

15 Но къде е същността на тези думи? Какво се е случило с тях? Скрити са писанията на онези 

Божествени послания, които бяха първите в това време, в което Моето Слово се разпространяваше 

толкова обилно сред вас. Необходимо е тези учения да излязат наяве, за да можете утре да 

свидетелствате как е започнало това проявление. По този начин ще узнаете датата на Моето първо 

учение, неговото съдържание и това на последното, което ще ви доведе до 1950 г. - определената 

година, с която ще приключи това време на откровение. 

16 Днес все още не подозирате какъв хаос ще настъпи в човечеството, след като словото Ми 

бъде заглушено, и не можете да си представите вихрушката, която подобно събитие ще отприщи 
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сред народите. Трябва да внимавате отговорността ви да се увеличава всеки път, защото с всеки 

нов път ще придобивате все повече и повече просветление. Вашето наследство вече е много голямо 

и е наложително да го споделите с ближните си, с нуждаещите се, преди да напуснете тази земя. 

17 Направете сърцата си чувствителни, за да разберете Словото Ми, защото още не сте го 

разбрали. Как тогава ще можете да приемете и разберете Моето Слово, ако ви го дам утре по 

интуиция? 

18 Обединете се в истина и дух и не се разделяйте дори в най-големите изпитания. Един Бог, 

една воля и едно слово са с вас. Следователно в бъдеще няма да могат да се появят инструкции, 

различни от тези, които са ви дадени в момента. 

19 Ще се осмели ли някой да не се подчини на Моята воля? Това би означавало, че в лоното на 

този народ ще възникнат раздори и вражда, защото докато едни ще се придържат към истината, 

други ще използват лъжливи думи, за да отклонят църквите от истинския път. 

20 не ставайте слаби, хора, помнете във всеки момент, че ви нарекох "силни". Ако не съм 

измамил вярата ви и съм ви доказал, че смисълът на Моето слово не е променлив, как бихте могли 

да измамите ближните си, като им дадете лош пример? Време е да подготвите това, което ще 

оставите на идните поколения. 

21 Мнозина Ми казват в сърцата си: "Учителю, предвиждаш ли, че ще Ти изневерим? Как би 

било възможно това?" И Аз ви отговарям същото, което казах на Моите апостоли през Втората 

епоха: "Бдете и се молете, за да не паднете в изкушение"; защото всички знаете, че между онези 

имаше един, който щеше да Ме предаде и продаде, а не знаете кой го прави в това време, макар да 

се нарича Мой ученик. 

22 Моят Дух ви призовава, Моят глас идва като учител в сърцата ви и завинаги Духът на вашия 

Небесен Отец ще бъде около вас, ще ви търси, за да ви погали. 

23 Аз съм най-висшето ниво, към което всеки дух трябва да се стреми, защото този, който го 

постигне, ще знае как да съзерцава цялата красота на творението и славата на делата на Своя Отец. 

24 Словото Ми обработва сърцата ви като длето, оформяйки душите ви, докато ги направи 

подобни на Моя Дух в светлина. 

25 Помнете, че не сте пред объркани умове, а пред Онзи, който ви доказва съвършенството и 

истината на Своя Дух. Приближих ви до дървото на живота, на чиито клони висят добри плодове. 

Днес е празник в Моя дом, мнозина са на трапезата Ми. Но кой от присъстващите ще Ми обърне 

гръб утре? Само аз знам. 

26 Всеки, който желае да получи духовно наследство, нека дойде на Моята трапеза, да седне с 

Мен и да хапне от този хляб, така че когато стане, да се почувства собственик на Моя мир и духът 

му да стане още едно звено във веригата на любовта, която в момента създавам и с която 

обединявам Моите деца. 

27 Елате, елате и почукайте на вратите Ми. Приближете се, изгнаници, яжте и се обличайте, но 

после вървете по стъпките Ми. Научете законите, които са постановени от Мен, и ги спазвайте, за 

да не изпиете чашата на горчивината. Разберете: Който се отклони от съвършения път, се 

отдалечава от Моето царство и е в опасност да намери смъртта. 

28 Давам ви повече, отколкото някой може да се нуждае. Защо? За да можете да давате на 

ближните си от многото неща, които съм ви поверил. Но одухотворете себе си, така че да ви 

вълнуват не само страданията, които виждат очите ви, но и тези, които са извън полезрението ви, 

защото те не са извън сферата на вашата любяща дейност. Чувствителността ви не трябва да се 

ограничава само с усещането за страданията на съществата от този свят. Не, трябва да усещате и 

когато някоя душа невидимо се приближава към вас в желанието си за любяща помощ. В тези 

случаи само одухотворяването ще ви разкрие техните нужди. 

29 Каква радост ще изпълни духа Ми, когато види как потокът на живота, излязъл от гърдите 

Ми, тече от един към друг, утолявайки жаждата им и измивайки ги от нечистотиите им. 

30 Възползвайте се максимално от живота си, защото той е кратък; годината е миг, изгубен в 

безкрайността на времето. Следвайте с готовност намеренията на Отца и няма да пропилеете нито 

един скъпоценен миг от поверения ви живот. 
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31 Казах ви, че Моето благоволение е към края си и че трябва да помислите дълбоко, за да 

разберете какво искам да ви кажа. Търпението ми към твоя егоистичен и материализиран живот 

достигна своя предел. Въпреки това ще ви дам нова благосклонност, но тя ще бъде от духовно 

естество. 

32 Книгата е отворена, аз бях този, който я отвори. Неговите страници постоянно ще ви 

показват божественото си съдържание. 

33 Погледът Ми ви обгръща в тези моменти, когато молитвата ви е достигнала до Мен. Върху 

твоя дух слезе Моята светлина като Отец, Учител и Съдия. Да, хора, защото това е денят, в който 

идвам да получа вашето приношение, за да ви попитам какъв е плодът на делата, които Ми 

представяте днес. 

34 Умът ви мълчи, сърцето ви е спряло за миг, а съвестта ви присъства на преценката ви. 

35 Аз вече не ви смятам за малки деца, защото вие сте велики души, които вече са поставени от 

Мен на пътя на духовното съвършенство от Първата епоха. Ето защо ви нарекох първородни и ви 

направих довереници и наследници на Моя Дух. Ето защо сега искам отчет от вас и ви питам какво 

сте направили с душата си, а също и с това тяло, което ви е поверено като инструмент. Изпратих ви 

в тази Трета епоха с трудната мисия да разгласите Светлината на Шестия печат, за да може около 

вас да се съберат огромните множества, които ще образуват Моя народ. Аз се изявих чрез 

човешкия ум, за да ви уча и да ви подготвя, и определих 1950 г. за край на това проявление. Бъдете 

наясно с това, защото този ден наближава и вие трябва да се изследвате навреме в светлината на 

съвестта, за да разберете дали сте използвали повереното ви време. 

36 Аз ви дадох благодатта да общувате с духовния свят на светлината, за да може тя да освети 

работния ви ден, и изпратих Илия пред вас, за да ви проправи пътя и да ви насърчи в изпитанията. 

Изпратих ви Ангела на мира, за да почувствате неговото влияние, което ви предпазва от заплахата 

на войните и отприщените природни сили. 

37 Аз ви говоря като Отец, но не Ме търсете като Съдия. Обичам ви и отдавна ви чакам, но не 

забравяйте, че Моят съд над вселената ще бъде безмилостен и че вие ще бъдете обединени в Мен, 

за да носите навсякъде Словото на Учителя. 

38 Ако желаете мир и щастие, ако искате да имате право на здраве и благополучие, осъзнайте, 

че ще получите тези дарове на благодатта само ако обичате ближните си, прощавате на онези, 

които ви обиждат, и споделяте хляба си с нуждаещите се - този неизчерпаем хляб на Духа, който ви 

дадох в изобилие. 

39 Бъдете духове на мира в тези времена на война, когато вашата молитва трябва да бъде като 

мантия на братството, разстлана над цялата земя. 

40 Съзерцавам земята, почервеняла от човешка кръв, и хората, които не спират престъпленията 

си. Привлечете Моя мир върху света, защото в противен случай Моята справедливост ще се 

извърши от народ на народ и вие също ще трябва да Ми отговаряте за липсата на милосърдие. 

41 Не искам да ви виждам пред Мен като обвиняеми, искам винаги да ви смятам за Моите 

деца, за които бащинската Ми любов е винаги готова да помогне. Аз ви създадох за слава на Моя 

дух и за да се освежавате в Мен. 

42 Не се спирам на това да виждам твоите прегрешения, нито пък искам да гледам греха ти. 

Искам да видя във вас решимостта да се поправяте и духовната ревност в Моята работа. 

43 Научете се да Ме обичате духовно, както Аз ви обичам, и изтрийте петната си чрез Моята 

прошка. Ако този живот в долината на сълзите е изгнание за теб, плачи и облекчавай болката си с 

Мен, придобий нова смелост, защото душата ти се пречиства в този процес. Носете кръста си с 

търпение и отдаденост и оставете пламъка на вярата и надеждата да заблести в сърцето ви. 

44 Огледайте се и вижте човечеството, осиротяло от мир. Но й простете, ако последиците от 

войната се усещат от вас. 

45 Благославям онези, които са устояли на изпитанията, които съм им изпратил, благославям 

онези, които са работили на лозето Ми. Благославям ръцете, които изцеляват болните, и мъжете и 

жените, които се обновяват морално. Благославям болните, които Ме благославят сред болката си, 

и всички онези, които отдават получените ползи на Моята любяща грижа. Но Аз не благославям 

само онзи, който Ме обича или признава, а със същата любов благославям всички Мои деца. 
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46 Моята воля е да премахнете всякакъв фанатизъм и всичко, което е безполезно във вашия 

религиозен култ, защото Аз искам да намеря във вашия дух истинско светилище за Моята 

Божественост. 

47 Влагайте в болните Моя лечебен балсам; но ако с цялата си вътрешна подготовка и 

милосърдие не успеете да излекувате някои от тях, оставете въпроса на Мен и Аз ще отговоря за 

него. Казвам ви: Ако някой от Моите ученици постигне съвършена духовност, той ще бъде като 

Исус, който изцеляваше болни и възкресяваше мъртви с поглед, с глас, с воля или само с 

докосване. 

48 Ученици, както слязох да получа плодовете на този народ, така ще събера реколтата и 

данъка от цялата вселена, от всички природни сили, от всички царства, от всички светове и 

жилища, от всички познати и непознати на хората същества, от най-съвършените до най-

отдалечените от съвършенството. Върху всички изливам светлината Си и ги карам да усещат 

присъствието Ми. 

49 Човечеството живее духовно в Третата епоха. Но всеки, който не знае какво означава "Трета 

епоха", трябва да изучава и да се потопи в Моето Слово, което ви дава велики откровения; макар че 

много от това, което все още трябва да се научите да разбирате, няма да узнаете в този живот, 

защото интелигентността ви не е достатъчна, за да го разберете. Когато навлезете в духовния 

живот, Аз ще ви дам нови откровения. 

50 В този момент Аз говоря на народите на земята. Всички имат Моята светлина; с нея те ще 

разберат, че са дръзнали да се разпореждат с живота, сякаш са негови собственици. Истина ти 

казвам, твоята разруха и болка предизвикаха дълбоко покаяние у мнозина и събудиха за светлината 

милиони, които Ме търсят и Ме призовават, и от тях се издига плач към Мен с молба: Отче, няма 

ли войната да свърши през 1945 г. и няма ли да пресушиш сълзите ни и да ни донесеш мир? 

Пророчество, получено на 1 януари 1945 г. 

51 Ето, че съм сред вас, о, седем нации! Седем глави, вие, които сте се издигнали пред Мен в 

света! 

52 АНГЛИЯ: Аз ви просвещавам. Моето правосъдие все още ще те наказва жестоко, но Аз ти 

давам сила, докосвам сърцето ти и ти казвам: твоите амбициозни цели ще бъдат сринати, 

богатствата ти ще бъдат отнети и няма да бъдат дадени на никого. 

53 ГЕРМАНИЯ: В този момент преследвам гордостта ти и ти казвам: приготви се, защото 

твоето семе няма да загине. Вие Ме помолихте за нови земи, но хората се намесиха в Моите високи 

съвети. Прекланям се пред врата ти и ти казвам: Приеми Моята сила и се довери на Мен, и Аз ще 

те спася. но ако не се довериш на Мен и се поддадеш на гордостта си, ще паднеш и ще бъдеш роб 

на света. Но това не е Моята воля, защото това е времето, когато Аз свалям господарите и 

освобождавам робите и пленниците. Вземете Моята светлина и възкръснете. 

54 РУСИЯ: Духът ми вижда всичко. Светът няма да бъде твой. Аз ще бъда този, който ще 

царува над всички вас. Няма да можете да заличите името Ми, защото Христос, който ви говори, 

ще владее над всички хора. 

55 Освободете се от материализма и се подгответе за нов живот, защото ако това не се случи, 

ще сломя високомерието ви. Давам ви Моята светлина. 

56 ИТАЛИЯ: Вече не си господар, както в миналото; днес подигравките, робството и войната 

са те погубили. В резултат на дегенерацията си сега сте подложени на голямо пречистване. но Аз 

ви казвам: обновете се, премахнете фанатизма и идолопоклонството си и Ме признайте за Господ 

на господарите. Ще излея върху вас нови вдъхновения и светлина. Вземете Моя изцелителен 

балсам и си простете един на друг. 

57 ФРАНЦИЯ: Ти носиш болката си пред Мен. Плачът ти стига до високия Ми престол. 

Приемам ви. Някога се издигаше към Господа, а сега Ми показваш само веригите, които влачиш 

със себе си. Не сте наблюдавали, нито сте се молили. Отдал си се на плътските удоволствия и змеят 

те е превърнал в плячка. но Аз ще ви спася, защото плачът на жените ви и викът на децата ви стига 

до Мен. Ти искаш да се спасиш и Аз ти подавам ръка, но наистина ти казвам: Гледай, моли се и 

прощавай! 
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58 ОБЕДИНЕНИ ЩАТИ: В този момент аз също ви приемам. Гледам сърцето ти - то не е от 

камък, а от метал, от злато. Виждам, че мозъкът ти е метален, втвърден. Не намирам любов в теб, 

не откривам духовност. Аз виждам само мегаломания, амбиция и алчност. 

59 Продължавайте, но аз ви питам: Кога семето Ми ще пусне дълбоки корени сред вас? Кога 

ще съборите своя "Златен телец" и своята "Вавилонска кула", за да построите вместо тях истинския 

храм на Господа? Докосвам се до съвестта ви, от първия до последния, и ви прощавам. 

Просветлявам ви, така че във върховния час, когато изпитанието достигне своята кулминация, 

умовете ви да не се объркват, а да мислят ясно и да помнят, че Аз идвам пред вас. 

60 Давам ви светлина, сила и власт. Не се намесвайте в Моите висши съвети, защото ако не се 

подчините на Моите заповеди или преминете границата, която Аз поставям, ще ви сполетят болка, 

разрушение, огън, мор и смърт. 

61 ЯПОНИЯ: Приемам ви и ви говоря. Влязох в Твоето светилище и разгледах всичко. Ти не 

искаш да си последен, винаги си искал да си пръв, но истина ти казвам: това семе не е угодно пред 

Мен. Необходимо е да изпиеш чашата на страданието, за да се пречисти сърцето ти. Необходимо е 

вашият език да се смесва с други езици. Необходимо е светът да се приближи до вас. Когато светът 

се окаже подготвен и чист, той ще ви донесе семето, което ще му дам, защото не виждам никой 

подготвен. 

62 Не виждам във вас семето на Моята божественост. Но аз ще проправя пътя. Скоро във 

Вселената ще настъпи хаос от идеи, объркване от науки, мнения и теории; и след този хаос 

Светлината ще достигне до вас. 

63 Подготвям ви, прощавам ви и се уверявам, че сте поели по правилния път. Когато времето 

бъде определено и мирът настъпи за народите, не бъдете непокорни, не се намесвайте във високите 

Ми съвети и не се противопоставяйте на волята Ми. Когато народите сключат мир, не ги предавай, 

защото тогава ще те осъдя. 

64 Седем нации! Седем глави! Отец ви е заченал. Пред Теб, под Твоята власт, е светът. Вие сте 

отговорни пред Мен за това! 

65 Нека светлината на "Книгата на седемте печата" да бъде във всеки един от народите, за да 

могат хората да се въоръжат, както е Моята воля. 

Моят мир да бъде с вас! 
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Инструкция 128  
1 Аз ви нося Моето Слово, което е стълба, водеща към Моето Царство. Ако осъзнаете това, на 

което ви уча, ще се събудите за нов живот. Всеки, който иска да се усъвършенства, ще намери 

проправен път. Гласът Ми ви призовава, защото всички вие сте Моите много обичани деца. 

2 Елате при Мен и завладейте Моето царство. Елате, деца и юноши, защото Ми е угодно да 

чуя молбите ви. вие, самотни жени, Аз съм целомъдреният съпруг, който иска да ви придружава; 

възлюбени мъже, принадлежете Ми. Виждам, че всички вие сте победени от изпитания, но Аз ще 

ви издигна от тях. Не се учудвайте, че ви търся за това. Не си ли видял как любовта се отразява в 

грижите Ми? Не сте ли виждали как Майката плаче от любов към човечеството? Чашата, която 

всички пиете, е много горчива, но тя ви пречиства, защото тези сълзи, които проливате, са като 

есенциите, които Магдалена изля, когато помаза нозете на Исус. И сега, както и тогава, Аз 

прощавам греховете ви. 

3 Преминавате през света и се сблъсквате с нечестието, но трябва да го преодолеете, без да се 

оскверните. Но Моята сила те подкрепя, за да не паднеш, защото без нея би отслабнал. Бъдете 

мъдри, внимавайте, молете се и ще бъдете непобедими. 

4 Виждам човечеството духовно бедно, защото силата, която е придобило, е материална. В 

сравнение с духовното, материалните дела са малки, те няма да направят душата безсмъртна. Само 

заслугите, придобити в борбата за добро, ще му дадат вечен живот и ще го направят силен. 

5 Гордият човек вярва, че има сила, въпреки че посещенията му напомнят на всяка крачка, че 

не е господар, че "величието" му е измамно. Използвайте силата, която ви давам, за да вършите 

добро. 

6 Не се съмнявайте в думите Ми. Аз ви донасям семето на вярата, за да го развиете и чрез 

него да се научите да оценявате Моите чудеса. Поставих в духа ти светлината на съвестта, за да 

познаваш законите, които съм ти дал, и чрез тях да ръководиш душата и тялото си. В Моите 

наставления ще намерите здраве, мир и радост. Затова ви казах, че който вкуси от този хляб, никога 

повече няма да огладнее. 

7 Показвам ви Себе Си, за да Ме разпознаете и по-късно да предадете знанието, което сега ви 

давам като наследство. 

8 Вие живеете в настоящето и не знаете какво съм ви отредил за бъдещето. Подготвям големи 

легиони от духове, които ще живеят на земята, носейки със себе си деликатна мисия, и трябва да 

знаете, че много от вас ще бъдат родители на онези същества, в които ще се въплътят Моите 

пратеници. Ваш дълг е да се подготвите вътрешно, за да знаете как да ги приемате и направлявате. 

9 Земята е подготвена от Мен и е чиста, както съм я създал. Ако на нея има нещо лошо, то е 

дело на човека. Колко много зло сте създали чрез греха си, човечеството, въпреки че някой може да 

каже, че не сте отговорни за това, което се е случило в миналото. Но аз ти отговарям: душата ти 

вече е обитавала земята в други времена, отсъствала е и е осквернявала земята. Знаете ли кой сте? 

Колко много усилия трябва да положите, за да компенсирате човечеството за всичко, което сте му 

отказали. 

10 Когато сте уморени, опрете се на тоягата на молитвата, защото чрез нея ще си възвърнете 

силата. Когато слушате Словото Ми, ще се издигнете до по-високи нива, откъдето ще усетите 

Моето присъствие. Разбери, че за да изпълниш Моя закон, не е достатъчно да издигнеш душата си 

чрез молитва; трябва да вършиш и дела на любов и милосърдие. 

11 Вече наближава моментът, в който това рали ще приключи. Но винаги знайте, че Моят Дух 

няма да се отдалечи от вас. 

12 Когато престана да се изявявам в тази форма, това ще бъде знак, че периодът на подготовка 

е приключил. Аз ще запечатам умовете на онези, които са Ми служили, ще им дам почивка през 

големия период на труд и ще дам награда на онези, които са били послушни слуги в лозето Ми. На 

тях ще оставя мира на Моя Дух. Но те ще продължат да бъдат инструменти на едно по-висше 

откровение. 
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13 Точно както "Словото" вече не стана плът, след като беше в Исус, така и това проявление на 

Моя Дух чрез човека няма да се повтори. Само Моята светлина ще продължи да се излъчва от 

безкрайността, за да ви води духовно по истинския път. 

14 Обърнете внимание на тази светлина и няма да се отклоните от правилния път. Спазвайте 

Моите закони, тогава вярата и доверието във вашите духовни дарби ще бъдат много големи. 

Разберете какви са силите на Мария, Исус и Илия, защото Аз ви дадох участие в тях. 

15 Бъдете бодри в изпълнението на Моите наредби, които няма да бъдат жертва, а по-скоро 

радост за духа ви. Бъдете като малки деца, които се намират до своя Отец, като се доверяват и 

надяват на Него. 

16 Виждал съм тези хора да се молят за човечеството, да го обичат и да се вдъхновяват от 

любовта на Учителя. Болката ви също е голяма, но именно тя ще ви обедини и ще ви направи 

истинско семейство. Ще те утешавам през целия ти житейски път, докато стигнеш до земята на 

обещанието. 

17 Мирът, на който се надявате, ще дойде и ще бъде толкова голям, колкото е била болката. 

Обединението (на всички духовни общности) също ще настъпи, но преди това ще ви изпратя 

съобщения, възвестяващи близостта на времето, когато тези пророчества ще се изпълнят. 

18 Добре дошли, вие, които сте прекрачили прага на една нова епоха. Чули сте звъна на 

успокояващата камбана и сте се събрали при нейния призив, защото сте разбрали, че това е гласът 

на вашия Отец, който ви приканва да Го слушате. Това желание и послушание направиха така, че 

гласът Ми да бъде разпознат от теб, когато достигна до сърцето ти. 

19 Тъй като не знаеш колко дълго ще продължи (земният) живот, който ти е даден, необходимо 

е да тръгнеш от този момент, защото колкото и да е далечен пътят на живота ти, той винаги ще 

бъде изпълнен със стимули, за да достигнеш целта. Всеки път пред очите ви се разкрива мистерия. 

В това трето време, когато Моето слово се превърне в духовен плод, който да ви храни, Аз ще ви 

разкрия това, което е запазено за вашия дух. Моето Слово се излива върху духовно смирените и 

простите в ума си, защото то е като поток от кристално чиста вода, която, преминавайки през ума и 

от ума към сърцето, а оттам към духа, не се е изцапала с примеси, които среща по пътя си. 

20 През това време не съм влизал в праха на света. Единствено Моят Дух се намира във 

вътрешния храм, който съществува в дълбините на твоето същество, където оставям следи от 

Моите стъпки. Вие, които сте седнали на трапезата на вашия Господ, познавате вкуса на този хляб, 

на това вино и на този плод, за да не изпадате никога в заблуда. 

21 Открих, че душата ти е болна, но се поставих пред нея и й казах: "Аз съм Пътят, предлагам 

ти помощта Си. Насочи се към Моите думи и ще достигнеш земята, която търсиш." 

22 Когато не си имал представа за духовния живот, си хулил Бога, когато си се чувствал отчаян 

и си искал да умреш, за да си починеш - както си мислел - без да знаеш, че почивка, каквато си я 

представяш, не съществува, защото духът намира съвършено щастие само в дейността. 

Бездействието е егоистично, а егоизмът принадлежи на плътта, а не на духа. Само тялото намира 

покой, когато в него угасне последният дъх на живота. Одухотворете се, о, хора, за да можете да 

видите лицето на вашия Учител, който ви се усмихва с нежност и мир. 

23 Подобно на семе, което се размножава и разпространява, Моето учение ще се разпространи 

над човечеството, за да го спаси. Ще се спасят не само онези, които Ме чуят, но и онези, които не 

са имали привилегията да чуят това Слово. 

24 върху този народ излях духовни дарове, които утре ще направят плодородни нивите, където 

ще покълнат любовта, съгласието и мирът; защото семето Ми ще бъде разнесено от Моите 

пратеници по широката земя, в провинциите и в градовете. 

25 Аз ви потърсих в килията ви, защото бяхте затворници на материализма, егоизма и греха. 

Но Аз ви освободих да донесете тази Блага вест на сърцата. Никога няма да можеш да се 

отдалечиш от Мен. Вие сте нежните листа на могъщото дърво на живота, вие сте клони или 

издънки. В душата ти тече сокът на дървото. Това е заветът, който ви свързва с Мен и който никога 

не може да бъде разрушен. Дървото е семейството, в него бащата, майката и децата са обединени 

завинаги. В нея всички деца на Господа трябва да се разпознаят като братя и сестри: Брат и сестра 

не само по принцип или произход, но и по любов. 
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26 Символът на това дърво беше кръстът, на който Ме приковахте. 

27 Тук е Учителят, за да подслади пътя ви със Своето Слово; защото онези, които веднъж са 

почувствали мир по този път, трудно се отклоняват от него или се връщат към грешките на 

предишния си живот, когато вихрушките са ги блъскали. Моето Слово, винаги пълно с нови учения 

и откровения, ви съживява, така че да не стоите на едно място и да не отстъпвате. 

28 Неведнъж съм ви казвал да използвате времето, когато ви давам поученията Си с Моето 

Слово, защото когато настъпи часът на Моето заминаване, вече няма да чувате този "славей" да 

бие. 

29 Искам "първите" да бъдат добри учители на "последните". Признайте, че сред тях ще се 

появят велики духове, които - преминали през горнилото на страданието 

- ще приемат Моето духовно дело с голяма любов и с Моето учение в сърцата си и с Моето 

насърчение в душите си ще започнат своята борба сред хората. 

30 Позволете Ми да ви науча, да ви подготвя и да ви изпитам, за да станете силни и вярата ви 

да бъде истинска. Ще ви използвам като инструменти на Моята воля и чрез вашето посредничество 

ще извърша много дела. Чрез твоите устни Аз ще говоря на множествата и от тях ще избера онези, 

които ще Ме следват в това време. 

31 Изпълнете се с милосърдие, почувствайте трагедията на човечеството, разберете неговите 

изпитания и изкуплението му, за да можете да се молите и да бдите за него. Помнете, че Учителят 

не ви изоставя в кризисни моменти, за да можете като Мои ученици да правите същото за вашите 

ближни. 

32 Смятате ли, че сте незаменими, за да може Моето послание да достигне до сърцата на 

вашите ближни? Не, хора, но вие трябва да изпълните мисията, която съм ви поверил и за чието 

изпълнение ви давам всичко необходимо. Знаете ли какво могат да направят за вас утре тези, които 

днес нямат какво да ви предложат? 

33 Над човечеството тегне голямо пречистване и вие можете да усетите Моята справедливост 

дори във въздуха, който дишате. Но именно тази чаша на страданието ще преобрази човечеството 

морално и духовно. 

34 Стремете се да се обновите и не бъдете повече малки деца пред Моите наставления, за да 

станете постепенно ученици - не само заради това, което разбирате, но и заради това, което 

прилагате на практика. 

35 Починете си в сянката на това дърво, о, уморени скитници, а след това, когато възстановите 

силите си, станете пазители на дървото и се грижете за него. Тази грижа и тази любов за нейното 

запазване ще бъдат като водата, която прави земята плодородна и я освежава. Тогава ще накараш 

клоните да растат, така че сянката да се разпространи и много нуждаещи се да намерят подслон 

под нея. Множество хора ще дойдат, желаейки здраве и духовен мир, и тогава ще бъдете 

подготвени, защото на това дърво те ще намерят плодове, които не биха могли да намерят на никое 

друго място. 

36 Нека в духа ви да възникне молитва за мир на света и за просветление на онези, които 

управляват народите, защото не бива да сте коравосърдечни и с труден ум, за да не спре Моето 

дело. В момента засаждам и разпространявам Моите "дървета" в много райони, за да спасявам 

заблудените сърца. Тези "дървета" имат задачата да премахнат (религиозния) фанатизъм и 

идолопоклонничеството на хората. 

37 Отново ви казвам: Аз съм Пътят; не ходете повече по опасни пътеки. 

38 Всички тези общности, обединени, ще образуват препятствието, което Илия ще представи 

на своя Господ. Но вие, които сте натоварени да бдите над тези общности, дръжте ушите си 

отворени, за да чуете Моето Слово, което ще бъде светлината, с която ще оправите кривите 

пътища. 

39 Наистина ви казвам, че Аз съм ви много близък в същността на Моето Слово, а също така и 

Моят "духовен свят" е с вас чрез своята помощ, защита и съвети. Моята милост ви укрепва, за да не 

се обезкуражавате по пътя, защото мисията, която сте получили в този момент, е много деликатна. 

Но аз ви оставям оборудвани с необходимите духовни дарби, за да можете да продължите напред. 

40 Носете кръста си не като бреме, а като благословия. 
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41 Нека Моята милост като Отец и Моите наставления като Учител бъдат с вас. Почувствайте 

Моята топлина и Моя мир и ви уверявам, че в края на Моето наставление вярата ви ще бъде по-

голяма и ще имате повече смелост да се изправите пред битката. 

42 Словото Ми ще бъде щит в сърцата ви и меч на устните ви. Но знайте как да го използвате 

правилно както в битка, така и в мир. 

43 Тук е вашият Спасител. Не сте ли Ме търсили усърдно по всички начини? Не Ме ли 

призовахте с химни и псалми, за да ви спася? Е, ето ме тук, макар че сега съм дошъл във вид, който 

не сте очаквали. Но формата, която не е нова, не бива да ви отблъсква. По-скоро се стремете да 

търсите същността на Моето учение и ще се убедите, че тонът, с който ви говоря, любовта, с която 

ви облъчват думите Ми, и мъдростта, която прозира във всяко Мое учение, са език, който вашият 

дух разбира. 

44 Използвайте светлината на Моето Слово и се освободете от нея, защото дълго време сте се 

занимавали само със земни неща и сте станали пазители на земни блага, без да отчитате, че душата 

е предназначена да се върне в стария си дом и че трябва да приготвите провизиите и бастуна, които 

ще ѝ помогнат в пътуването. 

45 Хората се стремят към безсмъртие в този свят и се опитват да го постигнат чрез материални 

дела, защото земната слава - дори и да е временна - боде очите, и забравят славата на духа, защото 

се съмняват в съществуването на този живот. Липсата на вяра и на одухотворяване е причината, 

която поставя пред очите на хората завеса от скептицизъм. 

46 Ако това човечество вярваше в Моето Слово и Ме носеше в сърцата си, то винаги щеше да 

има пред себе си онова Мое изречение, което веднъж казах на множествата, които Ме слушаха: 

"Истина ви казвам, дори да дадете само чаша вода, това няма да остане без награда." 

47 Но хората мислят така: ако дадат нещо и не получат нищо в замяна, те запазват това, което 

имат, като го пазят само за себе си. 

48 Сега ви казвам, че в Моята справедливост има съвършено равновесие, така че никога да не 

се страхувате да дадете нещо от това, което притежавате. Виждате ли онези хора, които събират и 

трупат съкровища и никога не позволяват на никого да се раздели с тях? Тези хора носят мъртвия 

си дух в себе си. 

49 От друга страна, онези, които са се посветили на задачата да дадат на ближния си всичко, 

което притежават, до последния дъх на своето съществуване, докато не са се видели сами, 

изоставени и бедни в последния си час - тези винаги са били водени от светлината на вярата, която 

им е показвала в далечината близостта на "Обетованата земя", където Моята любов ги очаква, за да 

им даде компенсация за всичките им дела. 

50 Истина ви казвам: днешните силни ще свършат, за да направят път на онези, които поради 

любов и милост към ближните си ще бъдат велики и силни, могъщи и мъдри. 

51 Ученици, приемете словото Ми като още едно доказателство за Моята любов към вас. 

Почувствайте в тялото и душата си Моя лечебен балсам. Но ако съвестта ти подсказва, че болката 

ти е резултат от греха ти, прогони я от себе си, защото в Моето учение ще намериш силата да 

преодолееш слабостта на плътта си. Елате при Мен, всички вие, за да ви дам сили да постигнете 

духовното си освобождение. 

52 Оставете децата да дойдат при Мен. Нека младежите се приближат до Мен. Мъже и жени - 

едни в разцвета на силите си, а други в напреднала възраст, идват при Мен, искам да се 

наслаждавам на присъствието ти, искам да чувам гласа ти, който ме зове Отец. 

53 Грешници, извикайте към своя Учител, за да ви очистят сълзите ви. Но нека твоят плач да 

бъде като покаянието на Магдалена, за да може твоята любов да Ме достигне като молитвата на 

тази покаяла се грешница. 

54 Преодолейте гордостта си, за да станете смирени към братята и сестрите си. Смирението е 

победа, а суетата - поражение, дори ако в света оценявате тези неща по различен начин. 

55 С какво можеш да се гордееш, когато нищо на земята не е твое? Не съм ви направил 

наследници на този свят. Поверих ви я по същия начин, както стопанинът на земя постъпва с 

работниците си: той разпределя между тях отговорността за обработката и грижата за нивата, а 

след това прибира реколтата и дава на всеки полагащия му се дял. 
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56 Вземете от земята това, от което се нуждаете, радвайте се и се наслаждавайте на всички 

блага, които тя ви дарява. Но никога не стигайте дотам да смятате земния си живот за съвършен 

дом на духа, нито пък да смятате това, което притежавате в света, за най-голямото си съкровище. 

57 Земята не е изцапана, тя е благословена и чиста. Мъжете са тези, които са осквернили 

сърцето ѝ. Ако земята беше съгрешила, вече щях да съм я унищожил и да ви изпратя да живеете в 

друг свят, но не открих никакво петно върху нея. Затова ви казвам, че вие трябва да работите за 

обновяването на човечеството, за да ви донесе отново мир, благоденствие, любов, изобилие и 

истински напредък. 

58 Вижте с какво търпение ви уча, за да имате и вие търпение, когато учите ближните си, и 

когато някой нуждаещ се почука на вратата ви, никога не му отказвайте присъствието си, нито го 

приемайте с неприязън. Какво могат да му предложат ръцете ви, ако в сърцето ви няма любов? 

Казвам ви, че ако някой изпитва умора, това е, защото не притежава истинска духовност. От друга 

страна, този, който винаги е готов да дава, е успял да издигне чувствата си над егоизма на плътта. 

59 Понякога задържам милостта Си от вас, за да ви подтикна да помислите за онези, от които 

също я отнемате. Но аз никога не те лишавам от наследство, защото това, което някога съм ти дал, 

е твое. 

60 Мислите ли, че сте получили много разочарования от хората? Това се случва, когато 

очаквате нещо от тях и когато нямате какво да им предложите. Но сега, когато постепенно се 

отказвате от материалния интерес и егоизма си, когато знаете, че Аз съм този, който бди над вас, 

дори когато светът няма какво да ви предложи, вече не можете да говорите за неблагодарност, 

разочарование или измама. Трябва да затваряте очите и сърцето си за всички човешки нещастия и 

да ги отваряте само за да служите на ближните си с истинска милост и любов. 

61 Тези, които ви карат да страдате най-много, са тези, които могат да ви помогнат да 

напреднете духовно най-много. Насърчавайте стремежа към духовен напредък, премахвайте 

монотонността и рутината в живота си. Не смятате ли, че Моето проявление чрез човешкия ум е 

най-значимо? Нима не осъзнавате стойността на всички духовни дарби, които съм ви дал? 

62 Аз съм този, който получава неблагодарността на всички; Аз съм този, който ви обича и ви 

дава всичко. Но чували ли сте някога, че съм се разочаровал от вас? Никога, деца Мои. кой може да 

те познава по-добре от Мен, за да Ме разочарова, като знае, че Ме обичаш и ще достигнеш до 

мъртвите в Моето царство? Ако мислех така, както вие мислите сега, щеше да е все едно да искам 

от вас Кръвта, която съм пролял като човек в друго време. Но ви казвам, че тази кръв проправи 

пътя към вашето възнесение. 

63 Необходимо е да разбирате задачата си, за да можете да я изпълнявате според задълженията 

си. Запомнете: Винаги, когато почувствате дълбоко болката на ближния, направите я своя 

собствена и я поднесете пред Мен в молитва, вие ставате истински застъпник и посредник между 

Бога и вашите ближни. Ще поставя на твоя житейски път този, който все още трябва да живее в 

света, и този, който трябва да го напусне, защото ти ще знаеш как да събудиш копнежа за 

обновление у този, който продължава земния си път, а на този, който скоро ще се отправи към 

духовната сфера, ще можеш да посочиш пътя, който го води към светлината. Дадох ви духовни 

дарби, за да ги използвате за доброто на ближните си и за собственото си добро, но не за да ги 

криете от света от страх от него, нито за да ги показвате и дори да се хвалите с тях. Упражнявайте 

милосърдие по такъв начин, че невежите, нуждаещите се и невинните да почувстват желание да 

притежават вашите дарове, както и желание да служат и на своите ближни. Тогава ще ги научиш и 

ще им разкриеш, че всяко създание носи дарбите на Божествения Дух. 

64 Никой да не се осмелява да предизвиква обиди с учения, които Моето дело не му е 

разкрило, защото те биха станали причина Моето учение да бъде преследвано и вие ще трябва да 

отговаряте за това пред Моето правосъдие. Говорете за Моята истина, без да я променяте. Никога 

не мълчете от страх, защото наистина ви казвам, че ако мълчите, камъните ще проговорят. 

Помислете, че структурата на вашата планета е изградена от скали и че отвътре ще се разнесе 

бумтящ звук, който ще покаже времето на правдата. Не чакайте това свидетелство, а говорете сами. 

Но нека този глас излезе от сърцето ти, защото в него ще говори твоят дух. 
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65 Хора, Аз дойдох да подсладя вашето съществуване, да ви дам хляба на вечния живот. 

Направете Ме свой довереник и Аз ще положа Моя мир във вас. 

66 С удоволствие ви давам Словото Си в този момент, както ви го дадох във Второто време: 

просто слово, за да можете да го разберете и когато го чуете, да наситите сърцата си със смелост и 

добродетели. Вижте как божествената му същност е завладяла духа ви и е била балсам за раните 

ви, така че утре и вие да можете да изцелите ближните си, като ги накарате да чуят Моето Слово. 

67 Ако се подготвите духовно, ще видите чудеса, ще бъдете изцелени, а вашите ближни ще 

получат благодати и ползи. 

68 На човечеството му предстоят големи страдания и вие трябва да бъдете пророк и защитник. 

Молете се, работете и силите на природата ще ви подминат, без да оставят следи. Издигнете 

застъпничеството си и ви обещавам, че мантия от любов и закрила ще защити вашите близки. Не 

изисквам от вас покаяния или жертви. За да Ми бъдеш угоден, е достатъчно да повдигнеш духа си 

и Аз ще те залея с мир. Обичайте се един друг и Аз ще ви благословя. 

69 Не съм ви помолил да отидете в далечни места, за да разпространявате Моето учение; това 

време все още не е дошло. Но ще дойде моментът, в който ще се преместите с близките си на други 

места, където ще се установите и ще продължите да бъдете неуморни сеячи на скъпоценното семе, 

което съм ви поверил. 

70 Моят народ ще бъде търсен от хора от различни раси и вероизповедания и е необходимо 

Моите ученици да им покажат най-краткия път към Мен, като ги научат да се обичат помежду си. 

Моят мир да бъде с вас! 
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Инструкция 129  
1 От Моето царство Аз идвам в дома на човека и търся светилника на неговата вяра. Почуках 

на всяко сърце, за да разпозная във всеки добрата воля да побърза да се отзове на призива Ми. В 

някои от тях открих светилище, осветено от пламъка на лампа, а в други - само мрак. Някои от тях 

са чисти места, където мога да вляза, а други са осквернени и трябва първо да се пречистят, за да 

Ме приемат. Но аз благославям всички тях със същата любов. 

2 Този, който чука на вратите ви, не идва с царски дрехи, макар да е цар. Той идва в дрехите 

на скитник и търси гостилница. Винаги, когато ви видя будни, бдителни и очакващи Ме, Моето 

Слово се излива във вас като неизчерпаем поток, за да направи сърцата ви плодотворни. Това 

сърце, което бие във вас, е подходяща почва за посяване на божественото семе. Вашият дух е храм 

на божествеността, той е Моят дом. Твоята съвест е тълкувател на Моя глас на справедливост и 

опора на Моя скиптър. Всички тези сили ви казват, че не сте независими, а че произхождате от 

всемогъщо Същество, на което трябва да подчините волята си, тъй като то е съвършено. 

3 Отецът се приближава към Своите деца, за да събере от тях заслугите им като най-добрата 

реколта, а не само сълзите на вашите страдания, защото те не са това, което съхранявам в Моите 

житници. Почти винаги плачът ви е плод на неподчинението ви на Моя закон. Само в редки случаи 

плачете от любов или от покаяние. 

4 През това време открих, че сърцето ти е закоравяло. Но ако Аз издълбах Моя закон в камъка 

през Първата епоха, защо да не го издълбая в скалата на вашето сърце през това време? Там ще ти 

покажа силата на Моето Слово и ще напиша не просто страница, а книга, съдържаща тайните на 

Моята скрита мъдрост, които само Аз мога да разкрия. 

5 Говоря ви като Отец и като Учител; но когато ви говоря като Съдия, бойте се от Моето 

правосъдие, но не бягайте от него, защото и този глас е приятел и когато ви призовава да си дадете 

сметка, го прави, защото ви обича. Така Аз се показвам пред очите ви, за да Ме познаете. Как би 

могъл да го направиш, ако живея вечно скрит зад воал от мистерия? Разбери, че Моето желание 

беше да се разкривам малко по малко пред твоя дух, за да можеш накрая да Ме видиш в цялата Ми 

слава. Ако в началото на твоето духовно развитие Аз се бях показал на твоя дух в цялото Си 

величие, какво щеше да видиш, почувстваш или разбереш? Нищо! Ако се почувствахте близо до 

Мен, щяхте да усетите безкрайна празнота или в стремежа си да разберете дълбоката истина щяхте 

да откриете, че умът ви е неспособен, а духът ви - твърде слаб. Днес отново открехвам малко 

завесата на Моята тайна, за да опознаете по-добре своя Бог. 

6 Кой е сляп, та не може да Ме види? Кой е безчувствен, за да не може да Ме почувства? От 

дълго време ви подготвям да Ме чуете в тази форма, която е подобна на: да гледаш Лицето Ми, 

като същевременно те подготвя за бъдещите времена, когато ще трябва да знаеш повече за Мен. 

Така че, ако копнеете за светлина, ако жадувате и гладувате за истина, слушайте Ме с всичките си 

сетива и душевни сили и ще Ме видите. Не свиквайте с това слово като с нещо обичайно, нито пък 

изпадайте в рутината на ритуала на поклонението. Не възприемайте Моето учение като някаква 

материална идеология и не го използвайте, за да се възползвате от добрата вяра или от физическото 

или психическото страдание на вашите ближни. 

7 Времето на разбирането е дошло за вас, моментът на просветлението е тук и не е далеч 

времето, когато трябва да тръгнете, за да позволите на тази светлина да заблести в други сърца. 

Давам ви чувствителност и ви давам знания, за да можете да изпълните духовната си мисия. 

Всички вие сте способни да дадете изпълнен със светлина съвет на нуждаещите се, да пресушите 

сълзите на плачещия. Дадох ви в изобилие скъпоценен лечебен балсам, който няма да остане 

неизползван нито ден. Болката ви е пречистила, за да можете да разгърнете духовните си дарби. Не 

се опетнявайте отново с грях. Устните и сърцето ти също са пречистени - едното, за да се превърне 

в извор на милосърдие и добри чувства, а другото - за да изразява чистото, възвишеното. 

8 Ето Моето учение, ясно, прозрачно като водата, с която утоляваш жаждата си. Превръщам 

сърцето ти в извор, за да може то да събира тази вода и благодарение на прозрачността му да 

виждаш до дъното, което е все едно да гледаш Моя Дух без никаква форма или покритие. 
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9 Слушайте Ме, ученици, защото от Мен произлиза цялата мъдрост. Идвам при вас с думи и 

дела, за да ви изненадам в съня ви. Но истина ви казвам, че преди да дойда при някой народ или 

сърце, Аз им изпращам пратеник или предшественик, за да Ме познаят и приемат при Моето 

идване. Сега се запитайте кои от Моите пристигания сте били наистина готови да Ме приемете. 

10 Пророците от Първата епоха, които оповестяват идването на Учителя, са подложени на 

подигравки, преследване и убиване с камъни в градовете. Илия, който говори по това време чрез 

устата на един вдъхновен и праведен човек на име Роке Рохас, проповядва "в пустинята" и малцина 

чуват гласа му. 

11 Ако се вгледате в борбата на Мойсей в онези първи моменти, ще видите и липсата на вяра, 

липсата на подготовка в решителните моменти. Не забравяйте: Когато Мойсей наредил на народа 

си през нощта на освобождението никой да не спи и да прекара нощните часове в молитва, със 

сандали и бастуни в ръце, мнозина се оставили да спят и когато се събудили, народът вече бил 

тръгнал. Когато Мойсей оставил народа сам да се моли на планината Синай, когато се върнал, 

намерил голямото множество отдадено на идолопоклонничество; те напълно забравили 

съобщенията на своя водач и пророк за обещанията на Йехова. 

12 Никога не съм искал да те намеря неподготвен или да те изненадам, че грешиш или спиш в 

лоното на света и плътта. Ето защо ви изпратих предварително Своите пратеници, за да може 

гласът Ми да достигне до вас - от най-скромната колиба до най-прекрасното жилище. Седем 

велики пророци накарах да се родят сред същия народ, за да му възвестят идването на Спасителя на 

света - седем мъже, които бяха братя на този народ и притежаваха неговата кръв и език. В тях 

положих гласа Си, за да бъдат като фар на надежда за бедните и угнетените и като предсказание за 

справедливост за горделивите, за нечестивите и за неправедните. 

13 Когато Обещаният дойде при Своя народ, малцина Го последваха - само онези, които 

жадуваха за справедливост. Но онези, които бяха удостоени с много почести, които бяха изпълнени 

със суета и стремеж към власт и чувстваха, че показалецът на Моето правосъдие е насочен към тях, 

именно те държаха кръста за Божия Син. 

14 Вие трябва да донесете на човечеството Благата вест, че то вече живее във времето на 

Светия Дух, времето, което е обявено чрез велики знамения в природата, за да отвори очите на 

учените за истината, да подтикне сърцето на грешника към покаяние и да накара света да се 

замисли. Но това човечество - без да иска да тълкува тези гласове (на природните събития) в 

истинския им смисъл - когато не можеше да припише всичко на материални причини, то се 

поддаде на суеверни страхове. Затова през това време Моето Слово дойде в сърцата, които са 

скали, с което започна нова страст към Мен. 

15 Светлината, която Моят Дух излива върху вас през това време, е кръвта, която Исус проля 

на кръста за човечеството. Като предвестник на тези откровения вие принесохте в жертва агнета 

през Първата епоха и белязахте вратите на домовете си с тяхната кръв. Кръвта е живот, а жертвата 

- любов. Любовта е светлината на духа. Това е била вашата характеристика или белег през цялото 

време. 

16 О, хора, които сте последвали този глас - никога не забравяйте, че любовта на Господ ви е 

набелязала за велика мисия. Този божествен знак е Моята целувка на любовта, той е защитна сила, 

оръжие и щит. 

17 Животът, през който преминавате днес, е по-голяма пустиня от тази, през която премина 

Израил в Първата епоха. Но ако не ви липсват любов и вяра, докато преминавате през него, няма да 

има нито недостиг, нито глад, нито жажда. Ще има манна и вода, оазиси и радости по пътя на 

живота. Онези, които не бягат от горещия пясък, не се отдръпват от враговете и не се уморяват по 

време на дългия път, скоро ще усетят, че идват в Обетованата земя. Но онези, които търсят 

удобства, удоволствия и средства да станат велики по пътя, ще спрат по пътя си и ще забавят 

пристигането си пред портите на града. Пътят е възходящо развитие, а пустинята е изпитание за 

вярата и укрепване на духа. 

18 Не превръщайте този път в път по ваш вкус, не се опитвайте да адаптирате Моя закон и 

Моето дело към вашия живот, вашите навици и страсти. Трябва да се приспособите към Моя закон. 
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19 Понякога не можеш да разбереш защо те обичам толкова много, защо ти прощавам 

всичките ти грешки. След това ви показвам вашите съседи, за да им направите това, което 

Учителят направи на вас. 

20 Кой може да се съмнява в добротата на Моите учения в този момент? Казах на хората, както 

някога: "Обичайте се един друг", на децата: "Почитайте родителите си", на мъжа: "Уважавайте 

жена си", на родителите: "Давайте добър пример на децата си". Това не е мрак. Моето семе носи 

мир, любов и хармония. По този начин прекратявате изкуплението, което от най-древни времена се 

е предавало от родителите на децата - скръбна компенсация, която е била семето, което сте 

посявали и жънели отново и отново. Необходимо е всяко престъпление да бъде измито и наистина 

ви казвам: никое престъпление не избягва Моето правосъдие. Може да мине година, век и дори 

епоха, но ще дойде време за съд. 

21 Обичайте чистотата, живейте в съответствие със закона, който ви показва съвестта. 

Използвайте тези моменти на обучение, за да приложите на практика наученото. Не спете, докато 

другите плачат, не свиквайте с новините за войната. Не забравяйте, че тези новини са пълни с 

ридания, оплаквания и страхове. Разберете, че тези съобщения, които достигат до вас, са вик на 

болка от вашите братя и сестри. По-добре ще бъде за вас, ако въз основа на Моето Слово 

почувствате болката на тези хора и вдъхновени от състрадание, се молите за тях и придобиете 

заслуги, за да намерят мир и войната да не изненада и вашия народ, а после, пиейки много горчива 

чаша, да възкликнете: "Сега разбирам през какво са преминали тези народи!" 

22 Какво ще стане с този народ, който съм събрал, ако не го науча с думи на справедливост, 

истина и любов? Не вярвате ли в Моето Слово в този момент, защото Аз го донасям до ушите ви 

чрез Моите деца? 

23 Ако вие убихте пророците от Първата епоха по пътя и по-късно подложихте на 

мъченичество Моите апостоли, казвам ви, че смъртта, която причинявате на тези гласоподаватели, 

е също така смърт, когато не се вярва на словото, което излиза от техните устни. Толкова ли сте 

поробени от материалните си сетива, че не усещате божествената същност на тази дума? Спомнете 

си, че ви казах: "Дървото се познава по плодовете му." 

24 Подготвям ви за времето, когато вече няма да чувате Словото Ми, защото тогава хората ще 

ви нарекат хора без Бог, хора без място за поклонение, защото няма да имате великолепни 

църковни сгради, за да Ми се покланяте, няма да празнувате тържествени актове на поклонение, 

нито ще Ме търсите в образи. Но ще ти оставя една книга като завещание, която ще бъде твоя 

защита в изпитанията и път, по който ще насочваш стъпките си. Тези думи, които днес чувате чрез 

гласоподавателя, утре ще излязат от Писанията, за да можете отново да се освежите с тях, и те ще 

бъдат чути от множеството хора, които ще се присъединят към вас по това време. 

25 Не пренебрегвайте написаното в други времена, защото ще бъдете фанатици. Не 

позволявайте на страстта да ви владее и се научете да уважавате братята си, които в други времена 

са написали с любовта, вярата и дори с кръвта си страниците на онази книга, в която са записани 

имената и примера на онези, които са свидетелствали за Моята истина. 

26 Обичате ли Ме и разпознавате ли Ме? Обичате ли Мария, вашата Небесна Майка? Защото 

сред тези страници има една, написана с Кръвта на твоя Спасител и със сълзите на Мария - тази, 

която държи в пазвата си майчината любов на Бога. 

27 Ако искате новите поколения да уважават Третия завет, уважавайте предишните завети. 

28 Великите посещения ще разтърсят света и тогава хората ще обърнат внимание на новата 

книга Откровение, която ще срещнат твърда като скала, вградена в сърцата на хората. 

29 Разберете правилно Моето Слово. Много съм ви говорил за Моето отсъствие и заминаване. 

Но разберете, че ви говорих в преносен смисъл. Вече няма да ви говоря в тази форма, но можете ли 

да си представите, че мога да се отдалеча от някой от вас, когато съм животът на вашия дух и 

живея в него завинаги? Ще успеете ли да спрете да чувате гласа на вашия Отец във вашето 

същество? Никога, ако знаете как да се подготвите. 

30 Вие се движите към тази цел, за тази цел дойдох да ви подготвя чрез тези проявления. Ако 

сте подготвени, ще чуете гласа Ми чисто и ясно; ако не сте, ще бъдете объркани и няма да можете 
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да предадете нищо друго освен свидетелство. Какво тогава ще предадете, за какво ще говорите 

след раздялата с Моето Слово? 

31 Искам - без да се отдалечавате от естествения и прост живот и без да изпадате в състояние, 

което би могло да се счита за извън нормалното, винаги да оставате подготвени и да поддържате 

одухотворяването в сърцата си, така че във всеки момент, когато бъдете призовани, да сте готови 

да изпълните мисията си. 

32 Казвал съм ви, че през 1950 г. ще събера 144 000 белязани на земята. Но никой не знае в кой 

момент на земята ще позволя да се родят онези, които все още са в духовното, за да могат да 

изпълнят Моята мисия. 

33 Твоята съдба е в Мен, защото Аз съм Възкресението и Животът. По-късно ще се съберете 

отново в Духовния дом и оттам ще завършите работата си. 

34 Одухотворете изпълнението на задачата си. 1950 г. вече наближава и вие не бива да 

оставате неподготвени. Искам да видя как изпълнявате мисията си с желание, но не фанатично. 

Използвайте времето, което е светлина и спасение за душата. 

35 Въпреки че човечеството е изминало дълъг път, то все още е духовно разделено. Дали на 

всеки народ е известна различна истина? Не, истината е една. 

36 Духовното разделение на хората се дължи на факта, че едни са взели един клон, а други - 

друг. Има само едно дърво, но клоните му са много. Но хората не искат да възприемат учението Ми 

по този начин, а споровете ги разделят и задълбочават разногласията им. Всеки вярва, че 

притежава истината, всеки смята, че е в правото си. Но аз ви казвам: докато вкусвате плодовете на 

един клон и отричате тези на останалите, няма да осъзнаете, че всички плодове идват от 

божественото дърво, чиято цялост представлява абсолютната истина. 

37 Когато ви говоря за тези истини, не мислете, че Учителят има предвид външните форми на 

поклонение на различните религии, а фундаменталния принцип, на който се основава всяка от тях. 

38 В момента се усеща силна гръмотевична буря. Поривите на вятъра, разтърсващи дървото, 

ще накарат различните му плодове да паднат и те ще бъдат опитани от онези, които не са ги 

познавали преди. След това ще кажат: "Колко заблудени и слепи сме били, когато, водени от нашия 

фанатизъм, сме отхвърляли всички плодове, предлагани ни от нашите ближни, само защото са ни 

били непознати!" 

39 Част от Моята светлина е във всяка група хора, във всяка общност. Затова нека никой не 

се хвали, че притежава цялата истина. Затова разберете, че ако искате да проникнете по-дълбоко в 

природата на Вечното, ако искате да стигнете по-далеч от мястото, до което сте стигнали, ако 

искате да знаете повече за Мен и за себе си, първо трябва да обедините знанието за едното с това за 

другото, а също и с всички останали. Тогава от тази хармония ще засияе ясна и много ярка 

светлина, която досега сте търсили в света, без да я намерите. 

40 "Обичайте се един друг" - това е Моят принцип, Моята върховна заповед за човешките 

същества, без разлика на вяра или религия. 

41 Приближете се един към друг чрез изпълнението на тази върховна заповед и ще Ме 

откриете да присъствам във всеки от вас. 

42 Бъдете внимателни наблюдатели и ще разберете, че битката на идеи, вероизповедания и 

религии вече е започнала. Резултатът от човешките ви борби ви води стъпка по стъпка в тази нова 

битка. 

43 О, ако само хората бяха възприемчиви винаги, когато Моята светлина се приближи до тях - 

колко болка и объркване биха си спестили! Но те все още не разбират как да се подготвят да 

получат мир. Те се стремят само да се подготвят за война или поне за отбрана. 

44 След като ви съобщих всичко това и ви предупредих - можете ли все още да се ужасявате 

като невежи, когато настъпи времето на битката? 

45 Изпратете се за мир, за хармония, за помирение и братство. 

46 Ще видите как великите религии се нападат една друга, как обърканите човешки маси бягат 

в диво бягство. В онзи час този народ ще има пълното съзнание за своята задача, ще бъде свободен 

от предразсъдъци, от петна или грешки, за да протегне ръка, пълна с милост, към онези, които се 

нуждаят от мир, утеха, светлина и здраве. 
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47 Обновявайте живота си, одухотворявайте делата си, изучавайте Моето Слово, защото в него 

ви давам да вкусите от всички плодове на божественото дърво, така че когато вашите ближни ви 

предлагат плодовете, които притежават и са отгледали, знаейки вкуса на плода, който съм ви дал, 

да можете да приемете плода му с любов, ако го намерите за чист, или да го отхвърлите с доброта, 

ако не го намерите за чист. 

48 Духът притежава по-висше чувство, което му позволява да открива истинското, чистото, 

съвършеното. Но е необходимо тази дарба да се развие, за да не станете жертва на заблуда, т.е. да 

се храните с нездравословни учения и да отхвърляте това, което наистина е храна за вашия дух. 

49 Аз ще ти дам Моето учение; но първо предай скръбта си на Мен, разплачи сърцето на 

Учителя, възстанови се и когато успокоиш болката си, когато сълзите по бузите ти изсъхнат, 

повдигни духа си, за да дойде Моето учение върху него. 

50 Не искам да виждам глад или жажда у никого от Моите ученици; искам да ви видя доволни, 

след като сте яли и пили на Моята трапеза. Само по този начин ще можете да вършите дела, 

достойни за Мен, в този свят. Не забравяйте, че с всеки изминал ден се приближава времето на 

Моето заминаване, и който не се възползва от това време на обучение, по-късно ще се чувства като 

сирак. 

51 Неслучайно те доведох в Моето присъствие. Гласът Ми ви призова по пътеките на живота и 

милостта Ми ви водеше. Сега знаете, че сте се запознали със задачата, която съм ви изпратил да 

изпълните на земята. В Моето Слово научихте какъв е вашият произход и каква е вашата цел. 

Получихте откровението, че сте част от народ, който е получил манната на Духа на три етапа. 

52 Ако пренесете всичко, което се е случило с народа на Израел през първите две епохи, в 

духовната, ще разберете, че същото се е случило и с вас в днешно време. 

53 Животът на този народ, неговата история, е урок за цялото човечество, тя е притча, тя е 

книга, чиито каменни основи са законът, който ви открих на Синай. Съдържанието му съхранява 

гласа на пророците, развитието на един народ, неговите борби, победи и поражения, радости и 

горчивини. В нея се съдържа и съвършеното дело на Христос сред хората и мисията на онези, 

които Го последваха. 

54 Днес тази книга се отваря пред духа ви и вие виждате нови лъчи светлина, които излизат от 

нея, защото това, което не е било разбрано в онези времена, ви е обяснено днес. Днес духът ви 

може да почука на портите на отвъдното в желанието си да получи мъдрост. Днес вашите духовни 

способности ви позволяват да се приближите до Учителя, за да ви покаже новите уроци от 

Неговите Божествени тайни. 

55 Хора Мои, макар че има мир в славата на Моя Дух, Аз не мога да се въздържа да ви изпратя 

помощта Си, защото виждам, че вървите по пътищата на света, влачейки със себе си вериги от 

трудове и несъвършенства. 

56 Вие сте на път да преминете през пустинята и сред нея Аз направих да растат палми, за да 

намерите сянка и почивка. Направих така, че от безплодната скала на твоя свят да бликне 

неизчерпаем извор, за да пиеш от него и да не жадуваш повече. Днес не ви давам ниви в света, за да 

ги обработвате; ще намерите нивите си в сърцата. Някои току-що са започнали да се занимават с 

култивиране, други довършват отдавна започнато дело, а трети жънат плодовете на своята сеитба. 

57 Бащите на семейства не бива да се оправдават с това, че имат много деца, че времето им е 

посветено единствено на изкарването на хляба и че поради това не могат да мислят за правене на 

добро на другите. 

58 Нека хората не Ми казват, че се чувстват неспособни да преподават Моя закон. На всички 

вас казвам, че по пътя на живота ви има повече от достатъчно възможности да посеете Моето семе, 

без да губите време и без да пренебрегвате задълженията си. 

59 Служете Ми и Аз ще ви служа. 

60 Сърцето ви не бива да се разочарова, ако посеете любов в децата си или в ближните си, а 

пожънете само болка от тях. Знаете точно какво е посял Христос в света и какво е пожънал. Но Той 

знаеше, че жътвата не е в света, а на небето, когато настъпи подходящото време. И вие, ученици, 
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когато подражавате на Учителя в търпението, не търсете награди или възнаграждение на земята, а 

чакайте часа на своето блаженство в отвъдното. 

Моят мир да бъде с вас! 
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Инструкция 130  
(Прокламация на Велики четвъртък от Страстната седмица) 

1 Светът е дълбоко развълнуван от спомена за Моите страсти. В този следобед, когато 

отбелязвате тези събития и когато Моят божествен лъч се спуска, за да донесе 

За да даде на душите на хората вътрешен мир, Исус вижда вашите емоции. 

2 Ти, който Ме обичаш и Ми предлагаш живота си като апостол, който предлагаш кристално 

чистата вода на любовта си на жадния равин - почувствай, че в действителност Светият Дух на 

Учителя е сред теб. 

3 Сега е моментът да се възцари духът на истината и религиозният фанатизъм да бъде 

премахнат от сърцата на хората. 

4 В този момент Духът Ми изпитва много голяма радост, защото съм сред учениците Си, на 

които предлагам виното на Моята трапеза на любовта - не виното от гроздето, което никога няма да 

престане да бъде сок от лозата, а собствения Ми духовен живот. 

5 Мина времето, когато ви казах да помните Светото Причастие, като вземате хляб и вино за 

Мой спомен. Днес уча духа ви да се храни със смисъла на Моето учение за любовта и да се откаже 

от всякакъв символизъм. 

6 Не се опитвам да ви напомням за страдания, които принадлежат на друга епоха, и въпреки 

това плачете по Моите указания, но този плач ще бъде от покаяние. 

7 Светът е чаша горчивина, но Христос, "Словото" на Отца, идва изпълнен с любов и 

продължава учението за неограничената любов, което дадох на хората. През това време ви 

показвам пътя, който трябва да следвате, за да постигнете спасение от греховете си. Но не искам да 

носите в мислите си само Христос, а да свидетелствате за истинността на Неговото учение чрез 

дела на любов. 

8 Вижте как в наши дни много от Моите деца погрешно символизират онази вечеря, на която 

за последен път се съединих с Моите ученици; Моето слово, Моето учение за любовта са 

фалшифицирани. В този момент Божественото Слово, което е в пряк съюз с всички души, ви 

дарява със Своята любов, както е раздало хляба на Своите апостоли. 

9 Тук е Христос, Князът на мира, когото тълпите смятат за бунтовник и размирник. Помнете, 

че Богочовекът дойде на света и каза: "Това са Моите деца, за които ще дам и последната капка от 

Моята кръв". Днес, Мои възлюбени деца, ви говоря по един прост начин. По онова време ви 

говорех с притчи и често не Ме разбирахте, защото придавахте на думите Ми погрешен смисъл. 

10 Човечество, ти си безкрайно обичано от Мен! Аз се върнах при вас не както Ме чухте в 

Първия път, нито както Ме видяхте и чухте във Втория. Днес ви давам Моите наставления чрез 

мозък, подготвен от Моята мъдрост. 

11 Сред Моя народ винаги е имало както хора с чувство за духовност, така и такива, които 

търсят само материални блага. В Първата епоха имаше ситуации, в които едни се покланяха на 

Златния телец, а други плачеха от страх пред Йехова; а във Втората епоха сред Моите апостоли 

имаше един, който искаше да получи от Мен властта да превръща камъни в злато, като даваше за 

претекст, че би било добре да се подкрепят с пари бедните, които гладуват. На това му отговорих: 

"Даването на пари на хората би ги накарало да не ги ценят повече, тъй като е лесно да се сдобият с 

тях." И добавих: "Който Ме последва, ще бъде беден като своя Учител." Затова и Аз смирено се 

наведех, за да умия краката на учениците Си, и им казах: "Никога не считайте себе си за първи, а за 

последни пред Отца." 

12 На вас, Моите нови ученици, казвам: "Каквото виждате, че правя на вас, това правете и на 

братята си." 

13 Вие сте подготвили сърцата си да приемат същността на Моето Слово и заедно с него 

утехата, насърчението и светлината, от които се нуждаете. Доверявате ми се, защото знаете, че 

както всички същества, така и вие получавате Моята закрила. И все пак ви казах, че живеете във 

време на поправяне и пречистване и че все още ще познавате болката в най-голяма степен. 

14 Бъдещето все още носи големи борби и страдания за човечеството и вие, като част от това 

човечество, също трябва да страдате. Само молитвата и "будността" ще направят страданията 
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поносими. Мнозина ще изгубят ориентация в тези изпитания, ще се отчаят и ще потърсят решение 

на страданията си по друг начин. Но само ако се върнат по пътя на доброто, мира и 

справедливостта, ще си възвърнат спокойствието. И дори сред тези хора тук, които са получили 

своя белег в това време, от 144 000 души, белязани на челата си - колко от тях ще Ме изоставят, 

въпреки че сега са заобиколени от Учителя и чуват Неговото учение за безкрайната любов? 

15 Ето защо дойдох в този момент, за да ви дам сили в борбата ви, да ви покажа да работите за 

един висок идеал, който е същият, за който съм се борил винаги - вашето духовно развитие. 

16 Направете всичките си духовни дарби свои и ги ценете високо, за да можете да издържите 

това голямо изпитание. Не се отказвайте от тях, за да не се почувствате сираци, защото ще бъдете 

принудени да натрупате голям запас от вяра, духовна сила и смелост, за да не се отчайвате. 

17 Но всичко, което ви съобщавам, няма да ви унищожи, а ще ви направи велики, защото ще 

намерите безброй поводи да правите добро и да разпространявате любовта си. Ако знаете как да се 

подготвите, ще забравите за себе си, за да се притечете на помощ на ближните си, и ще откриете, че 

душите им са възприемчиви като девствена почва, за да приемат семето и благотворния дъжд на 

вашите дела на любов. 

18 По този начин подготвям духа на Моите деца, така че когато дойде времето, те да могат да 

свидетелстват, че всички събития, които са преживели, са им говорили за Мен, че са усетили, че 

Моят Дух е бил около тях. 

19 Защото аз не съм само дума, аз съм и дело. Непрекъснато се боря в душите на Моите деца, 

за да ги преобразя, и съм готов да отговарям на въпросите ви, да откликвам на призивите ви и да ви 

се притека на помощ, за да можете да изпълните съдбата си. 

20 Това е времето, когато Моята светлина се излива върху всеки дух. Всеки, който е пожелал 

да практикува Моето учение, се е чувствал изпълнен със сила, оживен от висша воля, а делата, 

които е извършвал, са му давали живот и са укрепвали вярата му. Този човек вече не може да се 

отклони от правия път, дори ако трябва да върви по тръни, защото силата на духа му е нараснала и 

той знае как да преодолява страданията, за да постигне своя идеал. Който все още не е започнал 

този път на работа, трябва да го започне днес и да не спира. Дори най-малкото му дело ще бъде 

взето под внимание от Мен. Няма да намерите по-голямо удовлетворение на земята от това да се 

притечете на помощ на някой от съседите си, защото усещате болката му. 

21 Всички дела, които извърших през Втората епоха, за да ви покажа Моето учение за активна 

благотворителност, ще повторите и сега. Видяхте, че върнах зрението на слепите - можете да 

направите така, че слепите от този век, които живеят в мрака на този век, да видят ярката светлина 

на Моето учение. Накарайте парализирания да проходи, който е бил спрян от липсата на 

наставления. Възкресете за живот онзи, който е умрял за живота на благодатта и одухотворяването. 

Накарай да проговори онзи, който не може да изрече думи на любов и прошка. Всичко, което 

искаш да постигнеш, ще ти го дам, защото съм те надарил с дарове с неоценима стойност, за да 

можеш да свидетелстваш за Моята истина. 

22 Любовта ми към човечеството е постоянна. Не само когато съм слязъл на земята, Аз съм 

извършвал чудеса; Моята работа да давам любов и закрила на хората е вечна, а Моите наставления 

също са неизчерпаеми. Кога ще разберете Моята борба, кога ще разпознаете Илия, който работи 

неуморно сред вас? 

23 Вече наближава краят на времената и аз трябва да събера реколтата. Само зряла пшеница 

ще приема, само завършени и съвършени дела на любовта ще внеса в житницата Си. И вие, като 

Мои ученици, трябва да Ми покажете работата си по този начин и да помагате на ближните си. Във 

всички народи има Мои ученици, пророци, пионери, чиито духовни дарби се проявяват като 

твоите. Те търсят в молитва балсама, който лекува болните, общуват с Мен духовно, търсят 

светлината, която осветява пътя им, и Ме признават за свой водач и учител. 

24 Не се учудвайте, ако те - без да са получили Моето провъзгласяване чрез интелектуалния 

орган на човека - знаят това учение, защото вече ви казах, че душата се е развила и всяко създание 

има задача за изпълнение. Душата му се е пречистила в болка и тъй като не е намерила верни 

водачи на земята, е потърсила Мен, защото знае, че Аз живея в духовното и просвещавам и 

напътствам всички Мои деца. 
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25 Тук съм - готов да приема мислите и сърцето ви, за да ви предложа значението на Моето 

Слово като истинското вино на вечния живот, за което ви казвам, че който пие от него, никога 

повече няма да изпита жажда. 

26 Не продължавайте да бъркате Моето Слово, което е Хлябът на живота, с култовите форми, 

които са само негов образ. 

27 Светлината на Светия Дух осветява пътя ви и изпълва душите ви с мир. Каква благодат ще 

има на земята, когато Моите хора, разпръснати сред човечеството, посветят живота си на задачата 

да научат ближните си да се обичат. Винаги, когато ви говоря за единство, трябва да разберете, че 

виждам вашето разединение и липса на хармония. Но знайте, че отправям този укор към всички 

хора и народи, защото семето на раздора се размножи и проникна във всички сърца. 

28 Разногласията неусетно заляха най-съкровените части от живота на хората и разтърсиха 

империи, нации, семейства, религиозни общности и секти. Много горчиви са били плодовете, 

които е дала липсата на хармония между хората, и все още им липсва вкусът на най-горчивите 

плодове. Но Моята воля не е била хората да се нуждаят от тази чаша на страданието, за да осъзнаят 

грешките си и да отворят очите си за истината. Защото, въпреки че ви съдя в този момент, Аз 

никога не преставам да бъда ваш Отец и искам размисъл и покаяние, за да ви спася от бездната, в 

която се намирате в момента. Кои от тях ще Ми позволят да вляза в сърцата им? Кои народи ще 

отворят вратите си за Мен? Кои ще бъдат тези, които не се вслушват в призива на съвестта си? 

29 Молете се! Какво можеш да направиш в този момент, когато все още те виждам малък по 

отношение на духовното ти развитие, когато все още си слаб и тромав? Станете силни чрез 

практикуване на Моите учения! Животът ви предлага ден след ден възможност да придобивате 

достойнства и да се усъвършенствате. Бъдете хора, които отразяват светлината на Моя Дух във 

всяко свое дело, и Аз скоро ще ви изпратя като смирени апостоли на Моите учения, за да 

изпълните мисията си. 

30 Ако си мислите, че съм напуснал престола Си, за да ви се изявя, грешите, защото този 

престол, който си представяте, не съществува. Престолите са за суетните и високомерните. Тъй 

като Моят Дух е безкраен и всемогъщ, Той не живее на определено място: Той е навсякъде, на 

всички места, в духовното и в материалното. Къде е този трон, който Ми приписвате? 

31 Не приемайте думите Ми като упрек за слабото ви разбиране и разпознаване на истината. 

Не съм дошъл при вас, за да ви унижа, като подчертая вашата незрялост. Напротив, дошъл съм да 

ви помогна да се издигнете към светлината на истината. 

32 Мислите ли, че не съм наясно с напредъка и развитието на вашите убеждения и знания, 

откакто сте чули тази дума? Истина ви казвам, че по-добре от вас самите разпознавам стъпките, 

които правите в момента по духовния път. 

33 Когато дойдохте при Моето проявление, вие не вярвахте в Моите наставления чрез 

човешкия ум, мислейки, че можете да Ме намерите само в образите, символите и другите 

предмети, посветени от вашите религиозни общности. След това, когато въпреки липсата на вяра 

почувствахте, че Моето учение трогва сърцето ви и че душата ви усеща Моя мир, разбрахте, че 

божествената светлина се проявява чрез тези създания, които са предназначени да предадат Моето 

божествено послание. В сърцето ви се е родила нова вяра, запалила се е светлина, която ви е 

научила да разбирате, че човек може да се свърже директно със своя Бог. Но това не беше всичко - 

все още трябваше да се научите да разбирате, че човешкият ум не е абсолютно необходим, за да 

може Отец да ви даде Своите наставления. Тогава знаехте, че това божествено проявление чрез 

носителя на гласа ще бъде временно, защото по-късно ще дойде време за връзка между духовете, 

когато хората ще премахнат от съзнанието си материализма, фанатизма и цялото невежество, което 

съдържат техните традиции и ритуали. 

Църквата трябва да бъде отстранена от своите служби, вярвания и ритуали. 

34 Някои от вас вече са разбрали това, а други живеят според него. Но все още ви липсва 

много, за да достигнете до тази цел, от която да можете да Ме разберете в Моята истина и 

реалността на Моята слава, а не повече чрез фантазии, измислени от вашето малко човешко 

въображение. 
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35 Престани да Ми придаваш материална форма на трон като земните, освободи Ме от 

човешката форма, която винаги Ми приписваш, престани да мечтаеш за небе, което твоят човешки 

ум не е в състояние да разбере. Когато се освободите от всичко това, сякаш ще разкъсате веригите, 

които са ви свързвали, сякаш гъста мъгла се е вдигнала и ви е позволила да съзрете хоризонт без 

граници и безкраен, сияен небосвод, който обаче е едновременно и осезаем за вашия дух. 

36 Някои казват: Бог е на небето, други: Бог живее в отвъдното. Но те не знаят какво казват, 

нито пък знаят в какво вярват. Вярно е, че "обитавам" в небето, но не на мястото, което си 

представяте: Аз обитавам в небесата на светлината, на силата, на любовта, на истината, на 

справедливостта, на блаженството, на съвършенството. 

37 Да, аз съм в отвъдното, но отвъд човешкия грях, отвъд материализма, гордостта, 

невежеството. Само поради тази причина ви казвам, че "идвам" при вас, защото идвам във вашето 

смирение, защото ви говоря така, че сетивата ви да Ме усещат и умът ви да Ме разбира, а не 

защото идвам от други светове или домове, защото Моят Дух е у дома си навсякъде. 

38 Вие се борихте и ви отне много време да промените убежденията си и все още имате да 

правите повече, за да постигнете духовната цел, към която съм ви насочил, а именно да познавате 

своя Отец, да Го обичате и да Му оказвате почит чрез Духа. Тогава ще започнете да усещате 

истинската слава на духа, онова състояние на възвишеност, хармония, мир и благополучие, което е 

истинският рай, към който всички трябва да се стремите. 

39 Днес ти отваряш вратите на сърцето и ума си за светлината на Моите наставления. С какви 

дела ще Ме прославите? 

40 Всички вие мълчите, духът мълчи, а тялото мълчи пред Мен. Преклонете шии и се смирете. 

Но Аз не искам Моите деца да се смиряват пред Мен. Искам те да са достойни да вдигнат лицата си 

и да погледнат Моето, защото не търся нито слуги, нито роби; не търся същества, които се чувстват 

като изгнаници, изверги. Идвам при Моите деца, които толкова много обичам, за да могат, чувайки 

гласа на Моя Отец, да издигнат душите си по пътя на духовното си развитие. 

41 Но ето, идвам в дома на Яков и намирам в него само страх; надявам се да намеря 

пиршество, а там е само тишина. Защо, народе Мой? Защото съвестта ти те укорява за 

престъплението ти и ти пречи да изпитваш радост от Моето идване. Причината е, че не сте обичали 

себе си, че не сте работили, както ви е учил Исус. 

42 Липсва ви духовна екипировка, за да усетите сянката на болката, която ви дебне, и затова е 

необходимо вашият Отец да се чуе материално и да ви говори на вашия език, за да разберете, че 

ангелът на войната се приближава, че оръжията му са много силни и че срещу него ридае ангелът 

на мира. 

43 Яхнала на крилете на вятъра, чумата се приближава все повече и повече и в духовното 

пространство се носят хиляди същества, които ден след ден падат на полетата на омразата и 

раздора, а тяхното умопомрачение помрачава умовете и сърцата ви. 

44 Силите на природата са отприщени и събуждат учените от сънищата им, но те, упорити в 

своето самочувствие, продължават разрушителното си дело сред човечеството. Докато забравяте да 

се молите, вие не изпълнявате задачата, която Отец ви е поверил. 

45 Знаеш много добре, че задачата за постигане на мир е върху духа ти още от времето, когато 

казах на Яков: "Ето, ще ти дам многобройно потомство, чрез което ще бъдат благословени всички 

народи на земята." Ето защо мълчите пред Мен. 

46 Ще чакаш ли, докато човешките закони те лишат от наследство и те принудят да затвориш 

устните си, които Аз съм обучил да свидетелстват за Мен? 

47 Не бъдете хора с малка вяра. Ако съм те избрал, то е защото знам, че ще можеш да Ми 

служиш и разбираш как да го правиш. 

48 На този ден ви казвам: Ако народите искат мир, Аз ще го направя постижим според тяхната 

любов. Ако искат още война, нека я водят, но чрез нея скиптърът на Моето правосъдие ще падне на 

земята. 

49 Ако човечеството преследва новите Ми ученици и се опитва да им попречи да лекуват 

болни и да говорят за Моето учение, сред хората ще се разпространят най-странни болести. 

Учените ще се разболеят, очите на мнозина ще се затворят, други ще се объркат в мислите си. 
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Вратата на отвъдното ще се отвори и легиони от объркани души ще опустошат цели региони и ще 

обсебят хората. Тогава, в лицето на безсилието на науката, Моите скромни работници ще се 

издигнат и ще дадат доказателства за своите знания, чрез които мнозина ще станат вярващи. 

Всички тези бедствия отдавна са ви известни, но вие оставате глухи и слепи. Вие сте неблагодарни. 

50 Понякога е необходимо да ви говоря по този начин. Но не бъркайте Моето слово на любов с 

камшик. Обичам те. Приближете се, за да почувствате топлината Ми. Приближете се до Мен, за да 

почувствате мира на Моето царство. Вие сте тези, които Ме търсеха, докато прекосяваха 

"пустинята", вие сте тези, които винаги преследваха Моето обещание. 

51 Уморихте ли се от този живот? След това си починете за момент в сянката на това дърво. 

Разкажи Ми тук скърбите си и поплачи на гърдите Ми. Кога ще бъдеш с Мен завинаги? Вече искам 

да видя мир във всяка душа. 

52 Нека сега "чучулигата" разпери криле над цялата вселена, за да почувствате нейния мир и 

топлина. 

53 Жени, вие сте тези, които с молитвата си поддържате малкото мир, който съществува на 

земята, тези, които като верни пазители на дома се грижат той да не бъде лишен от топлината на 

любовта. По този начин вие се обединявате с Мария, вашата Майка, за да сломите човешката 

гордост. 

54 Хора, Аз ви направих господари на тази земя, за да Ме представлявате на нея. Вашият дух е 

като този на Отец, а тялото ви - като това на Вселената. Не оценявайте съвършенството на тялото 

си по неговите размери, а по прекрасния живот, който съществува в него, по неговия ред и 

хармония. Но дори и при най-голямо съвършенство тялото е ограничено и идва време да спре да 

расте. Интелигентността и усещанията обаче продължават да се развиват, докато смъртта не го 

спре. Но цялата мъдрост и опит, придобити на земята, остават запечатани в душата, която расте и 

се развива през цялата вечност. 

55 Превърнете дома си във втори храм, а чувствата си - във второ поклонение на Бога. Ако 

искате да Ме обичате, обичайте жените си и децата си, защото и от този храм ще произлязат велики 

дела, мисли и примери. 

56 В този момент всички вие сте овцете на Илия. Някои от тях живеят в преградата му, а други 

все още са изгубени. Светлината на Шестия печат осветява всички души, които се въплъщават и 

вече не се въплъщават в този момент. Докато на Земята някои използват този закон за напредъка и 

спасението на душите си, други го използват, за да проникнат в тайните на науката и да открият 

нови чудеса. Профанизираните и непокорни ръце са тези, които все още късат плодовете от 

дървото на науката, за да отровят сърцата на хората. Живеете в шестия период от време, който 

човечеството ще измине на земята като отражение на пътя, който трябва да измине във вечността. 

57 В първата епоха Авел Ме въплъти на земята, във втората - Ной, в третата - Яков, в 

четвъртата - Мойсей, в петата - Исус, в шестата - настоящият Илия, а в седмата ще царува Светият 

Дух. 

58 Какво направихте с Моите пратеници? Първият падна под удара на собствения си брат, 

когото завистта подтикна към това. Вторият е погрешно оценен и осмиван от множеството 

неверници и идолопоклонници. 

59 Третият даде доказателства за Моята сила в живота си и получи в замяна неблагодарността 

дори на своите роднини. 

60 Четвъртият трябваше да наруши скрижалите на закона заради слабата вяра на народа си, 

който Той толкова много обичаше. 

61 Петият - въпреки че идването Му е било обявено - не е бил очакван, не е намерил нито вяра, 

нито любов и след като е предал на света Своето послание за любов, е получил от хората най-

позорната смърт, която някога е претърпявал пророк или пратеник. 

62 Шестият е дошъл духом в този момент. Въпреки това стрелите на съмнението, 

безразличието и подигравките го преследват. 

63 Когато Седмият печат бъде освободен и вместо емисар хората бъдат просветени от Самия 

Дух на Вечния - кой тогава ще се опита да Ме нарани или убие? 
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Моят мир да бъде с вас! 
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Инструкция 131  
(Велика събота) 

1 На този ден, когато камбаните бият, за да обявят на света, че небето се е отворило, за да 

приеме Христос, ви казвам, че за вас тези традиции са отминали. Сега за вас е необходимо 

вътрешно събиране вместо объркани разговори; спомняне и медитация вместо шумни митинги на 

радостта. Какво би се случило, ако учениците на Светия дух материализират божествените учения? 

2 Духът е живот и затова той никога няма да престане да съществува. Той трябва да се 

усъвършенства, за да може да живее в небесните висини; вие сте се развили и доказателство за това 

е, че доброволно се отвръщате от свещените образи или символи, с които хората се опитват да Ме 

представят, защото вече Ме възприемате като Светия Дух - безкраен и всемогъщ - и не искате да 

Ме виждате ограничен. Най-накрая сте разбрали, че няма по-добра жертва пред вашия Бог от 

добрите ви дела. 

3 Казах ли ви, че ще възкръсна от мъртвите на третия ден? Тогава Аз ви говорих символично 

за бъдещите събития: Тук съм в духа в началото на Третата епоха, оповестявам Себе Си чрез 

човешкия орган за разбиране и съм дошъл и при мъртвите - за духовен живот. Чрез тази 

прокламация, обявявана и обещавана и друг път, вие чухте, че показните одежди и церемонии са 

безполезни, че трябва да дарите душата си с чистота. Вече сте разбрали, че да изглеждаш външно 

чист и великолепен, без да си пречистил сърцето си, е предателство, което не остава незабелязано 

от Отец. 

4 Ти можеш да впечатлиш и дори да заблудиш човека, твоя брат, но не и Мен, защото Моят 

проницателен поглед открива и насочва всичко. Освен това ще разберете как в това време на 

голяма духовна светлина хората отхвърлят всичко, което съдържа лицемерие. Подготвям ви, за да 

не бъдете изненадани от никого, нито пък някой да измами вашите ближни. 

5 Ако някой се появи и твърди, че е прероденият Христос, не му вярвайте, защото когато ви 

съобщих, че ще се върна, ви дадох да разберете, че това ще бъде в духа. Ако някой ви каже: Аз съм 

Божият пратеник, не му се доверявайте, защото истинските пратеници не се хвалят и не тръбят за 

мисията, която съм им поверил. Те се идентифицират само чрез своите произведения. Хората сами 

трябва да определят дали този човек е пратеник на Господ. Спомняте ли си, че ви казах, че дървото 

ще се познае по плодовете? 

6 Не ви забранявам да опитвате "плодовете на дърветата", но трябва да сте подготвени да 

знаете как да различавате добрите от лошите плодове. 

7 Онези, които обичат истината, ще поставя като светилници, за да осветяват пътя на 

ближните си. 

8 Имам желание за твоята душа, това невидимо за очите ти същество, заради което някога 

станах човек и пролях Кръвта Си, за да я науча да изпълнява задачата си. 

9 Не се страхувайте да срещнете по пътя си хора, които отричат присъствието Ми в тази 

форма. Те са слепи хора, които все още нямат светлина в душите си. Навремето и те Ме 

отхвърлиха, но когато видяха чудесата Ми, трябваше да провъзгласят, че Исус е обещаният Месия. 

10 В това време ще видите онези, които са се отрекли от Мен, да се разкайват пред вас, без да 

намират думи да признаят, че това учение е дошло от Бога. 

11 В този ден, когато тълпи от хора се втурват към църквите си с огромно количество думи, за 

да отпразнуват момента, в който небето се отвори, за да Ме приеме, ви казвам, че всичко това е 

само традиция, за да впечатли сърцето на хората. Те са само ритуали, които материализират Моите 

Божествени страсти днес. 

12 Не следвайте тази тенденция и не издигайте олтари и изображения. Не изобразявайте 

свещени събития, нито използвайте специални дрехи, за да се отличавате, защото всичко това е 

идолопоклонничество. 

13 Призови Ме със сърцето си, спомни си Моите наставления и вземи Моите примери за свой 

модел. Предложете Ми почитта на вашето поправяне и ще почувствате как небесните порти се 

отварят, за да ви приемат. 
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14 Вярвайте, че както Исус възкръсна от мъртвите на третия ден, така и Аз съм възкръснал 

днес в Третата епоха сред хората, които са мъртви за вярата и благодатта, за да ви науча с помощта 

на човешкия орган за разбиране на красотите на Духовния живот. 

15 На множествата, които Ме слушат, казвам: Защо се покривате с неделните си одежди и 

скъпоценности, а не облечете душата си в чистота? Искам само да видя тази дреха сред вас. 

16 Избягвайте фалшивите и скверни представи, които се правят за Мен и Моите страсти, 

защото никой не може да Ме представлява. Живейте по Моя пример и Моите учения. Всеки, който 

действа по този начин, ще е представлявал своя Учител на земята. 

17 Докато някои палят тамян и смирна като жертва на Моята Божественост, Аз ви уча да Ми 

принасяте вътрешната същност на вашето сърце, аромата на вашата душа. Това е духовното 

предложение, което искам от вас. 

18 В тази утрин на благодатта човечеството възпоменава третия ден, когато Христос възкръсна 

от мъртвите, за да утеши Своите апостоли, и когато прекрачи прага на смъртта, за да потърси 

нуждаещите се от духовно съдействие. Помни, че ти казах: Аз съм Великият земеделец или Пастир. 

Тези задачи също са възложени на вас. Кой друг освен пастир може да води душите и да 

направлява народите? А бащата на семейството, който се грижи за сърцата, или учителят, който 

направлява умовете - не са ли те ориентири? 

19 Всеки от тях има определен брой души, които трябва да напътства или отглежда, и тази 

задача не приключва с телесната смърт. Душата продължава да сее, отглежда и жъне както в 

духовния свят, така и на земята. По-големите души водят по-малките, а те на свой ред водят други 

с още по-ниска степен на развитие, докато Господ е този, който води всички към Своето 

препятствие. 

20 Ако сега ви казах, че великите души водят по-малките, не искам да кажа, че тези души са 

били велики от самото начало и че вторите винаги са били малки в сравнение със своите братя и 

сестри. Тези, които сега са велики, са такива, защото са се издигнали и развили в изпълнение на 

благородната задача да обичат, служат и помагат на онези, които все още не са достигнали тази 

степен на духовно развитие, на онези, които все още са слаби, на онези, които са загубили пътя си, 

и на онези, които страдат. 

21 Тези, които днес са малки, утре ще бъдат големи, защото са постоянни по пътя на 

развитието. 

22 Стълбата на духовното съвършенство, която Яков вижда като символ в пророческия си сън, 

е пътят, който започва на земята и завършва на небето, който започва в материалния свят и 

завършва в съвършенството на духовния живот. 

23 Няма да оставите децата си, учениците си, народите си дори със смъртта, защото 

разстоянието между единия и другия свят е само привидно. От духовната сфера ще можете да 

продължите да се грижите, да напътствате и да се грижите за своя брой и често ще можете да 

извършите такива велики дела, каквито на земята сте смятали за невъзможни. 

24 Благословен е пътят на душата ви, който всеки ден ви кара да осъзнавате все по-ясно 

любовта на вашия Отец и ви учи да разбирате величието на Неговите дела. 

25 Възможно ли е след тези поучения някой да продължи да се надява, че смъртта ще го 

освободи от кръста му, или да има някой, който се страхува, че тя ще го лиши от семето му? 

26 Всичко живее в Мен, всичко се увековечава в Мен, нищо не се губи. 

27 По това време ви търся в дома ви, защото ако вие Ме търсите, и Аз ви търся. Искам да 

говоря с вас, позволете Ми да проникна до дъното на сърцата ви и не се опитвайте да скриете от 

Мен нито скръбта си, нито прегрешенията си. 

28 Опитай се да Ме чуеш в тишина, издигни духа си към твоя Отец и скоро ще чуеш гласа Ми, 

който ти говори на език, който никога не си чувал, но който можеш да разбереш, сякаш винаги си 

го чувал. 

29 Не бива да се учудвате от това, защото трябва да разберете, че Аз съм "Универсалното 

Слово". Говоря на съвестта, говоря на сърцата, на душите, на разума и на сетивата, говоря във 

всички същества, гласът Ми никога не стихва. 
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30 Научете се да Ме чувате и да изучавате Моите уроци. Помнете, че ви казах, че който пие от 

водата на Моето Слово, никога повече няма да ожаднее. Излял съм мъдростта Си върху цялото 

съществуване, за да я събирате по време на житейския си път. 

31 Дори и да нямаше религии в света, щеше да е достатъчно да се концентрираш в дъното на 

съществото си, за да откриеш Моето присъствие във вътрешния си храм. Казвам ви също, че е 

достатъчно да наблюдавате всичко, което животът ви поднася, за да откриете в него книгата на 

мъдростта, която непрекъснато ви показва най-красивите си страници и най-дълбоките си учения. 

32 Тогава ще разберете, че не е справедливо светът да се заблуждава, докато носи правилния 

път в сърцето си, нито да се лута в мрака на невежеството, докато живее сред толкова много 

светлина. 

33 Не съм дошъл да ви съдя с единствената цел да издам присъда на всеки грешник. Дойдох да 

те съдя, но не и без да ти предложа нова възможност да освободиш душата си от всички 

прегрешения. 

34 Призовавам всички, защото искам да видя Себе Си заобиколен от това голямо семейство, 

което за Мен е човечеството, на което съм дал толкова много благосклонност и нежност, че съм 

направил Себе Си един от техните синове. 

35 Вие, които сте имали възможността да Ме чуете в този вид, знайте, че сте дошли в 

подходящия момент. Нито съм дошъл преди или след подходящото време, нито сте дошли твърде 

късно или твърде рано. Това е времето, което е обещано на духа ви още от най-далечни времена, за 

да може в него той да получи продължение на обучението, което едва ли е започнало в по-ранни 

времена. 

36 Не би могъл да се върнеш при Мен, без преди това да си опитал всички плодове на живота и 

да си се насладил на всички удоволствия. Колко малко са съществата, които са знаели как да 

останат верни и чисти при Отец! Те са изпълнявали само Неговата воля. Но ти, който много пъти 

си повтарял в молитвите си: "Господи, да бъде Твоята воля, както на небето, така и на земята" - 

лъжа е, че винаги си действал според Моята воля. Именно защото сте живели според волята си, 

която е несъвършена, сте допуснали такива сериозни грешки, за които сега плащате с голяма 

горчивина, болести и трудности. Но вие вече няма да налагате волята си и ще се подчините на 

божествената власт, която ръководи всичко с мъдрост и справедливост. Тогава вече няма да 

допускате грешки и да страдате заради тях. 

37 Молете се и потърсете уединението и тишината на вътрешното си светилище, тогава в тази 

молитва спящите в момента сетива и способности във вашето същество ще се появят и ще ви 

говорят за миналите учения и бъдещите събития, които сега са недостъпни за ума ви. Тогава ще 

научите, че трябва да довършите работа, която сте оставили недовършена в минали животи. В 

днешно време човек започва да опознава себе си духовно. Той вече стои пред портата на 

светилището, където ще намери обяснение на всички тайни, които са го заобикаляли досега, без да 

може да си ги обясни. Но горко на онези, които въпреки постоянния Ми призив се окажат глухи 

или безчувствени към гласа, който непрестанно чука на вратите на сърцата им, защото в тях ще 

настъпи умора от живота и невъобразим досега мрак. 

38 О, жени от този народ, които чувате Моето Слово, което докосва най-дълбоките и 

благородни струни на сърцата ви, бдете над вашите, поддържайте пламъка на вярата в тях, 

култивирайте добродетел, мир и братство. Обръщам се към теб, защото твоето сърце е по-

възприемчиво към Моето слово, въпреки че духът ти е същият като на всички хора. 

39 Ще направя от всички вас възлюбени ученици, които се учат да поправят, без да нараняват 

или осъждат никого - тези, които знаят как да лекуват рана, без да я разкървавяват, които знаят как 

да прощават, без да унижават. Когато сте подготвени по този начин, Аз ще ви изпратя при 

народите като съветници, като пратеници на мира, като вестители на тази Блага вест, като 

достойни ученици на Този, Който ви е научил на толкова много неща. Но не бива да забравяте, че 

единственият, който може да дава, е Отец, а Той е и единственият, който може да върне на душата 

всичко, което тя е изгубила. 

40 След 1950 г., когато Моето проявление в тази форма приключи, Аз няма да ви оставя сами. 

Ще продължа да присъствам в друга форма, по по-деликатен начин, и ако бдите истински над 
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ученията, които съм ви поверил, и се одухотворите, ще усетите Присъствието Ми още по-близо до 

вас. Ако имате вяра, ще Ме съзрете с духовните си очи и ако се обедините като братя и сестри в 

Моето дело, хората ще се стичат към вас, както се стичаха в този момент, когато се изявявах чрез 

носителите на глас. 

41 Никой няма да може да изтръгне това семе от сърцето ти, защото то ще се предава от 

поколение на поколение. 

42 Ще има битка: Нечестивите и лицемерите ще те сочат с пръст и ще те преследват, защото 

следваш този път. Но нищо няма да може да накара този народ да се оттегли, защото това семе, 

посято от Мен в сърцата ви, ще покълне в моментите на изпитание като слово на светлина върху 

устните на вашите деца. 

43 Както християнството успя да популяризира Моето учение за любовта във времената, 

когато хората трудно изпитваха любов един към друг, така и спиритизмът ще се бори в днешно 

време, в епохата, когато материализмът е вкаменил сърцата на хората. И ако в онези времена 

словото на Христос е разтърсвало самите основи на живота на хората, то сега тази светлина ще 

накара и най-чувствителните струни на сърцата им да потреперят. Ще има периоди от време, 

когато Моето семе ще изглежда изчезнало. Но тя ще бъде успешна и устойчива сред всички 

събития на земята. 

44 Ако едни успеят да скрият Моята истина, други ще работят, за да я оповестят. Ако 

родителите мълчат, децата ще говорят. Но словото Ми ще се лее от устните на учениците Ми и 

свидетелствата ще се появяват навсякъде. Но не изисквайте да изпитате изпълнението на всичко, 

което ви съобщавам в момента. Първо оставете семето да покълне, след това оставете растението 

да даде желания плод и дори след това оставете плода да узрее. Тогава ще видите как всички Мои 

пророчества се сбъдват едно след друго. Някои от вас са усърдни, други - небрежни, но аз ви 

казвам, че всички трябва да бъдете търпеливи и упорити. 

45 Ако знаете колко струва да съберете реколтата от един плод или семе, след като сте го 

отгледали, ще изпитвате истинска любов към него. Затова искам Моето семе да премине през 

ръцете ви, за да го обикнете и да признаете цялата му стойност. За да ви помогна да изпълните 

задачата си, ви укрепвам за борбата. 

46 Пастирът с любов води стадото към препятствието на своята любов, което е лоното на 

Господа за душите. 

47 Движете се напред, казва ви Моят глас, не спирайте по пътя. Обичайте времето като 

скъпоценно съкровище, използвайте го за изпълнение на задълженията на духа си и на тези, които 

ви налагат земните ви задължения. Използвайте го във всичко, което Моят закон повелява, и 

наградата, която ще получите, ще бъде светлина и мир за вашия дух. 

48 За много хора от това време изкуплението на земята е към своя край. Вие, които чувате тези 

откровения и не знаете дали принадлежите към числото на избраните - използвайте дори последния 

миг от съществуването си, за да го изследвате в светлината на съвестта си. Разгледайте 

изпитанията, които трябва да понесете, изплатете, доколкото е възможно, всичките си (духовни) 

дългове и с тази подготовка ще получите приятен плод, който душата ви ще пожъне веднага щом 

прекрачи прага на духовния живот. 

49 Не мислете за смъртта, за да не се превърне неизвестността за вас в депресираща фикс идея. 

Помнете, че ще живеете, и бъдете сигурни, че когато съзрете пътя на духовната сфера, душата ви 

ще възкликне от радост и изненада: Струва ми се, че вече съм бил тук! 

50 Изучавайте и тълкувайте правилно Моите учения, защото ако не го правите, бихте 

изпаднали във фанатизъм в резултат на лошото възприемане на Моите учители по одухотворяване, 

а тъй като това е издигане на духа, то не допуска грешки. 

51 Живейте чисто, смирено, просто. Изпълнете всичко, което е справедливо в човешката 

сфера, както и всичко, което се отнася до вашия дух. Премахнете от живота си излишното, 

изкуственото, вредното и вместо това се освежете с всичко хубаво, което съществува във вашето 

съществуване. 

52 Пътят е толкова гладък и бремето на кръста е толкова леко, ако вече сте се научили да 

живеете, че ще ви се стори лесно да изпълните дълга си на изкупление. Но за онзи, който носи 
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тежко бреме и влачи вериги със себе си през света, изглежда невъзможно да поеме по пътя на 

Господ и да следва стъпките, които Той е оставил след себе си. 

53 Осъзнайте, че Учителят не иска от вас нищо невъзможно. Дори не ви казвам да промените 

живота си за един миг. Освободете сърцето си от материалните неща, освободете го от егоизма и 

ще вървите по пътя, който съм ви начертал с нежност и любов. 

54 Не са Мои слуги онези, които претендират да Ми служат с празни думи, хвалейки се със 

знания или съдейки за делата на ближните си. Моите слуги, ученици, войници са онези, които с 

чист, трудолюбив и полезен живот сеят по пътя си Моята светлина и оставят следи от добродетели 

и примери за добро. 

55 Никой няма право да съди действията на ближния си, защото ако чистият не го прави - защо 

да се позволява на този, който има петна в сърцето си, да го прави? 

56 Казвам ви това, защото винаги сте нетърпеливи да изследвате семето на брат си, надявайки 

се да откриете недостатъци в него, за да можете след това да му покажете своето семе и да го 

унижите, като му кажете, че вашата работа е по-чиста и по-съвършена. 

57 Единственият Съдия, който знае как да прецени делата ви, е вашият Отец, който живее на 

небесата. Когато Той се появи със Своите везни, не този, който разбира повече, ще има по-големи 

заслуги в Неговите очи, а този, който е разбрал как да бъде брат на ближния си и дете на своя 

Господ. 

58 Необходимо е Моят народ да се появи сред народите и да даде пример за братство, 

хармония, милосърдие и разбирателство, като войник на мира сред онези, които отново 

злоупотребяват с Божествените учения, за да се карат, да се нараняват взаимно и да отнемат 

живота си. 

59 На Моите деца от всички асоциации, църкви и секти Аз говоря чрез тяхната съвест. 

Призовавам ги към помирение и им вдъхвам велики мисли, изпълнени със светлина. Но е важно да 

знаете, че чрез вас им оставям послание, което трябва да им предадете от Мое име. 

60 Трябва да сте смирени. Не трябва да имате нищо против да ви обидят. Бъдете нежни. Ще ви 

бъдат причинени унижения и страдания. Но твоето слово, което ще бъде моето послание, няма да 

могат да изтласкат от умовете си. Затова ви казвам: Ако някои останат безчувствени и глухи за 

призива ви, други ще се събудят от дългия си сън и ще тръгнат напред, за да вкарат живота си в 

правия път на обновлението и покаянието. 

61 Въоръжете се с кураж, вяра и сила, за да можете да се изправите пред битката. Но ви 

обръщам внимание: Не се плашете, когато говорите с някой от вашите ближни, защото го виждате 

добре облечен или защото към него се обръщат с "принц", "господар" или "министър". 

62 Вземете за пример Павел и Петър, които издигнаха глас пред онези, които светът наричаше 

господари. Те бяха велики по дух и въпреки това не се хвалеха пред никого, че са господари, а по-

скоро заявяваха, че са слуги. Следвайте примера им и свидетелствайте за Моята истина чрез 

любовта на делата си. 

Моят мир да бъде с вас! 
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Инструкция 132  
1 Добре дошли, вие, които започвате да усещате в себе си пламъка на любовта към вашия 

Учител. Добре дошли сте вие, които се стремите да подсладите живота си с ласката на Моето 

Слово. Добре дошли сте и вие, които се съмнявате в Моето присъствие, защото Аз ще ви освободя 

от съмнението ви и то ще отстъпи място на Моята любов. Добре дошли сте и вие, които идвате с 

наскърбено сърце, защото Аз ще ви дам утехата, от която се нуждаете. Любовта ми прегръща 

всички вас. 

2 Когато Ме видиш да те приемам, ми кажи от дъното на сърцето си: "Господи, чаках Те, вече 

копнеех за Твоето идване, както и за Твоето любящо Слово." - Търсите ли Божието царство? Ще ви 

доведа до него стъпка по стъпка, докато достигнете най-високото ниво на съвършенство. Мнозина, 

които са ви предшествали на земята, вече са постигнали тази възвишеност. Те са духове на 

светлината, пратеници или емисари на Бога, които идват невидимо при хората, за да им носят 

послания и вдъхновения. 

3 О, ученици, стремете се към напредъка на духа и ще се научите да изяснявате всички онези 

проблеми, чието решение смятате за невъзможно, въпреки че то е в сферата на вашите 

възможности. Ако сте надарени с такива високи дарби, защо искате това? 

Правя всичко за теб? Помнете, че трябва да дойдете при Мен чрез своите заслуги, усилия и дори 

жертви. Показвам ви пътя, по който да напреднете, за да постигнете целта. 

4 Вижте, Моето слово е като добро семе. Понякога то пада на твърда почва, под камъни и 

тръни: това е материализъм, безразличие на сърцата, в които Моето учение не може да покълне. 

Понякога едно растение тъкмо започва да цъфти, когато идва нечиста ръка и го отрязва. Това се 

случва, когато сърцето е водено от лоши страсти. Ако семето попадне в плодородна почва, то 

покълва навреме, цъфти и залага пъпки, многогодишното растение се издига нагоре с всеки 

изминал ден и дава обилни плодове. 

5 Понякога се питате: "Защо Учителят, вместо да избере Своите слуги и ученици, не вземе 

всички нас, които сме Негови деца?" И аз ви отговарям: Избирам тези, за които е настъпил 

подходящият момент, както при узрелите семена. За останалите оставям известно време, докато 

достигнат пълна зрялост, за да мога да им служа. Учителят действа като добър рибар, който се 

качва на лодката си в ранен час, хвърля мрежата си там, където знае, че има много риба, и когато я 

напълни с риба, позволява на безполезните малки рибки да се изплъзнат през мрежата, като по този 

начин избира по-големите. Аз съм рибарят на душите, който поставя мрежата Си, за да улови в нея 

сърцата ви. Колко много хора, които бяха уловени в Моите мрежи на любовта, се върнаха в морето 

на своето безпокойство и страсти! Те все още не могат да принадлежат към избраните, които Ме 

следват вярно и отречено. Но те ще се присъединят към тях по-късно. 

6 Опитвам се да направя така, че гласът Ми да се чува във всички души, но материализмът на 

хората им позволява да чуват само гласа на света и на плътта. Въпреки това има някои, които Ме 

слушат, и това са страдащите, нуждаещите се, болните, презрените, онези, от които светът вече не 

се нуждае и които е обрекъл на забрава, защото нямат какво повече да дадат. Те Ме чуват много 

добре, защото знаят, че могат да очакват нещо само от Мен. Какво може да означава Моят глас, 

Моето Слово за човек, който намира всичко, което желае, в света? Този човек вижда само 

материалното си щастие и ако някога чуе призива Ми, Ми казва, както се казва на просяк: "Днес 

нямам какво да ти дам, ела пак утре!" Но кой знае това "утре"? Кой може да знае колко време ще 

мине, преди отново да му се обадят? Това може да стане утре, както е възможно и в друго 

съществуване. Блажен е онзи, който забравя своето страдание над болката на другите. 

7 Молете се, осъзнайте, че сега е времето, когато Моята справедливост и Моята светлина 

разтърсиха всички тъмни сили. Това е трудно и опасно време, защото дори съществата, които 

живеят в тъмнината, ще се преструват на същества от светлина сред вас, за да ви съблазнят и 

объркат. Давам ви Моята светлина, за да не се отклонявате от пътя и да не се оставяте да бъдете 

измамени от онези, които злоупотребяват с Моето име. 

8 Измамниците са не само невидими същества, но и въплътени в хора, които ви говорят за 

учения, претендиращи да са светли, но противоречащи на Моите учения. Не бива да ги слушате. 
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Моето слово се разпознава по високата си духовност, по смисъла и божествения си "вкус". Всеки, 

който успее да опознае "вкуса" на Моето Слово и се запознае с него, няма да изпадне в грешка. Аз 

ви дадох правото да изследвате и проучвате Моето Слово, за да го опознаете из основи. 

9 Тъй като Аз бдя над вас като пастир, който се грижи за овцете си, когато хвърлям мрежите 

Си, за да спася душите ви от бурните вълни на океана, вие на свой ред ще се молите за своите 

ближни и молитвата ви ще се разпространи като мантия на мира над човечеството. 

10 Сега разбирате, че съм разделил божественото Си откровение на три големи епохи. 

11 Именно в духовното детство на човечеството Отец му дава Закона и му обещава Месия, 

който ще отвори вратата към новата ера. 

12 Месията е Христос, който идва при хората, когато те са в своята "духовна младост". Той учи 

хората на по-висша форма на изпълнение на закона, който те преди това са получили от Отца и не 

са знаели как да изпълняват. "Божието Слово" прозвуча през устата на Исус, затова ви казвам, че 

светът продължи да чува гласа и заповедта на своя Отец чрез любовното учение на съвършения 

Учител. 

13 От своя страна Исус предлага да изпрати на хората Духа на истината, за да ги накара да 

разберат всичко, което не са разбрали от Неговото учение. 

14 И така, възлюбени хора, това просто, смирено слово, което чувате в този момент, е гласът 

на Духа на истината, е духовната светлина на Бога, която се излива във вашето същество, за да 

можете да отворите очите си за Новата ера. Тази светлина, която започва да ви кара да разбирате с 

яснота всички откровения на вашия Учител, е светлината на вашия Отец, Светия Дух, който 

изненадва човечеството на по-висока степен на духовно развитие, т.е. когато то се приближава към 

зрелостта, за да разбере откровенията на Бога. 

15 Във всичко, което ви разкрива тази светлина, вие ще получите наставленията на Отца, 

защото "Словото" е в Мен, а Светият Дух е Моята собствена Мъдрост. 

16 Тази форма на възвестяване чрез човешки гласове е само въведение към истинската духовна 

връзка на човешките същества с техния Създател и Господ, когато вие, изпълнени с духа на 

истината, говорите на своя Отец от дух на дух. 

17 На онези, които все още не вярват в Моето проявление в този момент, казвам: Не отричайте, 

че Учителят отново ще общува с хората, защото Той ви обеща, че ще се върне, и нито едно от 

божествените обещания не е останало неизпълнено. Не трябва и да се отдалечавате от вашия Отец, 

като казвате, че е невъзможно да общувате с Него. В интерес на истината ви казвам, че Господ 

винаги е бил в контакт с хората под различни форми в зависимост от тяхната духовна зрялост. 

18 Тази нова епоха, тъй като е епоха на одухотворяване, ще се нарича епоха на Светия Дух, 

защото ще бъде озарена от божествената светлина, която обяснява всичко и ви учи да разбирате 

всичко. 

19 Новата епоха вече е започнала и никога няма да свърши, тъй като кулминацията на тази 

епоха ще се съчетае с вечността. 

20 Нима все още не познавате величието и чудесата, които ви обещава времето на светлината? 

Не се ли радвате при мисълта, че вече е близо времето, когато светът ще се избави от мрака и ще 

отвори очи за новия ден? 

21 Обърканите обстоятелства ще приключат, измамата ще изчезне, тайните ще се разсеят и 

една сияйна, но в същото време прекрасна и мека светлина - защото тя е на Божествения Дух - ще 

разкаже на хората, които дълго са търсили, съмнявали се и се мъчили: Ето каква е истината. 

22 Разберете, че Христос е тълкувал закона на Отца и че учението на Учителя е осветено от 

светлината на същия този Отец, когото вие наричате Свети Дух. 

23 За да достигнете до тази светлина, издигнете мислите си, позволете на духа си да бъде 

свободен, отворете сърцата си, защото Аз ще излея поток от благословии върху вас. 

24 Хора, които едва днес се докоснахте до светлината на Моето Слово: отворете нуждаещите 

се ръце и вземете хляба и виното от Моите наставления. 

25 Изпитанията са преминали през всички; за някои те са били кратки, но тежки, за други - 

продължителни и горчиви: мигове, часове, дни и години на болка ще отминат за вас и мирът ще се 

завърне в сърцата ви. От Моя дух към твоя тече Моят балсам, Моята сила и Моята светлина. 
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26 Оставете се да бъдете обгърнати от Моето сияние, така че да забравите скръбта, мъката, 

нещастието и сълзите тук. Сега е време да откриете съкровището, което носите скрито в себе си, и 

да престанете да бъдете парии в света. 

27 Хора, не се страхувайте, защото Аз няма да ви възлагам никакви задачи или отговорности, 

докато не постигнете мира, душевната сила и здравето, които ви липсват. Веднага щом се 

почувстваш силен, сърцето ти ще Ми благодари и същевременно ще поиска място в Моето лозе. 

28 "Искайте и ще ви се даде" казвам на болните, на нуждаещите се от мир, на бедните, на 

гладните и жадните за справедливост, на вдовиците, на сираците, на тези, които нямат любящ 

човек в света, накратко, на всички, които пият чашата на горчивината. Но не ми обещавайте нищо 

за Моите ползи. Позволете Ми да ви заливам с любовта Си, но имате пълната свобода да Ме 

следвате или да се отвърнете от Мен. Кой Ме следва или не, оставям на благодарността на вашето 

сърце, на вашето разбиране, на вашата съвест. 

29 Това не е заповед, която ви давам, но и вие не трябва да Ми поставяте условия, за да Ме 

следвате. 

30 Това, което трябва да помните, е, че всеки, който се обновява, който води праведен живот и 

влага искрица добродетел в делата си, разполага с най-ценните съкровища на духа, като мир, 

здраве и светлината на мъдростта. 

31 Ако сте послушни и кротки, няма от какво да се страхувате. В Мен ще видите само любов, 

справедливост и доброта без граници. 

32 Страхът ви ще бъде оправдан, ако се заблудите. Тогава обаче ще трябва да се страхувате от 

последствията на несъвършените си дела. 

33 Сред вас има някой, който Ми казва: "Господи, защо ме повика, когато знаеш, че имам 

много твърдо сърце, което никога не е изпитвало милосърдие към никого?" Казвам му, че не трябва 

да се безпокои, защото Моята сила е велика и кара кристално чистата вода да извира дори от 

скалите. 

34 Упорито слушайте словото Ми, това е единственото нещо, което искам от вас. Тогава, 

когато най-малко мислите за това, мракът на ума ви ще се разтвори, за да проникне светлината; и 

това сърце, подобно на мъртвец в ковчег, ще се възроди, чувствайки и обичайки, както подобава на 

всяко Божие дете. 

35 Научете се да се молите, казва вашият Учител. Ще ти говоря в тихата ти стаичка. Ще говоря 

на болните Си, ще ги помажа и ще ги накарам да усетят утехата на божествения Ми лечебен 

балсам. Ще ви дам това, което чакате от дълго време. 

36 Научете се да говорите с лекаря на лекарите, о, благословени болни, защото и утре, когато 

отново оздравеете и ви бъдат поверени други болни, трябва често да Ме призовавате. 

37 Винаги имайте вяра, за да се сбъдне чудото, и придобивайте заслуги, за да сте винаги 

достойни за това, за което молите. 

38 Какви заслуги може да придобие болен човек, който е неспособен да се бори? Неговите 

заслуги могат да бъдат многобройни и големи, ако знае как да се въоръжи с търпение и покорство, 

ако знае как да бъде смирен пред Божествената воля и може да Ме благославя сред болката си, 

защото примерът му ще просветли много сърца, които живеят в мрак, които се отчайват и се 

отдават на пороци или мислят за смъртта, когато ги нападне изпитание. Ако тези хора срещнат по 

пътя си пример за вяра, смирение и надежда, които извират от сърце, което също страда много, 

защото носи много тежък кръст, те ще почувстват, че сърцето им е докоснато от лъч светлина. И 

наистина е така, тъй като те не са могли да чуят гласа на собствената си съвест, е трябвало да 

получат светлината на съвестта, изпратена им от друг събеседник чрез неговия пример и неговата 

вяра. 

39 Не се предавайте, никога не се обявявайте за провалени, не се прекланяйте пред бремето на 

страданията си. Винаги имайте пред очите си горящия светилник на вярата си. Тази вяра и любовта 

ти ще те спасят. 

40 Мъже, които мълчаливо понасят трудности и страдания, които ден след ден пият чашата на 

унижението, аз благославям вашите стъпки. Вчера бяхте господари, а сега сте слуги; преди ви 

покриваха празнични одежди, а сега ви обгръща бедност. Живееш в мизерен ъгъл, от който си 
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спомняш миналото, и там проливаш сълзите си тайно, за да не те видят да плачеш нито жена ти, 

нито децата ти. В тези моменти изпитвате малодушие и не искате да отчайвате близките си. Само 

аз познавам тази скръб, само аз знам как да изсуша тези сълзи. На всички вас ще говоря и ще ви 

уча, защото цялата тази болка, която сте натрупали в себе си, мога да премахна и да оставя в 

сърцето ви само благословената светлина на опита. Уверявам ви, че ще издигна най-добрите 

майстори от тези, които са пострадали най-много. 

41 Трябва да опознаете Моето Слово, за да се възстановите и да възкръснете за истински 

живот, о, мъртви по сърце и дух! 

42 Болката е изляла цялото си съдържание върху света и се усеща в хиляди различни форми. 

43 В какъв ужасен порив живееш, човечество! Колко усърдно месиш тестото за ежедневния 

хляб! Ето защо мъжете се изтребват преди време, жените остаряват преждевременно, момичетата 

увяхват в разцвета си, а децата изтръпват в крехка възраст. 

44 Времето, в което живеете, е епоха на болка, горчивина и изпитания. И все пак искам да 

намерите мир, да постигнете хармония, да отхвърлите болката. За тази цел Аз се явявам в духа и ви 

изпращам Моето Слово, което е роса на утеха, изцеление и мир за вашата душа. 

45 Слушайте Моето Слово, което е Възкресението и Животът. В Него ще си възвърнете вярата, 

здравето и радостта да се борите и да живеете. 

46 Давам ви любовта, която е в Мен и която никога не се изчерпва. Ти си част от Мен и Аз те 

подхранвам, Моята благодатна сянка те покрива завинаги. Като Отец Аз ви научих да правите 

първите стъпки в изпълнението на вашата задача. Намираш се в подножието на планината на 

съвършенството, оттам се изкачвай нагоре. Духът ми е на върха и очаква завръщането ви. 

Човечеството ще последва стъпките ви. Аз отправям Своя призив към тях, говоря на бащата на 

семейството, който е определен за Мой представител и има задачата да напътства поверените му 

души; говоря и на онзи, който е управител, за да може всеки да действа в рамките на Моите закони 

и да изпълни задачата си, като преодолее изпитанията на това време. 

47 От самото начало на времето Аз създадох дома, състоящ се от мъжа и жената, и го облякох 

с мъдрост и любов. Наложих кръст и на двамата и съвършена съдба. Основите на този дом са 

любовта и взаимното разбирателство. Ръководството принадлежи на мъжа, а почитта и 

послушанието - на жената. Поставих скъпоценни дарове и на двамата, за да могат да се 

усъвършенстват. И Моята воля не е тази благословена институция да бъде погрешно оценена или 

осквернена. Въпреки бурите, които бушуват и заплашват навсякъде - бъдете бдителни и 

защитавайте тези принципи. Изградете бъдещето на човечеството върху здрави основи. Тогава Аз, 

който присъствам в действията ви, ще ви благословя и ще умножа семето ви. 

48 Ако душата ви не е способна да възприеме велики идеи или вдъхновения, молете се, 

подгответе се и Аз ще ви просветля. 

49 Всички задачи, които ви възлагам, са много важни и отговорни. Докато на едни поверявам 

попечителството над деца, други правя духовни водачи на голям брой хора или владетели на 

многобройна нация. Блажен е онзи, който се издигне над земното, за да търси сила и светлина от 

Мен, защото ще бъде в общение с Мен и Аз ще го подкрепям по време на изпълнението на мисията 

му във всички изпитания. 

50 Почувствайте топлината Ми като Отец, чуйте Ме и Ме разберете. Нека тези, които Ме чуват 

за първи път, да не мислят, че този човек, чрез когото ви предавам словото Си, иска да повярвате, 

че той е Господ, Учителят. Не, очите ти не Ме виждат, но духът ти Ме приема и в сърцето си 

усещаш Моето присъствие. Аз ви говоря от безкрайността и това е сладкото ехо на гласа Ми, което 

чувате от тези устни, подготвени от Мен, за да чуете Моето свято слово. 

51 Защото защо е тази прокламация? Обещах да дойда отново при теб в друг момент. Обявих, 

че Моето идване ще бъде тогава, когато ще се разразяват войни, когато покварата на хората ще е 

достигнала своя връх и когато язвите ще са се разпространили по земята. Освен това дадох да се 

разбере, че Моето идване ще бъде в духа. Времето на Моето завръщане вече е дошло, времето на 

Моето присъствие сред вас е това, когато войните разтърсват цялата земя, домовете се разрушават, 

добродетелите се потъпкват, а Законът се фалшифицира. Ето защо, когато мнозина осъзнаят всичко 

това, те се питат: "Кога ще дойде Христос, нашият Спасител?" Те не знаят, че Аз вече съм в света и 
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подготвям семето, което ще им донесе светлина и мир. Едва съм започнал да изпълнявам 

обещанието Си. 

52 Наново дойдох при смирените, бедните и невежите, които обаче гладуват и жадуват за 

справедливост, любов и истина. И когато този прост и непознат народ разбра, че някой е насочил 

погледа си към него и че този някой е неговият Господ, той тръгна - воден от много голяма 

вътрешна сила - да търси Моето Слово. То дойде тъжно, уморено и болно - в Моето присъствие то 

намери балсам за всички свои болести. То дойде, разкайвайки се за греховете си, за недостатъците 

и пороците си, но когато усети ласката, която Моята прошка дава, в него се породи твърдо решение 

за обновление, за поправяне. Той усеща, че духът му няма дела, достойни за неговия Отец, и 

получава напътствия да може да върши велики дела и чудеса. 

53 Човешкият и духовният живот са били тайни, които техните малки познания не са били в 

състояние да разгадаят. Докато Ме слушаше тук, то узна истината за всички сътворени неща. Ако 

по онова време израилтяните очакваха идването на Месията като идване на могъщ цар, войнствен и 

силен на земята, който ще им върне свободата, ще им даде оръжия, за да победят и унижат 

потисниците си, и след това ще ги обсипе със земни блага, за да ги направи най-великите и силни 

хора на земята - по онова време този народ не дойде, за да го направя богат на света, нито за да го 

направя велик и господар на другите. Тези хора са дошли при Мен, за да намерят истината, 

спасението и мира. Предоставих им и материални блага, но това беше направено като допълнение. 

54 Хлябът на бедните в това време - въпреки че е толкова горчив - не е толкова подобен на 

този, който ядат силните, великите господари, царете. 

55 Хора, върнете се при Мен, започнете да се молите, както ви научих, за да почувствате мира 

на Моето идване. Молете се духовно пред Мен и усещайте фразите, на които ви научих, а именно: 

"Отче наш, Който си на небесата, да се свети Твоето име. Да дойде Твоето царство." Колко пъти 

сте изричали тези думи, които са молба за Моето идване, без да разбирате какво казват, какво 

означават и следователно без да ги почувствате. Христос ви е учил да се молите, като отправяте 

мислите си към Небесния Отец, без между Отец и детето да се намесва образ или каквато и да е 

форма на поклонение. Откога сте забравили тези инструкции? 

56 О, Мой нов народе Израел! Поверявам ви тази работа, сякаш е дърво. Днес тя е още нежна, 

утре ще бъде могъща. Тя е предназначена да дава сянка и плодове на уморения и болен поклонник. 

Но ако вие, които идвате от областите и районите, от планините и селата, желаейки плодовете му, 

не се грижите за него, това дърво ще изсъхне, плодовете му ще паднат и то вече няма да дава сянка. 

Ще дойде ден, в който ще се върнете отново при него, защото ще се почувствате гладни и уморени 

от живота, но когато стигнете до мястото, където е било дървото, няма да откриете следи от него, 

защото не сте знаели как да се грижите за него, защото сте се задоволили да ядете от плодовете му, 

докато задоволите глада си, а после сте му обърнали гръб. Това дърво расте в сърцата на Моите 

деца. Плодовете му са любов и милосърдие.Вашето доверие и благодарност ще бъдат най-добрата 

поливка, която можете да дадете на дървото си, за да живее, расте и дава плодове. 

57 И така, тук съм сред това смирение, затова не се обърнах към великите (на този свят), 

защото те биха се опитали да Ми угодят, като Ми предложат земни съкровища. Не забравяйте, че 

по онова време Исус не е имал дори къщичка на света, в която да се роди. Това беше обикновена 

пещера, която Му даде подслон, а сламата Му послужи за легло. "Моето Царство не е от този свят", 

ви казах по-късно, и ви го доказах още с раждането Си. Един прост ефод покриваше Тялото Ми, 

което много пъти беше мокрено от сълзите на грешниците, на онези, които много страдаха, а 

вярата на онези, които се докосваха до него, правеше истински чудеса с тях. 

58 Днес, когато дойдох при вас в Духа, ви казвам, че мантията, която Ме покрива и с която 

покривам вас, е мантията само на Моята Любов. Елате при Мен и изсушете сълзите си върху тази 

благословена мантия, защото ново чудо ще озари вярата ви, чудото на вашето спасение. 

Моят мир да бъде с вас! 
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Инструкция 133  
1 Добре дошли, мои възлюбени, които сте дошли да чуете словото Ми. Тук е Учителят на 

човечеството. Сега Аз се изявявам чрез тези гласоподаватели, както в друго време говорих на 

народите чрез устата на пророците. 

2 Намираш ли сред хората нещо по-велико от това, което твоят Бог ти е открил? - Не. Тогава 

защо вървите по заблуждаващи пътища, когато Аз съм ви посочил пряк път? Само аз мога да ви 

разкрия това, което е било тайна за вас. Кой друг може да бъде посредник в Божиите съвети? Само 

Моята Божествена светлина може да ти разкрие, че настоящият ти живот ти е даден, за да изкупиш 

минали прегрешения, които сърцето ти не познава. С тази горчива чаша изкупувате грешките си, за 

да пречистите душата си и да постигнете възходяща еволюция. 

3 Не забравяйте, че съществуването ви не се ограничава само до материалното ви тяло. 

Затова, когато престане да живее, душата ви не умира. Нима сте забравили, че душата е семе на 

вечността? 

4 Не Ме ограничавайте и в образа на Исус. Ако искате да си спомните за Мен или да 

размишлявате върху появата Ми като човек, направете го, като си спомните Моите учения, Моите 

дела. Разбери Ме като безкраен; признай първото доказателство за любовта, която ти дадох, когато 

се уподобих на теб, за да можеш след това, практикувайки добродетелите, да се уподобиш на 

Моята Божественост, като подражаваш на Моя пример. Говоря ви по този начин само защото вече 

сте способни да Ме разберете. 

5 Аз съм изцяло дух, но във всички Мои дела присъствам. Ако Ме търсите във всичко, което 

ви заобикаля на земята - във въздуха, в пространството, в светлината - ще Ме видите там. Ако 

потърсиш присъствието Ми в най-незначителното творение - в листата на дървото, раздвижвани от 

вятъра, или в аромата на цветето - ще Ме намериш там, ще откриеш там следата от любов, с която 

Творецът запечатва всичките Си дела. Много чудни неща е открила и създала вашата наука, но 

човекът не е създал всичко сам, защото Аз поставих в него основните понятия на живота. Основата 

на всичко е в Моята бащинска любов. Духът, посредством човешкия ум, е огледало, което отразява 

светлината и силата на Божеството. Колкото по-извисен е духът и по-развит умът, толкова по-

големи откровения ще отразява. Ако вашата наука днес ви е дала много горчиви плодове, то е 

защото сте насочили тази светлина само към пътя на Свободната воля (или произвола). 

6 Не съм ли ви казвал, че сте заблудени овце? Това е причината да ви следвам, за да ви върна 

обратно. Ако се върнете към Моето препятствие по истинския път, хармонията между вас и Отец 

ще ви накара да дадете истински плодове на живота на човечеството. Защо винаги трябва да 

вървите по криви пътеки, въпреки че гласът на вътрешния ви Съдия не се уморява да ви говори? 

Защо да не приемате доброто, когато душата ви - когато направите добро дело - се изпълва с 

радост? 

7 Човечество, никога не съм искал да бъдеш изгубено. Несправедливо е, че имате такава 

представа за Мен, че смятате, че съм създал същества, които неизбежно трябва да бъдат изгубени, 

че съм определил тази съдба на Божиите деца. Разберете, че вашата съдба е различна - тя е да 

живеете вечно - и то не само някои, а всички, защото всички сте Мои деца. Когато слязох на света 

и станах човек, това беше, за да ви покажа чрез примерите на тази жертва изпълнението на 

мисията, която беше дадена чрез Моята 

Божествеността е обявена. Казвам ви, че тази Кръв беше пролята, за да очертае пътя към 

възстановяването на всички Мои деца, и че ако някое от тях не постигне тази полза, Аз ще стана 

отново човек само заради него и ще дам Кръвта Си, за да го спася. 

8 Няма по-съвършено правосъдие от Моето. Ако днес се оплаквате, че невинни хора са 

осъдени и че, от друга страна, има виновни хора, без справедливостта на света да ги е наказала, не 

се тревожете, но и не ги съдете. Помнете, че всичко си има граници, че нищо не остава скрито от 

Мен и че освен това всичко има край на земята. Продължавайте напред, деца Мои, не се спирайте, 

а вървете по пътя, който Моят закон е очертал за вас. Кажете Ми, че Ме обичате, но не с думи, а с 

дела, с дела на любов към ближните си. Не издигайте материални олтари, за да Ми се покланяте. 
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Но ако имате нужда от олтар, който да ви вдъхновява, съзерцавайте тази прекрасна природа, която 

ви заобикаля, и Ме обичайте в нея; така ще дойдете при Мен. 

9 Възлюбени ученици, когато и да се приближите към Мен, подготвени духом и телом, ще 

получите Моята сила и Моята утеха, скръбта ви ще отмине и ще се наслаждавате на мляко и мед. 

Положи при Мен всичко, което тежи на сърцето ти, и Аз ще отредя в живота ти това, което е Моята 

воля. Искам всички да се борите, никой да не се отпуска, да бъдете усърдни и да работите с 

отдаденост и послушание, защото сега е времето за изпълнение и поправяне на греховете, а вашите 

инструменти ще придобият великолепие едва след трудовата борба. 

10 Човечеството очаква Моите нови ученици; но ако вие, които сте Моите работници, 

изоставите семето и земеделския инвентар, страхувайки се от мнението на света - какво ще стане с 

това човечество? Не сте ли почувствали отговорността на вашата мисия? Съвестта ви никога не ви 

лъже и винаги ще ви каже дали сте изпълнили дълга си. Това безпокойство, което изпитваш, е знак, 

че не си се подчинил на Моите заповеди. 

11 Дадох ви дара на мира, а вие не го посяхте в сърцата на ближните си. Не сте оказали 

влияние с мислите и молитвите си, за да облекчите болката на народите във война. Не бъдете като 

слепци, които водят други слепци; помнете, че ви казах, че вие сте светлината на света. Мисията ви 

няма да е трудна, ако обичате тази кауза. Ако Ми покажеш добри намерения, ще ти помогна. Няма 

да е необходимо да търсите болни, но ще ви търсят. Аз ще ви ги доведа и така ще можете да 

изпълните тази благословена задача - да утешавате. Онези, които идват при вас, ще бъдат 

подготвени от Мен, за да не срещнат ожесточени сърца и да Ми кажат: "Колко е трудна задачата, 

която си Ми дал, Отче, и колко е трудна нивата, която обработвам." Наредих всичко, за да работите 

с любов и да се усъвършенствате. 

12 Избрах те, за да ти възложа тази задача, защото Ме обичаш и си Ми показал своето 

смирение и покорство. Но Аз не искам, след като ви използвам като посредници, за да излея 

милостта Си върху нуждаещите се, да се чувствате по-висши от вашите ближни и да Ме отричате. 

13 За да издигнете душата си, трябва да се откажете от излишните удоволствия на този свят. 

Пътят ми е тесен и е необходимо да бдя и да се моля. Но ако Ме обичате истински, за вас няма да е 

жертва да се отделите от тези човешки нещастия. Направих кръста ти светъл и просветих онези, 

които те заобикалят, за да не бъдат пречка по пътя ти. 

14 Утре ще има война на доктрини и идеи. Много от вашите събратя, уморени от лъжливи 

обещания, ще дойдат при вас в търсене на истината и ако не сте подготвени, присъствието на тези 

хора ще ви сплаши. 

15 Борете се за спасението на хората и използвайте това време, защото 1950 г. вече наближава 

и тогава Аз вече няма да говоря чрез гласоподавателите. Много от вас ще Ми служат преди тази 

година, а други - след това. След тази година вие, които сте предали Моето Слово, вече няма да 

изпадате във възторзи, а вие, които сте позволили на "духовния свят" (духовете-пазители) да се 

изяви в настоящето, ще се подчинявате на неговите подтици и ще се чувствате защитени във всеки 

един момент. Аз ще бъда с всички Мои деца, за да продължите да разгласявате Моите учения на 

хората. През това време враговете ви ще се стремят да ви унищожат и да създадат пречки за 

разгръщането на Моето дело. Ако не се съгласите с това, ще се почувствате отслабени. Но много от 

тези преследвачи, когато разберат смисъла на Моето учение, ще Ме признаят, ще се обърнат и ще 

пренесат учението Ми в други народи и страни. 

16 Искам да донесете тази светлина на всички Мои деца, на малките и на силните, да се 

грижите за душите им, които стенат, и да им показвате пътя, а вие, които не сте били образовани, 

да знаете как да тълкувате Моята воля пред света. 

17 Всеки от тях е на мястото, което съм му определил. Не хулете тези, които съм поставил пред 

вас като Мои говорители, като отговорни за множествата, а им помагайте с добрите си мисли. Ако 

съм ги избрал, за да им възложа важна мисия, молете се за тях, за да могат да изпълнят трудната си 

задача. 

18 Вие, които сте преживели изпитания, които са сковали сърцата ви, сега можете да разберете 

страдащия и да проникнете в тайната стаичка - която е човешкото сърце - и да откриете 

страданието или злото, което го измъчва, за да го утешите. 
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19 Разберете Ме, хора, и помнете: ако съм направил словото Си материално чуваемо, то е само 

защото ви обичам и искам да разберете желанието Ми да се обичате един друг. 

20 Стиснете ръце в знак на приятелство, но го направете искрено. Как можете да бъдете братя 

и сестри, ако не сте разбрали как да бъдете приятели? 

21 Ако искате Отец да живее сред вас, трябва да се научите да живеете като братя и сестри. 

Ако предприемете тази стъпка по пътя на братството, вашата победа ще се изразява в обединението 

на духа с духа като награда. Много духовни дарби ви дадох и ви съобщавам: Когато сте единни във 

волята и в мислите си, ще ви дам възможност да се свържете чрез вдъхновение с вашите братя и 

сестри, които живеят извън вашия свят. 

22 Моето дело е от светлина, Моята истина е ясна, затова ви казвам, че никой не може да ходи 

в тъмнина и да твърди, че Аз съм там. 

23 По онова време, когато живеех сред вас като човек, често се случваше през нощите, когато 

всички почиваха, хората да Ме търсят и да идват при Мен тайно, защото се страхуваха да не бъдат 

разкрити. Те Ме потърсиха, защото изпитваха угризения, че са викали срещу Мен и са 

предизвикали обида, докато съм говорил на тълпите, и угризенията им бяха по-силни, когато 

разбраха, че Моето Слово е оставило дар на мир и светлина в сърцата им и че съм влял в телата им 

Своя лечебен балсам. 

24 С наведени глави те се озоваха пред Мен и Ми казаха: "Учителю, прости ни, ние открихме, 

че в Твоето слово има истина." - Аз им отговорих: "Ако сте разбрали, че говоря само истината, 

защо се криете? Не излизате ли на открито, за да приемате лъчите на слънцето, когато то се появи, 

и кога сте се срамували от него?" 

25 Който обича истината, никога не я крие, не я отрича и не се срамува от нея. 

26 Казвам ви това, защото виждам, че мнозина идват тайно, за да Ме чуят, но лъжат за това 

къде са отишли и крият какво са чули, а понякога дори отричат, че са били с Мен. От кого се 

срамувате? 

27 Необходимо е да се научите да говорите за Моето дело и Моето слово по такъв начин, че да 

не давате повод на хората да ви се подиграват или да ви сочат с пръст. Също така трябва да сте 

искрени, така че когато свидетелствате за Мен, да го правите с думи, които изразяват, че идват от 

сърцето. Това е семето, което винаги покълва, защото има истинност, която докосва сърцето и 

достига до душата. 

28 Моето божествено послание, когато го влагам във вас, трябва да се превърне в братско 

послание. Но за да впечатли и развълнува материалистичното и скептично сърце на днешните хора, 

то трябва да бъде пронизано от истината, която ви разкрих. Ако скриете или укриете нещо, няма да 

сте дали пълно свидетелство за Моето откровение през Третата епоха и в резултат на това няма да 

ви повярват. 

29 Доказах ви, че превръзката на тъмнината може да бъде свалена от невежия или заблудения, 

без да му навредим, без да го обидим, оскърбим или нараним, и затова искам и вие да направите 

същото. Аз самият ви доказах, че любовта, прошката, търпението и поносимостта имат по-голяма 

сила от суровостта, осъждането или употребата на сила. 

30 Пазете този урок, ученици, и не забравяйте, че ако искате с право да се наричате братя на 

своите ближни, трябва да имате много доброта и добродетели, които да влеете в тях. Обещавам ви, 

че когато светлината на братството засияе на земята, Аз ще почувствам присъствието Си по силен 

начин. 

31 Умът на онзи, който знае как да се подготви, изпада във възторг, когато съзерцава 

духовните учения, вдъхновени от словото на Учителя. Почвата на вашия 

Сърцето не е било безплодно и скоро пшеницата ще даде плод. 

32 Моята светлина разкъса плътната тъмнина на вашето невежество, сърцето ви се развълнува 

да Ме обича и умът ви просветна, за да разбере Моето откровение. Тази светлина ви е накарала да 

съзрете славата на живота, съвършенството на творението, чудесата на природата и мъдростта, с 

която е била предопределена всяка съдба. 

33 Понякога Ми казвате: "Учителю, лесно е да научим урока Ти, но е трудно да го приложим 

на практика." - Следователно Учителят ви насърчава и с любовта Си ви вдъхва увереност. След 
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това Той ви подлага на изпитания в ежедневието ви, в областта на способността ви да се справяте. 

И така, незабелязано, започвате да практикувате учението на Учителя. Разбирането, вярата и 

любовта са всичко, от което се нуждаете, за да вървите по този път. 

34 Не забравяйте: Когато дойдохте в Моето присъствие и преди да поискам от вас незабавно да 

започнете да изпълнявате някаква задача, ви позволих да Ме слушате, за да се наситите на Моето 

слово, което е мъдрост и сила, балсам и мир. Позволих ти първо да търсиш Моята истина, докато я 

намериш, позволих ти да изследваш Моето дело и да проникваш в него колкото искаш; точно както 

казах на Тома да сложи пръстите си в раната при Мен, за да може да повярва. Само по този начин 

ще можете да устоите и да издържите в битката, която ви очаква. 

35 Позволих ви да чуете словото Ми безброй пъти и да се почувствате ученици по време на 

Моите поучения. Моята Божественост се прояви и Аз позволих на Моя "духовен свят" да даде 

доказателства за своето присъствие, като извърши чудеса сред вас. 

36 Когато разберете и видите правилно всичко, което съм ви дал, ще се убедите, че вече няма 

да имате глад или желание за доказателства и чудеса. 

37 Виждали сте чудеса, които са се случвали в самите вас или във вашите братя и сестри, и 

именно тези чудеса са разпалили пламъка на вашата вяра и са изградили олтара на любовта в 

сърцата ви. 

38 Имаш всичко, за да можеш да практикуваш Моето учение с чистотата и възвишеността, 

които сега разбираш. 

39 Днес вие постоянно Ми задавате въпроси, а утре вие ще бъдете тези, които ще отговарят на 

въпросите, които ви задават вашите ближни. 

40 Трудна и красива е задачата, която ви поверявам. Това е кръстът на любовта, под който ще 

се сринете и който после ще ви издигне отново със своята сила. 

41 Кой може да премине през този живот, без да носи кръст? И кой е този, който го носи и не 

се срива, понякога изтощен от товара му? 

42 Не забравяй, че Аз, твоят Месия, твоят Изкупител, също имах кръст на земята и много пъти 

трябваше да падам под тежестта му. Но наистина ви казвам, че плътта може да се огъне и да се 

срине под тежестта на болката, изтощението и агонията, но духът няма да бъде победен, защото 

след всяко падане се издига по-високо, във всеки плач ще благославя съдбата си и дори в смъртта 

ще се издигне към светлината на истинския живот. 

43 Христос не се пренебрегна да вземе кръста Си. Носейки я на раменете Си до Голгота и 

издишвайки живота Си върху нея, Той ви даде най-великия пример за смирение, а след това беше 

отдясно на Отца. 

44 Този кръст беше перото, с което написах Моите страсти в сърцата на хората. 

45 О, хора, на които съм поверил мисията да бъдат светлина и спасение за човечеството. Вие 

сте ученик на Трите времена, който сега, в Третото, ще стане Учител. 

46 Днес вие сте обединени и образувате общности, тълпи и групи, а утре ще тръгнете по 

различни пътища, за да свидетелствате и преподавате Моето учение. Но в духовно отношение няма 

да сте далеч един от друг. 

47 Дори да сте разделени от морета и обширни земи, сърцата ви ще бият близо едно до друго, 

обединени от идеала да изпълните мисията си. 

48 Обединението на този народ ще настъпи след 1950 г. и радостта на Отец ще бъде много 

голяма, когато види оплождането на семето, което Той отгледа със Своето Слово, което беше като 

плодородна роса и което народът получи от 1866 до 1950 г. 

49 Вече наближава времето, хора, когато ще трябва да поднесете първите плодове от мисията 

си на своя Отец Йехова в подножието на новата планина Синай. 

50 Искам в този благословен час да представите на Отца онова единство, което сте изгубили в 

миналото и за което толкова много ви моля в настоящето. Не идвайте при Него с фанатизъм или 

идолопоклонство в сърцата си и с плодовете на измамата в ръцете си. 

51 Как би могъл този, който се покланя на идоли, да открие грешката си, когато дойде при вас, 

тъй като и вие се покланяте на подобни предмети? 
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52 Моята грижовна любов прави всички полета плодородни, за да може семето на 

одухотворяването да падне върху тях. 

53 Не се страхувайте от съдбата си, хора. В тази твоя мисионерска задача няма робство, нито 

това "препятствие" (духовната общност) е затвор, нито пък задачите, които съм ти поверил, са 

вериги. 

54 Блажени са онези, които вярвайки и с добра воля търсят убежище в този ковчег, защото ще 

бъдат спасени от изкушенията на това време, ще бъдат силни, защото в болката си ще имат 

изцеляващия балсам, в бедността си ще имат съкровището на това дело, а когато ги преследват 

неблагодарността и клеветата, ще имат утехата на Моето Слово на любовта. 

55 Не искам от вас да правите свръхчовешки жертви. Не съм поискал от мъжа да престане да 

бъде мъж, за да Ме следва, нито съм поискал от жената да престане да бъде такава, за да изпълни 

духовна задача. Аз не отделих мъжа от неговата спътница, нито пък я отделих от мъжа й, за да Ми 

служи, нито пък казах на родителите, че трябва да оставят децата си или че трябва да се откажат от 

работата си, за да Ме следват. 

56 Когато ги направих работници на това лозе, им дадох да разберат, че за да бъдат Мои слуги, 

те не трябва да престават да бъдат хора и че следователно трябва да разберат как да дават на Бога 

това, което е Божие, и на света това, което му се полага. 

57 Казвам ви само да не изпускате нито една от възможностите, които поставям на пътя ви в 

живота, за да можете да изпълните мисията на любовта, на която ви научих. 

58 Ще откриете, че духовните и материалните ви задължения са взаимосвързани и често ще 

изпълнявате и двата закона едновременно. 

59 Седем духовни етапа, които душата ви трябва да премине, за да достигне своето 

съвършенство. Днес, когато живеете на земята, не знаете на кое стъпало от стълбата на развитието 

се намирате. 

60 Въпреки че знам отговора на този въпрос на вашия дух, засега не мога да ви го кажа. 

61 Работете с голямо усърдие, за да може, когато дойде смъртта и затворите очите на тялото си 

за този живот, душата ви да се почувства издигната, докато стигне до дома, който е постигнала 

благодарение на заслугите си. 

62 Учениците на тази работа ще изпитат в началото на телесната смърт колко лесно се 

разкъсват връзките, които свързват душата и тялото. Той няма да изпитва болка, защото трябва да 

напусне земните удобства. Душата му няма да се скита като сянка сред хората, чукайки от врата на 

врата, от сърце на сърце в желание за светлина, за любов и мир. 

63 Гледайте и се молете, вижте как там, в другите народи, войната сее опустошение по пътя си, 

докато сред вас Моето Слово слиза, изпълнено с доброта и мир. 

64 Молете се за света, хора. 

65 Вие, мъже, когато се прибирате в домовете си с бързи стъпки, защото искате да прегърнете 

съпругата си или да се видите в очите на децата си, и в сърцата ви има радост, защото искате да 

дадете плодовете на труда на близките си - молете се за онези мъже, които са в полето на смъртта и 

няма да могат да се върнат да посетят домовете си, защото те са изравнени със земята. 

66 Когато преживявате нещо радостно, не бива да забравяте, че в същия час има много хора, 

които плачат. 

67 Съпруги и майки, когато навеждате лице, за да целунете челото на детето, дремещо сладко в 

люлката, помислете за онези майки, които някога са били като скакалци, а сега са загубили 

гнездото, половинката и децата си, защото войната е унищожила всичко като ураган. 

68 Когато затворите вратата на къщата и почувствате уютната топлина на дома и неговата 

защита, помислете и за онези майки, които търсят място в земята, за да предпазят децата си от 

смъртта. Помислете за малките деца, които викат родителите си, без да получат отговор, и за онези, 

които заекват само с една дума: Хляб. 

69 Но докато хората продължават да се унищожават един друг, вие ще се молите и молитвата 

ви ще бъде като ангел на мира, който се носи над тези народи. 

70 Говорих ви като Учител с ученик и като Баща с дете. Размишлявайте върху Моето слово. 
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71 Общността, която създавате заедно с Моята Божественост, е като могъщо дърво, което 

приканва пътника да си почине. Аз съм коренът и стволът на това дърво, а вие сте разперените 

клони, пълни със зеленина. Аз те подхранвам със сока, а ти получаваш живот и сила от него. 

Помислете дали бихте могли да живеете отделно от Мен. - Понякога ми казвате, че сте станали 

слаби и страдате, защото времената са се променили. Но аз ви казвам, че времената са си останали 

същите; това, което се е променило, е вашето сърце, защото то не е разбрало как да живее и да 

постоянства в любов, в хармония и в мир, и това е причината за вашата скръб. 

72 Моите наставления обновяват вярата на духа ви, дават ви нови сили и ви просветляват. 

Словото Ми е кристално чиста вода, която утолява жаждата ти и се излива върху теб неизчерпаемо. 

Давам ви "пшеница" в изобилие, за да я отгледате в сърцата на ближните си. Искам, както Аз ви 

обичам, така и вие да се обичате помежду си и да обичате себе си; защото Аз не само съм ви 

поверил ръководството и ръководството на много хора, но първото задължение, което имате към 

Мен, е да се грижите за себе си. Трябва да обичате себе си със съзнанието, че сте жив образ на своя 

Създател. 

73 Жътвата, която Ми принасяте до днес, е болка и слабо познаване на Моя закон; но Аз не ви 

дадох да изпиете тази чаша. Казах ви: Ако посеете пшеница, ще пожънете и пшеница. Но трябва да 

се грижите за семето, което сеете. Днес е време за жътва и всеки ще пожъне своята реколта. След 

това земята отново ще бъде чиста и човекът ще започне нов живот, а Аз ще бъда много близо до 

него и ще вдъхновявам сърцето му. Това ще бъде царството на мира, за което съм ви говорил 

много, възлюбени ученици, и за което сега подготвям всички души. 

74 Искам да ви видя събрани около Моята трапеза като малки деца, да Ме слушате и да се 

храните, да общувате с Мен и докато приемате Моите учения, да вземате решения да ги следвате. 

Искам да служиш на ближните си. Ще ви изпратя при тях веднага щом любовта и милосърдието 

разцъфнат в сърцата ви. Животът ви трябва да бъде като чисто огледало, в което да се отразяват 

делата ви и да знаете дали сте постъпили правилно, или сте се провалили. 

75 Разгръщането на добродетелите на Моите ученици ще бъде стимул за онези, чрез които Аз 

се изявявам. Вдъхновението ще бъде изобилно, а благодатта Ми и чудесата Ми ще се изливат 

върху хората. Духовните ви братя и сестри, добре подготвени от вашето оборудване, ще ви 

помагат, ще правят пътя ви лесен и работата ви приятна. Влиянието ви ще надхвърли границите на 

вашия дом, регион или държава и ще помогне на други сърца. Добротата има сила, която все още 

не познавате. 

76 Аз дадох Словото Си с посредничеството на прости и невежи хора. Но сред тези, които Ме 

слушат, има и учени, хора с обучени умове, които са успели да открият божествената Ми същност 

в смирението на това Слово. Ден след ден работих върху сърцата ви, за да ги направя 

възприемчиви към Моите проявления, и Моята любов възтържествува. От скалата, която Ми 

показа в сърцето си, Аз направих храм, в който Ми се покланяш с любов. 

77 Поверявам ви Моето дело, защитавайте го, защото то е скъпоценност с неоценима стойност. 

Бъдете стражи и следете за това да бъде спазвана и разбирана. Нищо няма да ви накара да 

отстъпите по пътя. Винаги вървете напред. 

78 Винаги, когато сърцето ви жадува за любов, се издигайте към Мен. Когато страданието е 

като тежко бреме, помнете, че има Баща, който ви обича и е готов да ви утеши. Когато мислите за 

Мен, ще почувствате как страхът и скръбта изчезват. Поверете болните си на Мен и Аз ще ги 

изцеля. 

79 Дървото на живота разтвори клоните си, за да ви даде почивка и прохлада, а плодовете му 

направиха сърцата ви любящи. 

Моят мир да бъде с вас! 
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Инструкция 134  
1 Нося мир на сърцето ти с това послание на любов, защото видях твоето светилище отворено 

и влязох да живея в него. 

2 Христос говори на вас, Учителя, и ви напомня за делата Си на земята, за да успеете да се 

вдъхновите от Моя пример. 

3 Трябва да използвате присъствието Ми сред вас, възлюбени хора, защото времето, което 

преживявате, е важно за душата ви. 

4 Това същество от светлина, което живее във вас, знае, че работата му не е приключила, 

осъзнава, че в предишните си съществувания не е използвало времето, което му е било дадено, 

нито възможностите, които е имало, за да постигне своя духовен напредък. Затова знае, че днес 

трябва да положи усилия, за да постигне пълно изпълнение на задачата си и да разгърне всички 

свои духовни дарби. 

5 Моята воля беше чрез тази работа да опознаете всички дарби и способности на вашия дух. 

Предадох ви Моето учение за любовта, дадох ви достатъчно време да развиете духовните си дарби 

и да осветите пътя на онези, които вървят в тъмнина, със светлината на Моята истина. 

6 Разбрах, че това е времето, когато Моите избраници ще се появят като пророци, ясновидци 

или просветлени и ще обявят на света, че ерата на светлината е настъпила. Малцина ще бъдат тези, 

които ще усетят в тези съобщения близостта на Моето царство, което ще бъде готово да ви обсипе 

с откровения, дарове на благодат и мъдрост. 

7 Мнозина ще бъдат толкова озадачени от това, което виждат, усещат и преживяват, че накрая 

ще Ме попитат: "Господи, какво е това, което виждат очите ми, какво става в света и какъв е 

смисълът на толкова много странни прояви и знамения сред хората?" 

8 Но онези, които поради своето неверие, високомерие или бездушие не са в състояние да 

видят, почувстват или интуитивно да забележат светлините на познанието на този век, ще бъдат 

сред онези, които наричат тъмнината светлина, а измамата истина. 

9 Не мислите ли, че вие, които сте се радвали в светлината на това Слово, което е насърчило 

сърцата ви, които сте призвани да обясните причината за всичко това, да провъзгласите Благата 

вест и да донесете Моето Учение чрез Книгата на Моите наставления на всички, които се нуждаят 

от него? 

10 Дадох ви закона, пътеводителя, пътя и знанието за това кое е справедливо и кое е позволено, 

за да не се препъвате, да не се съмнявате в моменти на конфликт и да не осквернявате святото. 

Знам, че по всички краища на земята ще видите мъже и жени, които пророкуват, проповядват 

странни учения на всички, които живеят далеч от духовното - мъже, които лекуват болести, 

наричани неизлечими, и проповядват одухотворяването като единственото учение, способно да 

даде мир на света. 

11 Проявите на много от тези хора няма да бъдат нито ясно изразени, нито по-силни, защото 

им е липсвало ръководството на Учителя. Но дотогава този народ, който е Мой ученик, ще 

разпространява посланието Ми по всички пътища на земята. 

12 Мнозина ще имат основание да се учудват, че Духовният живот ще бъде ръководство за 

делата на хората; защото отдавна хората са затворили вратите на сърцата си за Моето послание и за 

Моите вдъхновения. В това доброволно изгнание човешкото същество чува само гласа на 

собствената си Свободна воля, а житейският му път е осветен само от слабата светлина на 

материалното му познание. Но този глас почти винаги е дълъг плач, ридание или проклятие, а 

"светлината" му се проявява чрез науката, която, вместо да го води нагоре, го потапя още по-

дълбоко в страданието му. 

13 Онези, които ще възкръснат след вековния си сън и ще провъзгласят светлината на новата 

епоха, ще бъдат "мъртвите", които ще възкръснат за духовен живот, след като преди това са били 

твърди за истинския живот. Там, където има любов, мъдрост и справедливост, където има 

вдъхновение и цари доброта, там ще има истински живот. Но там, където царува грехът и порокът, 

където има раздори, злоба и егоизъм, там има само смърт, мизерия и мрак. 
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14 Когато хората изпаднат в материализъм, работата им, вместо да бъде творческа, е 

разрушителна. Тогава те приличат на група червеи, готови да изгризат трупа, докато чрез 

творческата си работа могат да приличат на рояк пчели, които изграждат питите си в съвършена 

хармония. Работата на тези малки същества се състои в търсене на мед, който по-късно ще 

подслади небцето. Но вие: кога най-накрая ще откриете истинския вкус на живота, за да си го 

подарите един на друг? 

15 Този вкус се образува от божествената любов - вкусен нектар, който съм поставил във всяко 

сърце и който вие не знаете как да разберете или да потърсите, поради което той все още не 

подслажда съществуването ви. 

16 Днес светлината на Отца се излива в изобилие върху всеки дух, за да може, когато се събуди 

от летаргията си, да се замисли върху собствения си опит, който е книга, богата на мъдрост и 

светлина, и така да осъзнае истината. 

17 Хора, подгответе се, помислете за задачата си, преценете отговорността си в това време, 

толкова благоприятно за духовно пробуждане, и бъдете готови да работите в Моето лозе, защото 

Аз ще ви помагам в изпълнението на вашата мисия. 

18 Чувам молбите ви, оплакванията ви. Искам да се научите да разговаряте с вашия Отец. 

19 Не си мислете, че съм дошъл само при вас: Слязох при всички, защото плачът на това 

човечество достигна до небесните висини като вик на мъка, като вдъхновение от светлина. 

20 Приемайки Моето Слово в тази форма, вие вътрешно Ме питате дали идвам като Отец или 

като Съдия, но Аз ви казвам: Още преди да чуеш първото Ми слово в този ден, съвестта ти вече ти 

беше известила за всяко твое прегрешение, но и за всяко твое добро дело. Но ако Аз ви съдя с 

Моето слово, защо се страхувате? Нима Моето решение не идва от любовта, която изпитвам към 

вас? 

21 Събуждам ви, за да не ви изненадат изпитанията и да не ви оставят в тъмнина бурите на 

тези времена. 

22 Със сигурност това е време на изпитания, затова е необходимо да сме силни и подготвени, 

за да не се поддадем. 

23 Животът на земята винаги е бил изпълнен с изпитания и изкупление за човека, но никога 

това пътуване не е било толкова мъчително, както днес, нито чашата е била толкова пълна с 

горчивина. 

24 По това време човек не чака зряла възраст, за да се изправи пред борбата на живота. Колко 

много същества вече познават в детството си разочарованията, игото, ударите, препятствията и 

провалите. Мога да ви кажа още повече: в този момент болката на човека започва още преди да се 

роди, тоест още в утробата на майка му. 

25 Голямо е изкуплението на съществата, които идват на земята по това време. 

26 Цялата болка, която съществува в света, е дело на хората. Има ли по-голямо съвършенство в 

Моята справедливост от това да позволя на онези, които засяват пътя на живота с тръни, да дойдат 

и да ги пожънат? 

27 Не всички имат еднаква вина за хаоса, в който живеете. Но тези, които не са извършители 

на войната, са отговорни за мира. 

28 Бъдете милостиви към себе си и към ближния си. За да се превърне тази милост в действие, 

разпознайте дарбите си чрез изучаване на Моето Слово. Защото, който обича ближния си, Ме 

обича, защото ближният му е Моето многообичано дете. 

29 Вие сте хора, които подготвям за молитва, за разпространяване на Моето Слово и за 

изцеление. Животът с неговите страдания, труд и горчивина е като пустиня, но не се заселвайте в 

нея, защото тогава няма да познаете истинския мир. 

30 Имайте предвид примера на Израил, споменат в историята, който е трябвало да се скита 

дълго време из пустинята, за да се измъкне от пленничеството и идолопоклонничеството на Египет 

и същевременно да достигне земя на мир и свобода. 

31 Днес цялото човечество прилича на онзи народ, пленен от фараона. Налагат му се 

вероизповедания, доктрини и закони. Повечето народи са роби на други, по-могъщи. Борбата за 
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живот е тежка, а работата се върши под бича на глада и унижението. Горчив е хлябът, който ядат 

всички хора. 

32 Всичко това кара копнежа за освобождение, за мир, да се заражда все повече в сърцата на 

човечеството, за да постигне по-добър живот. 

33 Ревът на войната, пролятата човешка кръв, егоизмът, жаждата за власт и омразата, които се 

проявяват в хиляди форми, събуждат хората от дълбоката им летаргия. И ако те се обединят в един 

идеал за одухотворяване, както народът на Израел се е обединил в Египет под вдъхновението на 

Мойсей - каква сила би могла да спре тези сърца? Никой, защото в този копнеж ще бъде Моята 

светлина, в тази борба ще бъде Моята сила, а в този идеал ще бъдат представени Моите 

божествени обещания. 

34 Има ли нужда светът от нов Мойсей, за да се освободи от оковите си? Поучението, което ви 

донесох в този момент, е светлината, вдъхновила Мойсей, е слово на правда и пророчество, е сила, 

която издига слабия, плахия, страхливия и го превръща в смел, решителен и пламенен - е закон, 

който води и насочва по пътя на истината - е божествена нежност, която ви подкрепя в дългите дни 

на странстване. 

35 Чувствате се окуражени от Моето Слово, хора, сякаш чудотворен балсам е бил приложен 

върху раните ви. Чувствате се укрепени, обновени, изпълнени с надежда за утрешния ден. Не 

мислите ли, че ако същото това послание стигне до потиснатите народи на Земята, то ще направи 

същото чудо с тях? 

36 Затова ви казвам да се подготвите така, че да не отлагате времето, когато трябва да тръгнете 

като пратеници на тази прокламация. 

37 Когато ви казвам да се подготвите, то е защото тази Блага вест трябва да се разпространява 

по такъв начин, че никога да не може да бъде повод за причиняване на болка, за братоубийствени 

конфликти или за проливане на нито една капка кръв. 

38 Посланието ми е убедително, добронамерено и истинско. Тя докосва сърцето и ума и 

убеждава духа. 

39 Слушайте Ме, учете, практикувайте и ще можете да отваряте пролуки за вярата, светлината 

на свободата и мира. 

40 Знаете, че винаги съм готов да ви дам още едно от Моите учения. Днес ще започна и ще ви 

кажа, че целта на Моето идване сред вас е да ви науча, за да можете да изпълнявате задачата си с 

чистота. 

41 Разбира се, това земно съществуване е нов етап за вашия дух, който е оставил недовършена 

работата, която му е била възложена, но сега му се дава възможност да я придвижи малко напред 

по пътя на съвършенството. 

42 Аз, Божественият Учител, също трябваше да се върна при хората, защото Моето дело остана 

незавършено по онова време. Някои ще отрекат това твърдение и ще кажат, че делото на Исус е 

приключило, когато Той е умрял на кръста. Но това е само защото са забравили, че обявих и 

обещах да се върна. 

43 Вие, на които сега разкривам тези учения, разберете, че прераждането не е необходимо за 

Мен, защото в духа Ми е да мога да се разкривам на хората по хиляди начини. Не дойдох отново, 

за да търся съвършенството на духа Си. Ако сега дойда при вас, то е само за да ви покажа пътя, 

който може да ви отведе към светлината. Не забравяйте, че пророците ви казаха в Първата епоха: 

това е "вратата". И не ви ли казах, когато бях сред вас, човеко: "Аз съм Пътят"? Не ви ли казвам 

днес: "Аз съм върхът на планината, която изкачвате"? 

44 Винаги съм бил съвършен. 

45 Радвам се да знам, че вървите безопасно по Моя път. Утре радостта ще бъде всеобща, когато 

всички вие заживеете в Духовния дом, който отдавна очаква пристигането на децата на Господ. 

46 Така говоря на вашия дух, защото знам, че той вече може да разбере това учение, и мога да 

му кажа, че не е дете на тази земя, че трябва да се смята само за гост тук, в този свят, защото 

истинската му родина е духовната. 

47 Разберете тази дума в истинския й смисъл, защото в противен случай бихте стигнали до 

заключението, че Моето учение е против всякакъв човешки прогрес, а не би било справедливо да 
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приписвате такива грешки на Отец, който се стреми единствено към усъвършенстване на Своите 

деца по различните пътища на живота. 

48 Това, което Моята справедливост преследва непримиримо, е злото, което приема различни 

форми в сърцата на хората и понякога се проявява в егоистични чувства, в низки страсти, друг път 

в неумерена алчност и дори в омраза. 

49 Ученици, ще изучавате това, което сега ви казвам в алегория: Животът е дърво, клоните му 

са безброй, а от тези клони няма два еднакви, но всеки от тях изпълнява своята задача. Ако някой 

плод не успее да се развие, той се отронва от дървото, а ако някой клон се разрасне, той се 

подрязва. Защото от дървото на живота ще излизат само плодове на живота. 

50 Всяка наука, която е причинила зло, и всяка религия, която не е донесла истинска светлина, 

можете да разглеждате като клони и плодове, през които сокът от дървото на живота вече не тече, 

защото те вече са отделени от него. 

51 Блажен е онзи, който има високата цел да следва Моя път; блажен е онзи, който се стреми 

да направи духа си велик. Приемам онези, които премълчават оплакванията си и мислят само за 

получаване на росата на Моето Слово - онези, които не оставят вярата и надеждата в Мен да умрат. 

С Моето Слово ще накарам всички да възпеят вярата. 

52 Преподавам ви одухотворяване, защото то ще ви осигури психическо и физическо здраве. 

Тя ще ви накара да се обичате и ще ви даде сила и увереност. 

53 През този, който мисли за Мен и Ме обича, тече реката на живота, в него е Моето 

божествено откровение. Дадох ви живот, за да бъдете милостиви и да проявите способността си да 

обичате. Дадох ви я и за да придобиете мъдрост. Животът е отражение на Бога, той е великото 

свидетелство за Моето съществуване. Живейте и се наслаждавайте, но и го разбирайте. 

Наслаждавали сте се много на нея, без да я разбирате. Възхвалявайте живота, но нека песента ви 

свидетелства за разбиране, възхищение и любов. Когато душата ви се извиси, тя ще пее по-добър 

псалм на Създателя. 

54 Животът е път без край. За да може духът да стане велик, мъдър, силен и добър, е 

необходимо да живее вечно. Хора, вие мислите, че ви посещавам, но истината е, че Аз живея във 

вас. Търся ви само в тази форма, за да ви се изявя, за да се превърна в мисъл, дума и духовно лице, 

и това е така, защото не възприемате вътрешното Ми проявление в същността си с такава яснота, 

както бие сърцето ви. Защото, за да можеш да усетиш Моето биене в същността си, трябва да 

притежаваш чувствителност. Но не губете надежда, че ще успеете да Ме усетите, защото 

надеждата идва от вярата, която е светлина по пътя ви. Горко на онзи, който губи вяра! Вярата е 

фарът, който осветява бъдещето, вярата е силата, която води до това, което наричате чудеса. Какво 

щеше да стане с живота ти, ако нямаше вяра в Моя закон? 

55 Аз ви давам живот, но ви казвам: Стремете се към светлината на вярата във вашия Бог, към 

вярата в себе си, към вярата в живота и в сътвореното. Не се съмнявайте в Моята милост в 

превратностите на живота си. Любовта ми е по-силна от твоите изпитания. Слушайте Ме повече с 

дух, отколкото с ухо. На онези, които се наричат лишени от наследство, на онези, които твърдят, че 

за тях не свети звездата на щастието и че са угаснали лампи, и на онези, които се оплакват, че са 

дошли в живота само за да проливат сълзи, казвам: решили ли сте някога да забравите себе си за 

миг, за да утешите ближния си? - Със сигурност не, защото този, който практикува милосърдие, 

прави същото и със себе си. В това време призовах онези, които нямат какво да дадат на света. 

56 Обичайте и давайте безкористно и скоро ще видите справедливата награда. Почукайте на 

вратата Ми и гласът Ми ще ви отговори. Всички вие можете да се издигнете отново, дори когато 

сте паднали много ниско, дори когато сте покрити с кал. Корумпираните хора днес ще бъдат 

добрите хора утре. Върху вашите развалини ще построя храма Си, но човекът ще Ми помогне да го 

възстановя. Ето го, влезте в истинския живот. То е като царство, в което всичко е на ваше 

разположение - от небесното до най-малкото материално. 

57 Премахнете болката. Животът, който съм създала, не е болезнен. Страданията произтичат от 

непослушанието и прегрешенията на Божиите деца. Болката е характерна за този живот, който 

хората са създали в своето морално разстройство. Повдигнете очите си и открийте красотата на 

Моите дела. Подгответе се вътрешно да чуете божествения концерт, не изключвайте себе си от 
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този празник. Ако се изолирате, как бихте могли да споделите това блаженство? Ще живееш 

тъжен, измъчен и болен. 

58 Искам да бъдете хармонични ноти във вселенския концерт, да разберете, че сте произлезли 

от източника на живота, да почувствате, че във всички съзнания има Моя светлина. Кога ще 

достигнеш пълна зрялост, за да можеш да Ми кажеш: "Отче, подчини моя дух на Твоя, както и 

моята воля и моя живот." Осъзнайте, че няма да можете да кажете това, докато сетивата ви са 

болни, а духът ви е егоистично откъснат от правия път. Живеете под мъченията на болести или под 

страха да се заразите с тях. Но какво е телесната болест в сравнение с прегрешението на душата? - 

Нищо, ако е в състояние да се издигне, защото в Моята милост винаги ще намериш помощ. 

59 Точно както кръвта тече във вените ви и оживява цялото тяло, така и Божията сила 

прониква в душата ви като жизнено течение. Няма причина да се разболявате, ако спазвате закона. 

Животът е здраве, радост, щастие, хармония. Ако сте болни, не можете да бъдете хранилище на 

божествени блага. Вие, които имате болни умове, сърца или тела, Учителят ви казва: Помолете 

душата си, която е дете на Всемогъщия, да се върне в правия път, да излекува болежките ви и да ви 

помогне в слабостите ви. 

60 Какво би могъл да откаже Отец на Своето дете, когато то се приближава духовно, за да 

поиска нещо за своето тяло, малкото и крехко материално създание? Така ви уча да просите, а 

когато става дума за даване, ви казвам: Разпределяйте и давайте. Разпределете материалите и дайте 

любов. Защото каква полза бихте имали да дадете материалната част, ако не влагате любов в нея? 

Колко трудно ви се е струвало да управлявате правилно благата, които сте притежавали в света. 

Някои искат да имат всичко само за себе си, а други, които имат твърде много, не се чувстват 

длъжни да го споделят с другите. 

61 Разкривам ви източника на здраве, който се намира във вас, в душата ви, за да можете да се 

обърнете към него, когато е необходимо. Ако знаеш как да я търсиш, ще намериш водите ѝ. Не 

искам един разрушен и тъжен свят, хора, които поради незнание за това, което притежават, 

постоянно Ми говорят със страх и Ме молят с отчаяние. Искам свят, който осъзнава колко много е 

и колко много притежава. 

62 Сега някои си мислят: Но ако човек винаги беше здрав - как щеше да умре? На това ви 

отговарям, че не е необходимо тялото ви да е болно, за да престане да живее. Достатъчно е сърцето 

да спре, когато удари часът, за да престане да съществува. 

63 Светлината на Моя Дух се излива във вас, за да можете да се издигнете. В тази Трета епоха 

Аз търся изгубените, за да Ми служат. Аз съм Освободителят на душите, Който ви освобождава от 

робството ви. Превръщам непокорните в предани и смирени слуги. Тогава им казвам: Гледайте да 

не бъдете изненадани от слуховете и изкушенията, които отново ви водят към гибел. 

64 Този, който е познал мръсотията и долния свят и е успял да се освободи от тях, е готов да 

отиде там, за да търси онези, които все още са изгубени. Никой не е по-подходящ от него, за да 

убеждава със словото си, което е светлината на опита. Кога ще станете рибари на сърца и 

освободители на души? Кога ще тръгнеш твърдо по пътя, който съм приготвил за теб? 

65 Давайте без условия, не осъждайте дома на ближния си, а по-скоро погледнете собствения 

си дом, за да го почистите, ако го намерите мръсен, и да го направите достоен да Ме приеме. Не 

гледайте дали килерът му е пълен или празен, дали тялото му е покрито с празнични дрехи или с 

парцали. Нека Моята любов изтрие всички пороци, които могат да помрачат светлината, която 

трябва да отразяваш. 

66 Вижте, че Аз слизам от Обителта на съвършенството във вашата обител, за да ви покажа 

славата на духовния живот, да ви разкрия урок, който ще ви научи да познавате себе си, да 

познавате своя Създател и да познавате своята съдба. 

67 Отецът не иска децата Му да плачат, въпреки че ви е казал: "Блажени скърбящите". Моят 

закон не те учи да плачеш, а на това как да избегнеш болката. Ако Ми беше угодно да ви виждам 

да страдате, нямаше да дойда при вас като лекар и нямаше да слагам целебния Си балсам на всяка 

рана. Този, който носи кръста на страданието си с кротост, Ми е угоден, защото Ме взема за 

пример. Но от онзи, който в своя религиозен фанатизъм и невежество измъчва и умъртвява тялото 
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си, Аз приемам доброто му намерение, което е да се пречисти или да се опита да Ми подражава в 

Моите страдания, но действието не одобрявам. 

68 Достатъчно е търпеливо да изпразваш чашата, която животът ти предлага всеки ден, и да 

имаш достатъчно сили да мислиш за ближния си и да му направиш толкова добро, колкото можеш, 

за да изпълниш задачата си, преодолявайки собствената си скръб. 

69 Вече не се оплаквате от страдания; приели сте дара на Моята любов и се наслаждавате на 

Моето слово. Познайте я по нейната божествена същност и по подготовката на гласоподавателя, по 

добротата и твърдостта на неговия глас. След това оставете духа си да броди из областите, до които 

само той може да достигне, за да се насити със светлина, докато умът му остава възхитен, а сърцето 

му бие от възхищение и любов. 

Моят мир да бъде с вас! 
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Инструкция 135  
1 Идвам, изпълнен с любов и въоръжен с търпение, за да разбера Себе Си от всички. 

Намерете утеха в Мен. Яжте и пийте, за да утолите жаждата си за праведност. Искам онзи, който е 

неразбран от хората, да се чувства разбран от Мен, а онзи, който е усещал ръката си празна, когато 

си тръгва, след като Ме е чул, да чувства, че носи дарове със себе си. че онзи, който е дошъл в 

Моето присъствие с разкаяние в душата си, докато Ме слуша, се чувства облекчен от всичко това и 

може да вдигне лицето си като онази прелюбодейка във Втората епоха, когато й казах: "къде са 

онези, които те гонят? Прощавам ти, иди си с мир и не съгрешавай повече". 

2 Аз съм Божественият Съдия, който никога не издава по-тежка присъда от тази, която е за 

престъплението. Колко от тези, които се обвиняват пред Мен, намирам чисти. От друга страна, 

колко много хора тръбят за своята чистота, а аз ги намирам за покварени и виновни. 

3 Колко несправедливо е човешкото правосъдие! Колко много жертви на лоши съдии 

изкупуват чужди престъпления! Колко невинни хора са виждали как решетките на затвора се 

затварят пред очите им, докато виновният се разхожда на свобода, невидимо носейки бремето на 

своите кражби и престъпления. 

4 Духовният ви свят е несъвършен. Трябва да му помогнете да се подобри. 

5 Материалният свят, планетата, не е близо до разпадането си, но краят на този свят на 

грешки и грехове, на мрак и лоша наука ще бъде постигнат от светлината на Моето учение и върху 

неговите руини Аз ще изградя нов свят на прогрес и мир. 

6 Вашата задача като работници няма да приключи през 1950 г. Напротив, именно тогава 

постепенно ще престанете да бъдете ученици и ще се превърнете в учители, които със словото на 

любовта водят хората по пътя на светлината. 

7 Великите духовни легиони само чакат това пречистване сред хората, за да се въплътят и да 

заживеят отново на земята. Те имат велика мисия и чакат да им отстъпите мястото си, за да могат 

да го заемат. 

8 Ще ви обясня Моето учение, като направя словото Си материално чуваемо, за да разберете 

кои сте. 

9 Никога не се оставяйте да бъдете уплашени от бремето на отговорността, което съм ви 

възложил; бремето на греха тежи повече. По-болезнена е бездната с нейната тъмнина, отколкото 

светлината, която присъства на върха на планината, където живее Учителят. Отново ви казвам, че 

"игото на Исус е лесно". 

10 Нарекох те Израел, защото в духа ти е заложена мисия на мир, съдба на духовна хармония с 

цялото човечество. Защото ти си първороден, защото си роден не само от Яков, но и отвъд него, 

дори отвъд Авраам. Твоята отправна точка (като духовно същество) е още преди времето, когато 

Аз изпратих на земята първия човек, който създаде семейство, от което избрах семето, за да 

формирам Моя народ, силен във вярата, послушанието и любовта към невидимия Бог. Така го 

подготвих и благослових, и той стана като фар сред човечеството. 

11 Нищо не ви липсваше, за да изпълните съдбата си, но видяхте как други народи се 

издигнаха по-високо от вас, а после ви унижиха с вериги на робство. 

12 Дали тези народи са били по-добри от вашия? Нито в материално, нито в духовно 

отношение те превъзхождаха теб, когото Отец беше обсипал със скъпоценните дарове на 

вдъхновението, истината, красотата, любовта, здравето и силата. Подготвих те, за да бъдеш като 

огледало на Моята любов към всички сътворени неща, в което човечеството да Ме съзерцава, и 

като извор с кристално чиста вода, в който жадните за истина да утоляват жаждата си. 

13 В крайна сметка обаче, хора, вие станахте слаби и в упадъка си бяхте подчинени от други 

народи. 

14 През това време аз те търся и съм много близо до теб. Припомням ви Моя закон и събуждам 

духа ви, за да чуе гласа на съвестта, и казвам на сърцата ви: Събудете се, веригите, които ви 

тежаха, бяха счупени от смъртта и днес животът ви върна свободата. Именно за това дойдох при 

вас в Третата епоха. 
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15 Не си мислете, че само в лоното на израелския народ е имало пророци, предтечи и духове на 

светлината. Изпратих някои от тях и при други народи, но те ги смятаха за богове, а не за емисари, 

и създадоха религии и култове от техните учения. 

16 Народът на Израел не разбра мисията, която имаше към другите народи, и заспа на мястото 

за почивка на благословиите и даровете на благодатта. Отецът го беше създал като съвършено 

семейство, в което едно племе имаше за задача да защитава хората и да пази мира, друго 

обработваше земята, а трето племе се състоеше от рибари и моряци. На друг е поверена духовната 

практика на поклонението и така последователно всяко от дванадесетте племена, които образуват 

народа, се посвещава на различна задача, която заедно създава пример за хармония. Но истина ви 

казвам, че духовните дарби, които сте имали в онези времена, имате и сега. 

17 Разпознайте сред себе си пророците, вижте как мъже, жени, възрастни хора и дори деца 

свидетелстват за Моята истина със своите откровения. Имате духовното извисяване да се молите, 

властта да накарате природните сили да ви слушат и да ви се подчиняват, за което имате пример в 

лицето на Ной, който победил водите; на Исус Навин, на когото приписвате, че спрял хода на 

слънцето - Аз ви казвам, че звездите никога не са спирали своя ход и че именно Моята Божествена 

светлина, подобна на сияйно слънце, удължи деня и скри нощта, за да може народът да спечели 

победата, а вселената продължи своя ход, без да се отклонява от законите на хармонията. 

18 Мойсей имал власт и над природните сили и водите, ветровете и скалите се подчинявали на 

гласа му. Поверих тази природа на човека, за да може да я използва, но той наруши реда на 

творението и стана роб на природата, в която често търсеше своя Бог. 

19 Във Втората епоха ви дадох още един урок по тези учения, когато укротих бурята, 

протягайки ръката Си, също когато ходих по вода или когато възкресих мъртвите. Чудесата, които 

вършех тогава, бяха направени, за да спасявам изгубените, да превръщам тъмнината в светлина и 

омразата в любов. Не исках да учудвам хората с такива дела или да предизвиквам учудването им с 

тях, което би послужило само за възхищение на ума, подобно на някои, които се оставят да им се 

възхищават хората като на по-висши същества, като извършват привидни чудеса, но въпреки това 

са неспособни да обърнат грешника. Не съм дошъл да ви преподавам безполезни или объркващи 

знания: Аз ви разкрих Моето съществуване и причината за вашето. Разкрих ви тайната, че силата, 

която дава живот и одухотворява всичко, е любовта; тя е първичната сила, от която са произлезли 

всички същества. 

20 Осъзнайте, че сте родени от любов, съществувате чрез любов, получавате прошка чрез 

любов и ще бъдете във вечността чрез любов. 

21 Подгответе се така, че - когато Моето Слово приключи - да отидете при различните народи 

на земята, където ще откриете народи, чийто произход се губи в древността и чиито жители 

изповядват култове и науки, в които духовният свят се е разкрил. Там ще чуете за преображения, за 

знамения и чудеса, които ще ви учудят. 

22 Тогава ще бъдете въоръжени, защото ще трябва да преминете през големи изпитания. Ще се 

почувствате временно объркани, когато в кръга на тези хора усетите как те се свързват с духовния 

свят и правят чудеса, които вие не бихте могли да извършите. Когато ви представят писания, които 

съдържат тяхната история, техните закони и заповеди, трябва да отворите очите си, за да не се 

объркате от материалното чудо, от невероятния опит, но и за да им се възхищавате и да ги вземате 

за пример във всичко, което съвестта и интуицията ви казват, че е истина. 

23 В тях ще откриете и нетърпение да намерят пътя, който води към съвършенството - копнеж 

за вечност. 

24 Други ще откриете в тяхното духовно въодушевление, от което те са направили възторжен 

култ. Те са като паразитни растения, защото не изпълняват законите на любовта, заповядани от 

Бога, нито задоволяват задълженията на земята. Тези учения не бива да се разпространяват в други 

страни, тъй като истинската духовност ще премахне фанатизма и възторзите. 

25 Още от най-древни времена ви научих на закон, който е справедлив за духа и материята. 

Спомнете си, че по един повод казах: "Отдавайте на Бога това, което е Божие, и на кесаря това, 

което е кесарево". 
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26 Мнозина ще се изненадат и дори ще ви осъдят зле, когато чуят, че като Мои ученици 

следвате закона на материалната работа, когато видят, че имате съпрузи, че имате деца и 

семейство, че умеете да се наслаждавате на съзерцанието и на плодовете на природата, която 

обичате като майка. Тогава ще ви попитат: Защо, ако сте служители на Господа, не живеете само в 

размишления за духовното? Ще срещнете и такива, които притежават дарбата да пророкуват, и ще 

се учудите на това, защото сред тях наистина има напреднали духове. 

27 Подгответе се, че когато бъдете подложени на изпитание, Аз ще говоря чрез вашето 

посредничество, и ако освен това тази подготовка е чиста, проста и непорочна, ще изпитате Моите 

чудеса. 

28 Сега говоря на онези, които трябва да изпълняват мисията си на апостоли и пророци в други 

страни, за да не се хвалят с мисията, която съм им поверил. Те не трябва да предизвикват вълнения, 

като се борят с религиозни общности или вероизповедания. Други ще бъдат тези, които ще 

предизвикват негодувание срещу вас, без да осъзнават, че ще ви помагат да разпространявате 

Моето учение, като събуждат любопитството на мнозина, което впоследствие ще се превърне във 

вяра. 

29 За някои от тях настоящото съществуване ще бъде последното им въплъщение. Време е да 

се подготвите за пътуването към отвъдното. Напълнете житницата си с добро семе, за да можете да 

следвате с твърда крачка призива към духовната долина, която ви изпращам, която ви очаква и от 

която никой не може да избяга. 

30 На всеки от вас е определен определен брой души, които да помогнете да се издигнат и да 

ги поведете по пътя на Моята истина. Никой не може да пристигне без тези, които са му поверени, 

защото тогава не би бил приет. 

31 Борете се и работете, изпитвайте удоволствие от ученето и преподаването. Аз правя нивите 

плодородни и премахвам всички плевели от тях, за да могат сеячите Ми да ги намерят подготвени 

по Моята милост. 

32 Тогава пред очите ви ще се открие път през пустинята, която ще ви предложи своите оазиси, 

а далеч на хоризонта ще се появи светлият силует на Обетованата земя, чиито отворени порти ще 

ви поканят да влезете заедно с поверените ви хора и с множеството народи, които не само ще 

обичат същия Бог, но и ще практикуват същото духовно поклонение на Бога. 

33 С молитвата си обърнете внимание на съществата в тъмнината, които се бият като армии, 

докато вие спите. Осъзнайте, че около вас и над вас витае и се вълнува непознат свят, в който 

светлината се бори с мрака в една война, чийто рев и влияние объркват вашия свят, вашето сърце и 

вашия ум. 

34 Затова мирът и спокойствието са избягали от сърцата на хората; но блажен е онзи, който 

усеща тази битка и се моли, защото той ще продължи добре. 

35 Онези, които смятат, че съдбата на това време е просто съвпадение, не знаят, че ще бъдат 

изоставени на смърт, епидемии, мор и глад. 

36 Почивайте си на сигурна земя. Останете под сянката на тази палма и слушайте Моето 

Слово, за да се излекувате от всичките си болести и да възстановите силите си, за да продължите 

пътуването. 

37 Не е нужно да Ми казваш какво мислиш, нито откъде идваш, защото Аз знам всичко това. 

Знам, че душата ти се приближава към Отца, след като е победила в трудната битка, която е 

изминала, за да се отклони от грешния път - че идваш да търсиш помощ и сила от Мен, за да не се 

отчайваш. Когато беше на път да изгубиш сърцето си, когато силите ти вече се изчерпваха, ти се 

обърна към Мен с мисълта да поискаш помощ от Мен, а Аз веднага ти отговорих и те поканих да 

дойдеш в този оазис на мира, за да намериш покой чрез безкрайната милост на твоя Отец. 

38 Колко много откровения сте разбрали, откакто за първи път чухте тази дума! Благодарение 

на тях разбрахте, че душата не се усъвършенства за един ден, нито за една година, нито за един 

живот; тъй като е с вечна природа, пътят на нейното развитие трябва да съответства на високата 

награда, която я очаква. 
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39 Научихте се да правите разлика между гласа на съвестта, който винаги говори за закона, за 

любовта, за доброто, за правдата и чистотата, и онзи друг глас, който идва от сетивата на плътта 

или от страстите на сърцето и който не винаги внушава добро. 

40 Вече знаете, че разполагате с оръжия, за да се защитавате, и знаете какви са те. Знаеш също 

така кой е щитът, който те защитава, и започваш да използваш молитвата, вярата, добрите мисли и 

силата на волята. 

41 Научили сте се да отдавате нужното място в живота на различните ценностни компоненти, 

които изграждат вашето същество. Знаете, че основното е духът, а след него - но на достойно място 

в човешкото същество - са чувствата, умът (т.е. душата) и физическите нужди. 

42 Сега разбирате, че истинското одухотворяване на човека не се състои в това да се отвърне 

от плътта или да отхвърли материалното, а в това да хармонизира живота си с цялото Творение; 

въпреки това - за да постигне духът тази хармония, е необходимо той винаги да води, да бъде над 

човека, да бъде водач. Ако това не е така, тогава духът не е свободен и става роб на плътта или 

неин враг. 

43 Знаеш, че по Моя път не можеш да симулираш любов, чистота и знание, защото усещаш 

върху себе си поглед, който вижда всичко и съди всички. 

44 Днес знаете, че вашите добродетели и дела трябва да са истински и вдъхновени от любов 

към ближните, за да бъдат заслугите ви истински. 

45 Не се страхувайте, когато ви говоря по този начин. Пак ви казвам, че не изисквам от вас 

най-високо съвършенство, а постоянни усилия да го постигнете. 

46 Ако днес страдате, ако преминавате през тежко изпитание, ако сте на легло от болка, знаете, 

че тази чаша на страданието ви пречиства и обновява, че тази болка ви кара да изкупите някаква 

грешка, че тя е мъдър урок - тогава я изпийте с търпение и отдаденост. 

47 Научихте се да разбирате, че в момента изграждам храм във всеки от вас, и вече не се 

осмелявате да разрушавате изграденото, а напротив - опитвате се да Ми помагате в това дело. 

48 Разбрали сте, че трябва да придобиете заслуги не пред хората, за да получите похвала или 

награда от тях, а пред вашия Отец, който е единственият, способен да оцени делата ви. 

49 Колкото и да са се вкоренили страстите ви, когато разберете всички тези обяснения, те 

трябва да доведат до подчинение на плътта на духа, което ще бъде началото на онази хармония и 

ред, които трябва да съществуват в човека, за да бъде той дете, достойно за Мен. 

50 От вашето настояще зависи бъдещето на много хора, любими хора, не се съмнявайте в това 

нито за миг. Ето защо, когато се замислите за тази истина, се освободете от последната следа на 

егоизма и осигурете мир, единство, морал и духовност за утрешния ден. 

51 Не се съмнявайте, че можете да извършите това дело в света, защото Аз не за първи път ви 

поверявам Моето семе по вашия начин. Доказателството е, че ви говоря по този начин и вие Ме 

разбирате. 

52 Това е продължението на Моите учения, но не е краят на тази планета. Светът ще продължи 

да се върти в пространството; душите все още ще идват на Земята, за да се въплътят и да изпълнят 

съдбата си. Човешките същества ще продължат да населяват Земята; ще се промени само начинът 

на живот. 

53 Трансформациите, които ще претърпи човешкият живот, ще бъдат толкова големи, че ще ви 

се струва, че един свят свършва и се ражда друг. Точно както във всички времена животът на 

хората е бил разделен на епохи или векове и всяка от тях се е отличавала с нещо - било то с 

откритията си, с божествените откровения, които е получила, с развитието на чувството за 

красивото, наречено изкуство, или чрез науката си - така че времето, което започва, епохата, която 

вече изгрява като нова зора, ще бъде белязана от разгръщането на даровете на духа, онази страна на 

вашето същество, която би трябвало да развивате, за да си спестите толкова много злини, и която 

винаги сте отлагали за по-късно. 

54 Нима не вярвате, че човешкият живот може да бъде напълно преобразен, духовността да се 

разгърне, да се развият даровете на духа и да се възстанови законът, който в този свят се диктува от 

съвестта? 
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55 О, ако знаехте колко много съдържа в себе си вашият дух! Но вие не знаете, въпреки 

хилядолетията, през които сте живели в света, защото във вашия егоизъм - който е любов към 

самите вас - за вас е била важна само науката в служба на всеки човек. 

56 Аз ще бъда този, който ще ви разкрие добродетелите, дарбите, красотите, силата и всички 

чудеса, които са скрити в духа ви. Това е подходящият момент, тъй като сега събирате последните 

плодове на един свят или живот, който е към своя край. 

57 Скоро всички народи ще разберат, че Бог им е говорил във всяка епоха, че божествените 

откровения са били стълбата, която Господ е спускал на хората, за да могат да се изкачат при Него. 

58 Това ново време някои ще нарекат време на светлината, други - епоха на Светия Дух, а 

трети - време на истината. Но аз ви казвам, че това ще бъде време на духовно извисяване, на 

духовно възвръщане, на възстановяване. 

59 Това е епохата, която отдавна желая да живее в сърцето на човека и с която той 

непрекъснато се бори и я унищожава. Време, чийто блясък се вижда от всички и под чиято 

светлина се обединяват всички чада на Господа - не в религиозна общност от хора, които приемат 

едни и отхвърлят други, които прокламират собствената си истина и я отричат пред другите, които 

недостойно използват оръжия, за да се самоутвърдят, или които дават мрак вместо светлина. 

60 Хора, когато настъпи часът да тръгнете да споделяте добрата новина, трябва да 

проповядвате мир, любов, милосърдие, единство и братство с дела. Ако по пътя си срещнете други, 

които лицемерно и привидно проповядват същото, разобличете лъжата им чрез делата си. Но ако 

вместо това откриете, че те проповядват истината, любовта и милосърдието с личен пример, 

обединете се с тях духовно, защото тяхната борба ще бъде и ваша. 

61 Не мога да се въздържа да не ви кажа: ако сте нечестни, неподготвени и недостойни да 

извършите тази работа и видите, че други са тръгнали да се борят с необходимата искреност, не 

препречвайте пътя им, защото тогава вашата отговорност ще бъде два пъти по-голяма. 

62 Говоря ви за всичко, ученици, така че нищо да не ви изненадва и когато се впуснете в тази 

борба, наистина да знаете как да събудите в сърцата идеала за духовно извисяване. 

63 Тази земя, която винаги е изпращала реколтата си от болни, уморени, разтревожени, 

объркани души или такива, които имат малък напредък в отвъдното, веднага ще Ми предложи 

реколта, достойна за Моята любов към вас. 

64 Болестите и болката постепенно ще изчезнат от живота ви и тъй като живеете здравословно 

и възвишено, смъртта ще ви намери подготвени за пътуването към духовния дом. 

65 Кой би могъл да се изненада или да се изгуби, когато навлезе в непознатата обител, ако тя 

вече му е била показана в този живот от неговия Учител в моментите на молитва, медитация, 

сънуване или вдъхновение? 

66 Понастоящем толкова много мир, материално и духовно благополучие ви се струват 

недостижими, защото виждате цялото объркване, което ви заобикаля - объркване, което 

непрекъснато нараства във всички области на човешкия живот. Но след това, когато тази бурна 

нощ изгрее в светлината на новата зора, същата земя ще почувства, че новите ѝ обитатели сеят 

истински живот с благородни дела, които ще възстановят и съградят, и че разрушителите и 

осквернителите, както и нечестивите, вече си отиват, за да намерят своето пречистване. 

67 Хора, този ден ви разкрих нещо от божествените планове на Отец за вас. Аз ви предсказах 

това, което е в бъдещето, и ви подготвих за борбата, която предстои на цялото човечество. 

Размишлявайте върху това учение и ще се почувствате насърчени. 

Моят мир да бъде с вас! 
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Инструкция 136  
1 Наслаждавайте се на Моето Слово, оставете телесната обвивка да почива, докато духът ви 

пирува на Моята небесна трапеза. Отстранете за няколко минути ума си от амбициозните земни 

занимания и позволете на очите на духа да се отворят. 

2 Мислете и живейте духовно през тези минути, в които Моето проявление продължава сред 

вас. Нося истински съкровища за вашия дух. Не смятайте тези моменти за изгубени. Не забравяйте, 

че това, от което се нуждаете от земята, ще ви бъде дадено отгоре и че следователно то не е 

основното във вашето съществуване. 

3 За да разберете истински тези учения, е необходимо да имате абсолютна вяра в Мен. 

4 Искам да знаете какво е вяра, за да разберете, че който я притежава, е собственик на 

несравнимо съкровище. 

5 Който живее, озарен от тази вътрешна светлина - колкото и беден да е светът - никога няма 

да се чувства отхвърлен, изоставен, слаб или изгубен. Вярата му в Отца, в живота, в съдбата му, а 

също и в самия него, никога няма да му позволи да потъне в борбата на живота, а освен това винаги 

ще може да извърши велики и удивителни дела. 

6 Когато чуете тези учения, въздъхвате при мисълта, че все още не сте истински деца на 

вярата. 

7 Мъже, жени, старци и деца се издигат духовно към Мен и Ме молят да запаля този 

божествен пламък в сърцата им; това е, което дойдох да направя, и затова ви говоря. 

8 Не ви липсва напълно вяра, деца Мои, доказателство за това е, че когато дойдете при Мен, в 

Моето присъствие слагате всичките си оплаквания, болки, тежкия си кръст; сърцата ви се отварят и 

Ми показват своите тревоги, проблеми, разочарования, умора, слабости, страдания и още много 

трудности. 

9 Какво тогава липсва във вашата вяра, за да можете да правите чудеса? Тогава няма да са 

трудностите, които Ми представяте, нито сълзите, които Ми поднасяте, а благодарността, 

удовлетворението, предаването, доверието, радостта, силата и надеждата. 

10 Когато ви липсва вяра или тя е много слаба, вие се отричате от Мен на всяка крачка, без да 

го съзнавате, и с много от думите си свидетелствате срещу Мен. Казвам ви това, за да наблюдавате 

добре действията си и да измервате последиците от тях - не само материалните, но и духовните. 

11 Вие сте Моите ученици, които подготвям да дадат великото свидетелство за Моето 

проявление, както и за Моите откровения в това време, което човечеството ще изисква от онези, 

които са получили откровенията. 

12 Няма нито един от Моите ученици, който да не желае горещо разцъфтяването и 

плодотворността на това Учение на земята, и ще знаете, че това зависи отчасти от вашата работа, 

от вашата искреност и от любовта, която влагате в действията си; ако правите това, ще изпитате 

триумфа на одухотворяването сред хората. 

13 Виждам, че мнозина от вас смятат, че това одухотворяване е невъзможно в този свят, и се 

ограничават да слушат Моето Слово, както някой слуша красив концерт и му се наслаждава за 

кратко. 

14 Питам ги кога искат да тръгнат на битка. Но те отговарят, че само когато живеят в 

духовната сфера, защото в този свят всичко е против духовността, доброто и справедливостта. 

15 О, вие, страшни хора, които не разбирате, че сте дошли да придобиете заслуги, за да 

достигнете по-висока степен в Духовния живот и да получите обезщетение в това въплъщение в 

полза на вашия дух. 

16 Кога ще разберете, че именно сред бурните времена, които преобладават сега, можете да 

придобиете най-големи заслуги и че там ще намерите най-плодородните и подходящи полета, за да 

посеете Моето семе? 

17 Стремете се да оставите в този свят бремето на несъвършенствата, което лежи върху душата 

ви. Освободете душата си от нейните грешки тук и се уверете, че когато влезе в духовното царство, 

тя ще влезе там без сълзи, без петна. 
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18 Не чакайте да опознаете Божия мир, докато не сте в духа. Не, още тук, на тази земя, 

превърната в сълзлива долина заради вашите грешки, вие ще можете предварително да получите 

частица от този съвършен мир. 

19 Никога не спирайте в духовния си напредък, независимо дали сте на този или на друг свят. 

20 Постигнали сте духовно развитие. Ако искате да ви дам доказателство за това, питам ви: 

Къде са боговете, на които се покланяхте вчера? Къде са приносите и жертвите? Колко промени са 

претърпели начинът ви на мислене, вярванията ви, формите на поклонение и култовите ви 

действия дори след познаването на истинския Бог! 

21 Поради тази причина и като още едно доказателство, че със сигурност сте се развили, 

дойдох при вас в тази Нова епоха, в която духът ще надделява над материята във всичко, докато не 

постигне пряко единение с Този, Който му е дал съществуването. 

22 Изпратих ви тук, в тази Трета епоха, за да живеете отново на земята - тази земя, върху която 

преди това бе слязло Божието благословение, за да можете след това да живеете на нея и да 

изпълнявате Закона. 

23 Сред всички страни, големи и малки, избрах тази, за да ви дам Моите наставления, така че 

тя да стане сцена на Моето ново проявление. 

24 Колко малко са тези, които са се спирали, за да се замислят за историята на този народ, за 

условията, в които е живял век след век! 

25 Други хора от далечни земи ще разпознаят с по-голяма яснота от вас всички знаци, които 

направиха Моето присъствие и идването на Новата епоха известни на човечеството. Моята кралска 

дума трябваше да се сбъдне, защото само човешката дума е променлива. 

26 Тук съм, хора, не само за вас, защото в същността на Моето Слово Аз съм с всички. 

27 Скръбна беше твоята покруса, за да приемеш идването на това време; животът беше като 

тигел, в който душата ти се разтопи, и наковалня, на която беше изковано сърцето ти. 

28 Върху ума и тялото ти се стовари камшикът на арогантността, робството с веригата си от 

унижения, мизерия и невежество. 

29 Войните, потисничеството, страданията са били вашата чаша горчивина; всичко това не е 

било духовно безплодно, защото сте били укрепени за борбата с вяра и сте могли да почувствате и 

разберете страданията на другите. 

30 Всичко беше предсказано, пророчествата бяха записани във вашите книги. Ето защо, когато 

всички предишни знамения се изпълниха, настъпи моментът да отворя портите на Новата епоха и 

да докосна органа на човешкия ум чрез Моята любов, да позволя на Моята светлина да вибрира в 

неговия дух и да озари с нея човечеството. 

31 По същия начин в минали времена един народ е бил подготвен да приеме в лоното си 

присъствието на Сина на Всевишния. Жаждата за Неговото идване се поражда от тяхната скръб, от 

мъката им по робството и унижението, в които са изпаднали; и обещанието на Господ към този 

народ се сбъдва. Тъй като Му е било обещано да бъде праведен, чист и непорочен Спасител, 

естествено е било тялото Му да се роди от непорочна утроба. Така и стана, защото Мария, наречена 

"благословена сред жените", беше небесно цвете, пресадено на земята по волята на Бога, за да 

остави аромата на майчината си нежност, на божествената си утеха в изтерзаните и скръбни 

човешки сърца. 

32 Исус се ражда и израства сред хората. А когато наближи часът на проповедта Му, един 

човек на име Йоан, който живееше в пустинята, слезе в градовете, за да възвести на хората 

идването на Небесното царство. Той ги подготвяше и ги увещаваше да се справят по-добре, за да 

може Учителят му да ги намери подготвени. 

33 Той е гласът, който зове в пустинята, най-великият пророк, предшественикът. Духът на 

Илия е този, който съобщава на хората, че пред техните материални и духовни очи се отварят 

портите на нова ера. 

34 Йоан излива водите на Йордан върху главите на хората като символично действие, за да се 

пречистят за идването на Учителя. Аз също подложих тялото си на този акт като пример за 

смирение и кротост, с което исках да разберете, че когато човек почувства, че всички негови 

способности са достигнали пълното си развитие и че същността му е постигнала хармония между 
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душата и телесната обвивка, това е подходящият час да извърши най-великите и благородни дела в 

живота, защото е постигнал зрялост, душевна сила, идеал, вътрешен мир. 

35 Като ви напомням за миналите уроци, аз ви уча на новите. По онова време Моето идване 

също имаше предшественик, материално въплътен в човек на име Роке Рохас, който беше духовно 

просветен от духа на Илия, който се изяви чрез ума на този човек и говори чрез устата му. 

36 Илия е бил преди и е трябвало да присъства отново, защото той е Божият лъч, който 

осъществява връзката между децата и Отец, който подготвя и изравнява пътищата, който подрежда 

душите и държи сърцата будни и в очакване. 

37 Днес не се нуждаете от символи, а само от светлина, вяра, воля и любов. Всичко това ще 

бъде най-доброто, най-пълното пречистване на душата и плътта, за да ви въведе в светлия път на 

одухотворяването. 

38 Възлюбени ученици, днес Ми показвате сърцето си, жадно за истина, и затова ви каня да се 

приближите до този извор на любовта, за да пиете, докато се наситите. 

39 Имайте предвид, че Аз се материализирам в думите Си само до определен предел. 

Следователно от вас зависи да вникнете в Моето учение и да обмислите всичко, което сте чули. 

40 Молете се, питайте своя Отец в молитвата си, а след това в размишлението си ще получите 

искра от Моята безкрайна светлина. Не очаквайте да получите цялата истина в един момент. Има 

души, които от дълго време търсят истината, изследват и се опитват да проникнат във всички 

тайни, но все още не са достигнали до желаната цел. 

41 Христос, Помазаникът, ви показа пътя с думите: "Обичайте се един друг". Можете ли да си 

представите последиците от тази величествена заповед? Целият живот на човека ще се преобрази, 

ако живеете според това учение. Само любовта ще може да ви разкрие истините на Божествените 

тайни, защото тя е източникът на вашия живот и на всичко сътворено. 

42 Търсете истината с усърдие, търсете смисъла на живота, обичайте и укрепвайте в доброто и 

ще изпитате как стъпка по стъпка от вашето същество ще отпадне всичко, което е било фалшиво, 

нечестно или несъвършено. С всеки изминал ден бъдете все по-чувствителни към светлината на 

Божествената благодат и тогава ще можете да питате директно своя Господ за всичко, което искате 

да знаете и от което духът ви се нуждае, за да достигне до най-висшата истина. 

43 Работете на земята както преди и се посветете вярно на задълженията си. Но винаги търсете 

същността или смисъла на всичко, което ви се случва, или на това, което правите по пътя на живота 

си, за да не бъде земният ви живот безплоден за духа ви. 

44 Молете се с простата молитва, която извира от най-висшата чистота на душата ви, 

изследвайте делата си с помощта на съвестта си и се наслаждавайте на Моето присъствие. 

45 В този съюз на духа ще получите повече светлина, за да разберете по-добре живота, ще 

имате вдъхновение, което ще ви подтикне да се подобрите, като пречистите чувствата си и 

събудите сърцето си за благотворителност. Това са моментите, в които способностите и дарбите на 

духа се събуждат и се подготвят да изпълнят различните си задачи чрез този, който ги притежава. 

46 Интуицията, която е духовно виждане, предчувствие и пророчество, просветлява ума и кара 

сърцето да бие по-бързо заради посланията и гласовете, които получава от безкрайността. 

47 Когато човек се научи да се свързва с Отца чрез Духа, той със сигурност вече няма нужда да 

се консултира с книги, нито с нещо на земята. 

48 Днес хората все още задават въпроси на онези, които смятат, че знаят повече, или търсят 

текстове и документи в желанието си да открият истината. Но Аз ви нося истинско духовно 

богатство, така че никога повече да не изпитвате глад или жажда в духа си. 

49 Като дъга на мира съм дошъл "на облак" при хората, които намирам скарани, заети с 

войните на народите помежду си. 

50 Тук съм, за да те науча да Ме търсиш с духа си и да премахна вредните навици от сърцето 

ти. Разкрих ви духовните оръжия, които притежавате, за да побеждавате злото и да отблъсквате 

изкушенията. 

51 Само истинските апостоли, истинските "лекари", ще могат да спасят човечеството в този 

период. С Моите наставления Аз подготвям големите множества, от които ще излязат добрите 

войници. Те ще оставят родителите си, жените си и децата си, за да отидат в други страни и да 
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донесат Благата вест. Но когато ви казвам да оставите своите, искам да разберете, че трябва да се 

откажете от удобствата и удовлетворението, които ви дават чувствата, но не и да оставите своите в 

беззащитност и изоставеност. Преди да посеете семето Ми, внимателно го проучете, за да се 

убедите в доброто, което правите. Ако посеете Моите семена според Моята воля, реколтата ви ще 

бъде задоволителна и радостна. 

52 От 1866 г. насам тази инструкция звучи в ушите ви. Илия, добрият пастир на онези, които 

живеят в тялото и извън него, проправи и разчисти пътя, като подреди сърцата и душите ви, за да 

почувствате близостта на Небесното царство. Оттогава Моето семе се умножи много, множествата 

нараснаха, броят на белязаните се увеличава всеки ден и навсякъде - в региони, провинции и села - 

се създават помещения за вашите срещи и за слушане на ежедневното учение. 

53 Дойдох да дам живот на света, за да може той да отвори очите си за светлината на това 

време. 

54 Докато големите народи воюват, Аз запазих този народ в мир, за да може да получи Моето 

послание и да се подготви, защото тук, сред тях, ще потърсят убежище така наречените чужденци. 

55 Издигнете се чрез послушанието си. Не чакайте природните стихии да сполетят народа ви, 

за да ви напомнят за задълженията ви, нито чакайте смъртта и войната да ви заобиколят, за да си 

спомните за Мен. Възползвайте се от тези моменти, защото не знаете дали ще се повторят. 

56 Наближава 1950 г., която по Моята воля е определена за Моето заминаване. Ако сте 

подготвени по това време, ще можете да извършите велики дела и да преживеете осезаемо велики 

чудеса. Но аз ви казвам: Някои ще се радват, защото са изпълнили дълга си, а други ще плачат. 

Още сега ви съобщавам, че Моето заминаване ще се случи на всички места за събиране и че то ще 

се усети на всички места - в градовете, по улиците и дори по планините. Тогава ще ви кажа: Не се 

чувствайте сираци, само материалният ви слух вече няма да чува Моето Слово, но душата ви, 

заедно с телесната ви обвивка, ще продължи да се вдъхновява поради своята извисеност. В този ден 

няма да има нужда да проливате сълзи. Учителят ви подготвя, защото по това време ще ви говоря 

така. В момента обучавам умовете, чрез които ще чуете последната Ми дума. За тази цел изисквам 

от тях повече духовно извисяване във всеки един момент. 

57 По-късно ще дойде време, когато сектите и религиозните общности ще изчезнат от света и в 

сърцата на хората ще останат само ученията на Христос, които са любов, справедливост и мир. 

58 В света някои вярват, че Аз скоро ще дойда, без да знаят, че часът на Моето заминаване в 

тази форма на проявление вече е близо. Когато човечеството научи, че съм бил сред вас в 

проявление чрез човешкия интелектуален орган, ще попита: "Как е възможно тези хора да са чули 

Бога?" - След това ще обясниш начина, по който съм се изявил, и ще дадеш доказателства за своя 

напредък и обновление с делата си на любов. 

59 Кажете на света: Ако Христос е станал човек по онова време, за да живее с вас на вашия 

свят, сега ще се издигнете оттук, за да напреднете духовно в областта, където Той живее. Вижте 

пътеката, която прокарах за вас с кръв, сега превърната в пътека от светлина. 

60 Както и през Втората епоха, Словото Ми беше придружено от велики дела, за да събуди 

вярата ви; но това бяха повече духовни чудеса, отколкото материални, защото сега вие сте по-

способни да Ми вярвате и да Ме разбирате по по-висш начин. 

61 Някои очакват по това време Светият Дух да се прояви в синагоги или църкви, но аз дойдох 

да търся скромност и простота, защото златото, богатството или суетата не ласкаят Онзи, Който е 

собственик на цялото творение. 

62 Спомнете си, че по негово време Йоан Кръстител, пророкът, който подготвял сърцата, за да 

влезе в тях Небесното царство, казвал на хората: "Христос ще дойде". Защото знаеше, че Учителят 

ще дойде, за да построи Своя храм в сърцата на хората. 

63 Ето ме, търся убежище в най-чистата част на твоето същество. Помнете, че трябва да 

подготвите мястото, за да бъде то винаги достойно за Моето присъствие. Колко често ще се налага 

болката да ви пречиства, да отмива петната ви? Ще те облека в бяла дреха, но първо душата ти 

трябва да се пречисти, за да бъде достойна за нея. 

64 ученици, във Втората епоха Моите апостоли Ме попитаха как да се молят и Аз ги научих на 

съвършената молитва, която вие наричате "Отче наш". Сега ви казвам: Вдъхновявайте се от тази 
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молитва, от нейния смисъл, от нейното смирение и от нейната вяра, за да може вашият дух да се 

съедини с Моя; защото вече не физическите устни ще произнасят тези благословени думи, а духът, 

който Ми говори със своя собствен език. 

65 Моят лъч слезе при вас, Моите възлюбени хора, светлината му се превърна в човешко слово 

и блясъкът на това проявление е в същността на Моята поучителна реч. Това Слово е като 

кристално чиста вода; но ако при преминаването си през човешкия гласоносител то се смеси с 

някаква нечистота, нека вашият ум да бъде като филтър, за да може Моето учение да достигне до 

духа в неговата първоначална чистота. 

66 Аз нося на душата ти вода, която я съживява, защото жаждата я изпепелява по време на 

дългия й път през пустинята. 

67 Само онези, които са Ме наблюдавали и очаквали, са чували ехото от стъпките Ми. Как 

материалистите могат да очакват Моето завръщане да бъде показно, когато Аз идвам в дух? 

68 Бях задържал за вас блаженството от Моето проявление, но то трябваше да дойде при вас в 

подходящия момент. 

69 Словото на Моя Отец е сред вас, които сте били измъчени, плакали сте и сте се чувствали 

самотни, докато никога не сте били. Но според Моята воля това е времето, в което гласът Ми 

трябва да бъде чут с цялата си сила чрез вашата съвест. 

70 Досега бях повече ваш слуга, отколкото господар. Чух гласа ти да се оплаква, да заповядва и 

да изисква, получих обиди и хули, които бяха като удари с камшик. 

71 Днес Моят универсален език се чува от всички, за да им каже: макар че Аз съм във всеки 

един от вас, никой да не казва, че Бог е в човека, защото съществата и всички сътворени неща са в 

Бога. 

72 Аз съм Господ, а вие сте Негови създания. Няма да ви наричам слуги, а деца; но знайте, че 

Аз съм преди вас. Обичайте Моята воля и спазвайте Моя закон, знайте, че в Моите постановления 

не е възможно да има несъвършенство или грешка. 

73 Имате възможност да направите решителна крачка, да се издигнете и да се издигнете много 

високо; вашето развитие ви позволява да го направите. 

74 Тайната ми съкровищница е отворена. Елате и вижте, влезте. Няма да съдя дали си бил по-

рано от онези, които са издигнали волята си или гласа си срещу Мен. 

75 Разкай се за миналото си, измий петната си и после погледни в Моята тайна съкровищница, 

за да видиш живота в цялата му истинност. 

76 Не се колебайте, защото смятате, че не сте достойни за Моята благодат. 

77 На горните стъпала на стълбицата на развитието се намират мнозина, които на земята са 

били братоубийци, предатели, отстъпници и богохулници. Защо са успели да се издигнат? Защото 

са следвали пътя на покаянието, обновлението и милосърдието. Вземете ги за пример - казва ви 

Учителят. 

78 Колко близо до очите ти се отваря книгата на живота и колко много светлина имаш, за да 

разбереш знаците й. 

79 В далечните времена на вашето духовно заекване вие сте получили Божествения закон, 

издълбан в камък, тъй като той е отговарял на вашето малко развитие. Времената минаха и този 

закон, който беше изсечен в камък, стана човек в Исус и ви говори за любовта. Сега вие се 

подготвяте да приемете Моя вечен закон чрез вдъхновението на Духа. Там, в твоята съвест, Аз ще 

напиша Моето Слово за това време. 

80 О, смирени малки, които поради липса на изучаване на земните книги не сте имали живот, 

за да получите Моята любов и да се научите да разбирате крайната цел на вашата съдба! 

81 Приемете Моята бащинска любов. 

Моят мир да бъде с вас! 
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Инструкция 137  
1 Моята светлина и Моята сила се разкриват сред вас. От самото начало светлината на Моя 

Дух осветява пътя на хората. Всяка епоха, всеки живот е бил свидетел на Моите откровения. 

Вашият дух знае, че съм му говорил под различни форми. Тази светлина ви показва пътя, който 

Моята милост е проправила за вас, за да можете да достигнете по него до Моята Божественост, 

където е вашият произход. 

2 В човешкото същество е духът. Духът е светлината на Божеството. Ето защо Аз съм във 

вашия дух, във всеки един от вас. Ако днес не оценявате величието на начина, по който проявявам 

Себе Си в момента, утре ще го разберете. Ето го пътят, чист от човешката нечестност. Не искам да 

ви кажа, че вашите религии са лоши. Не искам да ви разделям, защото ако всеки наистина 

изпълнява това, което му повелява неговата религия, ще намери спасение. Не ви ли учат да обичате 

Бога и ближния си? Но виждам, че в много случаи използвате дори истината, за да се съдите 

погрешно един друг. 

3 Това, на което ви уча, е любов, защото от нея произлизат най-чистите и възвишени чувства, 

най-висшите вдъхновения. Липсва ви любов, затова ходите в тъмнина. Когато събарям идоли и 

отхвърлям обреди, това е, за да можете да виждате с по-голяма яснота светлината на истината. Като 

Учител Аз ви давам Моите учения. Една от тях е, че понастоящем ви давам Моите учения чрез 

хора, без да е необходимо те да са праведни и чисти по сърце. Колко често в Моите очи носителят 

на глас, когото използвам, може да бъде по-грешен от тези, които уча. Моята сила и Моята мъдрост 

го вдъхновяват, така че от устата му да излизат свети, праведни и чисти мисли. Ето защо, когато 

тези органи на разбирането общуват със своя Господ, духовният живот се отразява чрез тях и те ви 

разкриват много от онова, което е отвъд вашия живот. 

4 Не беше необходимо да Ме виждате или докосвате, за да повярвате, защото духът ви беше 

подготвен в своето развитие да усеща присъствието Ми в духовна форма. 

5 Сърцето ви е изненадано, че може да приеме определени идеи. Причината за това е, че той 

не знае пътя, който духът е изминал. По същия начин сте изненадани от преждевременната 

интелигентност на децата от това време, които ви задават въпроси, доказващи, че притежават 

знания, на които не са били научени през този етап от духовния си живот. Това е светлината, която 

духът е събрал по време на дългия си път и която се отразява във всяко съществуване. Питаш Ме: 

"Щом се изявяваш с такава велика мъдрост и щом духът ни е подготвен - защо не ни кажеш всичко, 

което Твоето наставление все още пази за нас?" - Това, което все още съм приготвил за вас, е много 

важно, но не мога да ви го дам наведнъж, за да не предизвикам объркване в духа или ума ви. 

6 Винаги ще ви казвам: ако не искате светлината на откровението да се задържи, е 

необходимо да упорствате в този път на любов към вашия Отец и към вашите ближни. 

7 Вървете по пътя с умерени и твърди стъпки, не бързайте и не бързайте, защото ще се 

препънете и накрая няма да разберете дори кой път сте изминали. 

8 Ученици, от време на време трябва да ви казвам, че не бива да смятате учението на едно 

място в събранието за по-добро от това на друго, нито да оценявате работата на един 

гласоподавател като по-добра или по-лоша в сравнение с този или онзи. Смисълът на Моето учение 

е един и същ за всички, а разликата е външна, повърхностна, в начина на говорене. Винаги ще ви 

казвам да търсите Моята истина в духовния смисъл на тази дума. 

9 Човечеството намира вяра; Моето дело ще се разпространи по целия свят. Ще започна със 

144 000 белязани, които ще се борят с послушание, с любов и ревност във времето на сблъсъците 

на вероизповеданията и доктрините, и в разгара на тази битка ще бъдат като звено, което ще 

предложи на света не верига на поробване, а духовен завет, който ще бъде на свобода и братство. 

Тези войници няма да бъдат сами, Моите духовни войнства от светлина ще ги следват и ще ги 

защитават; те ще извършват чудеса по пътя си и по този начин ще свидетелстват за Моята истина. 

10 Носете кръста си с търпение и отдаденост докрай, а след това Моята милост ще ви освободи 

от него, когато стигнете до портите на дома, който съм ви обещал, където ще се радвате на 

истински мир. Сега вие сте поклонниците, вие сте войниците, бойците, които преследват идеала, 

които се стремят към завладяване на по-добро отечество. 
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11 Но ти не си сам в борбата си, никога човек не е бил такъв, защото аз винаги съм му показвал 

най-добрия път. 

12 Ако някой ме попита как се е ръководил Господният народ, преди да познава Закона, който 

Мойсей получи от Господ, бих му отговорил, че вече съм се ръководил преди 

Мойсей изпрати на света духове с голяма светлина, патриарси и пророци, които носеха закона в 

светлината на своята съвест, за да го преподават на всички свои ближни чрез делата си. 

13 Тези мъже Ме почитаха с живота си. Те не са били идолопоклонници, защото вече са 

познавали одухотворяването; имали са чувство на любов и милосърдие към другите, знаели са как 

да посрещнат чужденеца в имението си, а в дома си са били гостоприемни към уморения пътник. 

Те бяха готови да кажат добра дума и да дадат мъдър съвет на всички. 

14 Но не всички хора са разбрали как да се ръководят от гласа на съвестта си, защото това 

изисква духовност, а сетивата на плътта не го разбират. Затова беше необходимо вашият Отец да се 

изяви сред хората по много начини, за да обясни Закона и да им разкрие божествените учения. 

15 Вие, Моят народ, които чувате това Слово в Третата епоха и които все още пазите нещо от 

семето, което ви поверих в миналите времена, разберете, че трябва да пречистите сърцето си от 

егоизма и материализма, за да достигнете щастливото време, от което отново ще позволите на 

насоките на съвестта си да направляват живота ви, както правеха онези просветени като Авраам, от 

които произлязоха хората, които бяха пазители на Моите откровения през вековете. 

16 Искам, когато настъпи моментът Моето проявление под формата, която имате сега, да 

приключи, вие да сте толкова добре подготвени, че всеки дух на хората, които съставляват този 

народ тук, да бъде като храм за Мен, всяко сърце - светилище, всеки дом - олтар, патриаршески 

дом, гостоприемен и изпълнен с милосърдие. Колко дълбок ще бъде тогава вашият мир. Колко 

смело ще бъде тогава сърцето ти, за да устои на всички изпитания. 

17 Тогава хлябът ще бъде благословен не само от Мен, но и от вас, защото тогава ще сте се 

научили да го приготвяте с любов, с вяра и с мир. 

18 Духовната сила, с която ви дарих, не е нищо друго освен семето на одухотворяването. 

Истина ви казвам, че който отглежда това семе в сърцето си и се грижи за него с истинска любов, 

няма да стане жертва на епидемии, нито на яростта на природните сили, нито пък материалните 

нужди ще го измъчват по депресиращ начин. 

19 Но няма да чакате тези дни да дойдат при вас. Не, хора, с вашето одухотворяване вие ще 

бъдете сред онези, които чрез молитвата си получават прошката на своя Отец и които разбират 

всичко, на което е способен духът, когато се издигне над калта, праха и мръсотията на 

материализирания и нечист живот. 

20 Не забравяйте, о, ученици, че одухотворяването не може да допусне фанатизъм от какъвто и 

да е вид, идолопоклонство или предразсъдъци, защото тогава то вече не би било одухотворяване. 

21 Този, който носи искреност в сърцето си и се стреми да Ме почита с делата на своя живот, 

няма нужда от външни култове, за да чувства, че е изпълнил законите на своя Отец и Господ. От 

друга страна, всеки, който носи в сърцето си безпокойството, което съвестта му го кара да изпитва, 

с нетърпение търси външни култове и ритуали с лъжливото убеждение, че чрез тях ще успее да се 

помири със своя Създател. 

22 Бъдете прости като цветята и без фалш като птиците, бъдете прозрачни като въздуха и 

бистри като чистата вода, тогава ще постигнете чистотата и възвишеността, които ще ви накарат да 

осъзнаете цялата истина, която съдържа животът. 

23 Онези, които твърдят, че Моето учение представлява опасност за материалния прогрес на 

човечеството, допускат сериозна грешка, тъй като когато Аз, Върховният учител, показвам на духа 

пътя към неговото възстановяване, Аз говоря и на интелекта, на разума и дори на сетивата. Моето 

учение не само ви вдъхновява и наставлява в духовния живот, но и внася светлина във всяка наука 

и във всички човешки пътища; защото Моето учение не се ограничава само до това да насочи 

душите по пътя към дома, който е отвъд това съществуване, но достига и до сърцето на човека, за 

да го вдъхнови да живее добър, достоен и полезен живот на тази земя. 

24 Ако във Втората епоха ви казах, че Моето царство не е от този свят, сега ви казвам, че и 

вашето не е тук, защото този земен дом - както вече знаете - е само временен за човека. 
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25 Аз ви уча на истинския живот, който никога не се е основавал на материализма. Ето защо 

господарите на земята отново ще се изправят срещу Моето учение. Идвам при вас с Моето вечно 

учение, с Моето вечно съществуващо учение, което говори за любов, истина и справедливост. И 

все пак тя няма да бъде разбрана веднага. Светът отново ще Ме осъди, това човечество отново ще 

сложи кръста на раменете Ми. Но Аз вече знам, че Моето учение трябва да премине през всички 

тези враждебни действия, за да бъде признато и обичано. Знам, че най-упоритите Ми преследвачи 

ще бъдат най-верните и самоотвержени сеячи, защото ще им дам много големи доказателства за 

Моята истина. 

26 Никодим, княз сред свещениците през Втората епоха - онзи, който потърси Исус, за да 

разговаря с Него по теми, свързани с висока мъдрост ─ ще се появи отново в това време, за да 

изследва Моето дело по един разбираем начин и да се обърне към Него. 

27 Савел, наречен впоследствие Павел, който стана един от най-големите Ми апостоли, след 

като Ме преследваше жестоко, ще се появи отново на Моя път и навсякъде ще се появят нови Мои 

ученици, някои пламенни, други самопожертвувателни. Настоящето е от голямо значение. 

Времето, за което ви говоря, наближава. 

28 Войната на идеите, тези битки, на които сте свидетели, и събитията, на които ежедневно 

ставате очевидци - не ви ли говорят за нещо, което предстои, не ви ли карат да подозирате, че 

вашата епоха е към своя край и че нова епоха започва да разпръсква своята светлина? 

29 Искам само вие, свидетелите на Моето Слово в този момент, да останете непоколебими в 

моментите на изпитание, които ще предшестват установяването на Моя закон, Моето царство сред 

вас. Тогава Аз ще бъда като вихрушка, под чието въздействие земята и моретата, в които живее и 

се вълнува това човечество, трябва да се разпенят и да започнат да се движат в дълбините си, така 

че да изхвърлят от себе си всичко, което крият в себе си от нечистота. 

30 Не се страхувайте, когато тези събития настъпят. Разберете, че е настъпило началото на 

края на една епоха и че зората на ерата на мира е близо. 

31 Нечестието, несправедливостта, арогантността, робството, невежеството, земното насилие 

ще изчезнат, за да направят път на установяването на царството на любовта, светлината и мира 

между хората. Тогава не бива да се отчайвате, не бива да гасите лампата си, дори да чувствате, че 

изпитанието е много трудно и че чашата, която трябва да изпиете, е много горчива. Напротив, 

трябва да разпалите и съживите пламъка на надеждата, както прави войникът в разгара на битката, 

когато чувства, че е близо до победата над врага и че победата вече е на една ръка разстояние. 

32 Когато видите, че сте заобиколени от враждебни множества, чиито езици хвърлят отрова 

срещу вас и чиито очи хвърлят пламъци на омраза срещу вас, не се съмнявайте в Моите обещания. 

В тези моменти ще ви накарам да почувствате Моето успокояващо присъствие и ще ви позволя да 

чуете любящия Ми глас, който отново ви казва: "Аз съм с теб". 

33 Често ще преживеете как сред тези множества ще се появи сърце, което ви разбира и което е 

като щит за вас. Но ще го постигнете само ако се доверите и повярвате в Мен. 

34 Спомнете си за Даниил, този верен пророк, който така решително защитаваше във 

Вавилония истината единствено на Бога и когото Аз спасих от враговете му. 

35 Преди да започне битката, полейте още веднъж семето, което Вечният е посял в духа на 

хората. Нека плевелите бъдат изкоренени от сърпа на моята справедливост и нека нивите бъдат 

разорани, за да станат подходящи за отглеждане на учението на любовта. 

36 Необходимо е да дадем на хората, привързани към земните блага, още малко време, за да 

може разочарованието им да е пълно и да се убедят, че златото, властта, титлите и плътските 

удоволствия никога няма да дадат мир и благоденствие на душата. 

37 Наближава часът, в който делата на цялото човечество ще бъдат съдени в светлината на 

съвестта. Тогава учените, теолозите, учените, управниците, богатите и съдиите ще се запитат какъв 

е духовният, моралният или материалният плод, който са събрали. Тогава, когато видят колко 

незначителна е реколтата им, мнозина ще се върнат при Мен, осъзнавайки, че въпреки славата, 

която са имали на земята, им е липсвало нещо, което да запълни празнотата, в която е изпаднала 

душата им, която може да се храни само с плодовете на Духовния живот. 
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38 За тези души вече съм приготвил оазис сред пустинята, защото знам, че по време на своето 

съществуване те са чукали от врата на врата и са изминавали път след път, някои в търсене на 

истината, други - на власт, а трети - на щастие. Но в края на пътя, който са изминали на земята, те 

са били близо до това да се отрекат от всичко; тогава Аз ще протегна ръцете Си към тях, за да ги 

оставя да починат на гърдите Ми. Ще ги утеша и ще им покажа кой е истинският път, за да намерят 

в него полето, където да посеят плодотворното семе на своя опит. 

39 Оазисът е духовен и по всички пътища на пустинята до него ще стигнат хора от всички раси 

- едни изтощени, други пълни с рани, посивели и покрити с пот, а много от тях - с вече празна 

пътна чанта, засрамени от безплодността на борбата, която са предприели. Там те ще чуят гласа Ми 

и, разпознавайки го, ще възкликнат: "Това е Господ". И в това изречение те ще отразят смирението, 

с което ще Ме потърсят накрая. Защото всички те ще трябва да дойдат със собствените си крака, 

без колесници, защото с тях не биха могли да прекосят пустинята, и без камили, защото те вече са 

загинали от жажда по време на дългия път. 

40 Но този час на безкрайно благословение, на помирение и смирение ще бъде и час на 

божествена прошка за "блудните синове", които най-сетне са се завърнали в дома на Отца, 

копнеещи за любящите обятия на Този, Който им е дал живот и наследство. 

41 Приемете днес Моето Слово за любов, прошка и справедливост и Ми покажете сърцето си. 

Не се опитвайте да скриете прегрешенията си, защото Аз знам всичко. Дадохте обет да се обичате 

един друг, но аз все още чакам да го изпълните. Поверих ви да се грижите за едно-единствено 

дърво, но вие Ми предлагате различни плодове. Подготвил съм ви за смирени, предани и 

послушни, за да служите на ближния си, но не намирам това семе в делата ви. 

42 Синът не се кланя на родителите си, жената се бунтува срещу мъжа, братята и сестрите се 

отричат един от друг, всички извършват действия, които разкриват гордост и суета, всички се 

чувстват по-висши, докато аз продължавам да уча всички хора само на любов и мир. 

43 Народите са сключили мир, но думите им не показват нито любов, нито добри намерения. 

Зад този привиден мир се крият негодувание, желание за отмъщение и война в очакване. Къде е 

онзи, който умее да прощава, който е оставил делото си на Мен да отсъдя? 

44 Човешкото сърце е закоравяло и не се трогва от болката на децата, от мъката на жените и от 

трагичната съдба на младежите и мъжете, които бяха вкарани във войната без милост. Но сред тях 

имаше и такива, които Ме обичаха и изпитваха любов към ближните си, такива, които умееха да се 

молят и вършеха дела на милосърдие. Посещението е много тежко за тези народи, тяхната 

самонадеяност е наказана, те самите унищожават богатството си. Само болката ще ги пречупи и ще 

ги накара да се вразумят. Бях много близо до всяка душа, за да я укрепя в изпитанието, а тези, 

които се бяха подготвили, почувстваха Моето присъствие. 

45 Последиците от войната са навсякъде и сеят разруха. От малкия дом до големите нации, 

които не са били бдителни, всички са попаднали в мрежите му и не знаят как да се освободят от 

това иго. 

46 Аз ви научих, Аз ви дадох тайната на мира: Обичайте Ме, обичайте се един друг, 

вдъхновявайте се от Мен, изпълнявайте задълженията си, подчинявайте се на съдбата си и ще 

имате мир и благословии. 

47 Получих песента на радостта на онези, които са се завърнали в дома си, в родината си след 

битката. Но аз приемам и болката на майките, които не са видели завръщането на сина си, на 

децата, които не са виждали бащата, и на жената, която е останала вдовица. Благославям всички 

тях. Нека Израел покаже участие в състраданието си към тези народи. И тази молитва, която 

отправихте за мира на света, ще продължите да отправяте и ще я превърнете в песен за защита на 

всички народи. 

48 Вие, душите, които сте напуснали телата си на земята, постигнете просветление. Аз те 

заченах. Повярвайте в Мен и ще бъдете доведени до истинския живот. Вие не сте умрели, защото 

душата притежава вечен живот. Приканвам ви към истински мир и правда. Защото Аз съм Животът 

и ви предлагам хляба на вечния живот. Но ви виждам гладни, защото не сте разбрали, че същността 

е скрита в дълбините на Моето Слово. Ако го разглеждате само повърхностно, не можете да се 
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подхранвате с него. Тя съдържа Моята любов, онази божествена същност, която е живот, радост и 

мир за духа. 

49 Макар че не изучавате Моето Слово, има много хора в този и други народи, които очакват 

Благата вест, за да изпълнят Моите заповеди. Но ще дойде ден, когато сред вас ще се появят добри 

апостоли, които ще тръгнат по земи и народи, проповядвайки Моето учение. И Аз ще говоря чрез 

техния орган на разбиране, както направих с онези, които Ме последваха през Втората епоха. Нека 

всеки, който работи по този начин, да бъде изпълнен със смелост и доверие в Мен. 

50 Когато се сблъскате с препятствия, постъпете като Мойсей: заповядайте на елементите да 

изпълнят заповедта ви и те с готовност ще ви се подчинят. 

51 Ако искате да видите чудеса, подгответе се, но не очаквайте всички да ви повярват. Казах 

ви, че в този момент не всички ще повярват в Моето слово. Тогава оставете въпроса на Мен и 

продължете напред. Те ще Ме познаят, когато са в духа. 

52 Ще уважавате идеите и чувствата, но ще говорите, както ви научих, с тази дума, която не 

наранява, и ще премахнете завесите, които скриват Моята светлина от душите. 

53 Времето за пробуждане на всеки дух е отбелязано. Обещавам ти, че всеки, който се 

подготви, ще Ме види в цялата Ми слава. 

54 Поискайте и ще ви се даде. Всичко, което желаете в любов към ближните си, поискайте от 

Мен. Молете се, обединете молбата си с тази на нуждаещите се и Аз ще ви дам това, за което 

молите. 

55 Светлината на Моето Слово ще бъде бялата дреха, която ще покрие всички вас. 

56 От любов към вас дойдох в облака, символ на духовното, за да се изявя на вашия дух. Но 

най-напред този светъл облак трябваше да се настани върху органа на ума на носителя на гласа 

като подготовка за времето, когато ще знаеш как да разговаряш с Мен директно и твоят дух ще 

бъде този, върху който облакът ще се спусне и ще се настани. 

57 Избрах облака като символ, за да олицетворява Моето идване в света през Третата епоха. 

58 Нима облакът не е пратеник, който преминава над планини, долини и градове? Не е ли тя 

тази, която прави полетата плодородни с дъжда си и дава благотворна сянка? Нима тя не издава 

светкавицата, която предвещава бурята, и искрящия лъч, който разтърсва? Ето защо избрах облака 

за символ, ето защо Моите апостоли разбраха значението на Моето присъствие в "облака", когато 

Ме видяха в духа за последен път, и Роке Рохас в това Трето време, когато го накарах да види 

символа, който беше знакът за Моето ново идване. 

59 Оттогава една нежна сянка обгръща хората, които постепенно се събират около Моето 

проявление. Моето Слово е плодотворен дъжд върху изсъхналите полета на духовността и лъчът, 

който се спуска върху човешкия орган на разбиране при всяка проява, разкъсва мрака на вашия 

грях и невежество, кара ви да треперите във всяка своя фибра и пробужда духа ви. Колко страшна е 

била за мнозина от вас бурята, която се е отприщила в душата ви, когато сте чули Моето 

Божествено Слово! 

60 На какво величие и на каква вдъхновяваща красота сте станали свидетели в бурята от 

светлина, която извира от Моето Слово в мига на неговото проявление! Обхванати от възхищение, 

от страхопочитание и трепет, множествата мълчат и се оставят на тази буря от любов, 

справедливост и мъдрост да ги окъпе и пречисти. 

61 О, възлюбени хора, които нарекох Израел, защото ви направих пазители на Моите послания 

и откровения - кога ще се научите да предавате и тълкувате правилно Моето слово? 

62 Обещанието ми да се върна, което дадох през Втората епоха, спазих. Апостолите Ме видяха 

да се издигам от земята в безкрайността във Витания, а вие Ме видяхте да се връщам от 

безкрайността в сърцата си. Не виждате ли в това сходство с облаците, които се издигат от морето 

и се издигат, за да излеят благотворния си дъжд на други места, където жадните полета го 

призовават? 

63 Вашата болка Ме привлече, Духът Ми се почувства притиснат от вашата и Аз се втурнах в 

облака на любовта и справедливостта, за да обсипя хората със Своята милост. 

64 Не всички народи Ме призовават и има много малко сърца, които Ме очакват. Духовният 

облак ще дойде и като мантия на мира ще защити народите, които го молят и очакват. Всички 
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онези, които се опитват да утолят жаждата на душата си с удоволствията на света, облакът ще ги 

изненада с блясъка на мълнията си, а гръмът на бурята ще ги изпълни със страх, защото тогава ще 

си спомнят, че съществува Божествена справедливост и че всеки човек е носител на дух, който 

трябва да отговаря пред Бога за всичките си дела. 

65 Облакът на любовта, на светлината, на милосърдието и на справедливостта е също така 

огромен легион от духове, Мои служители, духове на светлината, които живеят, за да изпълняват 

Моите цели и да се умножават във вселената, изпълнявайки задачата си да се обичат един друг в 

съвършена хармония. Защото тази Божествена заповед, този Върховен принцип, който разкрих на 

света през Втората епоха, не беше предназначен само за хората - тази максима е Законът, който 

управлява всички съществуващи духове. 

66 Възлюбени хора: На този облак от светлина, който е духовната велика сила на любовта и 

братството между всички светове, Аз слязох в тази Трета епоха с помощта на Моя лъч, носейки ви 

ново послание на мъдрост, безкрайна утеха за вашата болка и светлина, която да ви служи като 

пътеводител за намиране на забравения път, така че когато го откриете, да можете да дойдете при 

Мен - стъпка по стъпка, от заслуга към заслуга, съзнателно и неотклонно, в преследване на вашето 

духовно съвършенство. 

Моят мир да бъде с вас! 
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Инструкция 138  
1 Възлюбени ученици, всеки миг в живота ви е стъпка, която ви приближава към вашия Отец. 

Бавно, стъпка по стъпка, вие вървите по пътя, който води към царството на светлината. 

2 Постепенно се приближавате към времето, когато ще разберете как да давате на духовното 

това, което му се полага по право, и на света това, което му се полага, времето на истинската 

молитва, поклонението на Бога без фанатизъм, когато ще знаете как да се молите преди всяко 

начинание, когато ще бдите над това, което ви е поверено. 

3 Как ще може човек да се заблуди, ако пита своя Отец в молитва, преди да изпълни волята 

си? Човекът, който умее да се моли, живее в единение с Бога, осъзнава стойността на благата, 

които получава от своя Отец, и същевременно разбира смисъла или целта на изпитанията, които 

преминава. 

4 Човекът, който се моли на Бога, е одухотворен човек, който няма тъмна превръзка пред 

очите си и който е способен да открива в себе си и извън себе си непознати светове, непознати 

аспекти на живота, осъзнавания и истини, които заобикалят живота на хората, без те да ги 

осъзнават. 

5 Онези, които успеят да открият този път, не могат да спрат, защото сетивата им са се 

пробудили и духовните им способности са станали чувствителни. Днес те чуват гласовете на 

природата, утре ще могат да възприемат посланията на духовното царство, а по-късно ще чуят 

гласа на своя Господ във връзка от дух към дух, плод на любовта между Отец и Неговите деца. 

6 Хора, не завиждайте на тези носители на глас, чрез които Аз се изявявам, защото ако се 

подготвите сериозно физически и духовно, ще ги надминете след края на това проявление. 

7 Сегашното време на чудеса, изпитания и необикновени събития е запазено за този народ, 

който е свидетел на Моето откровение в тази Трета епоха. 

8 Все още не съм казал последната Си дума, т.е. не съм дал последните Си поучения, в които 

все още ще ви разкрия много тайни. Но Моята воля и Моите постановления са записани в съвестта 

на целия този народ, за да знаят напълно какъв ще бъде краят на Моето проявление. 

9 Трябва да разберете, че съм ви научил на всичко, което трябва да знаете, за да можете да 

влезете в световете и домовете, които ви очакват. Защото, както душата ви е трябвало да се 

подготви в предишната сфера, в която е живяла, за да се въплъти и да живее на земята, така тя 

трябва да се подготви да се върне в сферата на отвъдното, която е напуснала, дори ако отиде в 

домове, които са по-добри в любовта, чистотата и мъдростта. 

10 Не се съмнявайте в Моето слово. През Първата епоха изпълних обещанието Си да освободя 

Израел от робството на Египет, което означаваше идолопоклонство и тъмнина, и да ви заведа в 

Ханаан - земята на свободата и поклонението на живия Бог. Там ви беше обявено Моето идване 

като човек и пророчеството се изпълни дума по дума в Христос. Аз, този Учител, който живееше в 

Исус и ви обичаше в Него, обещах на света да му говоря в друго време и да му се изявя в дух. И ето 

че обещанието Ми се изпълни. 

11 Днес ви съобщавам, че съм запазил за вашия дух прекрасни области, обиталища, духовни 

домове, където можете да намерите истинска свобода да обичате, да правите добро и да 

разпространявате Моята светлина. Можеш ли да се съмняваш в това, след като съм изпълнил 

предишните Си обещания към теб? 

12 Знайте, че великите духове работят вечно в Моето дело. Илия, призван да възвести на 

учениците идването на Учителя, е светлината, която прониква в душите и слиза при онези, които са 

се отклонили от пътя, при онези, които спят или чиято вяра в Духовния живот е угаснала, за да ги 

обгърне с огъня на любовта, който се излъчва от него, огън, който е вяра, изкореняване на злото и 

пречистване. Гласът му звучи във всеки народ, пречистващият му огън напредва и унищожава 

плевелите. Вярно е, че пречистването оставя следи от болка по пътя си, но скоро идва божествената 

утеха, въплътена в Мария, която излива своя лечебен балсам във всяко ридаещо сърце, във всяко 

измъчвано от болка същество. 

13 Ще дойда и ще претърсвам сърце след сърце, за да накарам хората да чуят Моя божествен 

призив, като им казвам само: "Следвайте Ме!" 
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14 Утешавам ви в изпитанията ви и ви казвам: Когато чашата в устата ви е много горчива, 

трябва да кажете на вашия Отец, който живее на небесата, както Исус направи в Гетсиманската 

градина: "Отче, ако е възможно да отнемеш тази чаша от Мен, направи го; но преди всичко нека 

бъде Твоята воля, а не моята." 

15 Ако се молиш и бдиш по този начин, Аз ще задържа ангела, който се приближава, за да ти 

предаде чашата на изпитанието. Но ако Божествената воля е да го изпиете, Аз ще бъда с вас, за да 

ви дам сили да преминете теста победоносно. Не забравяй, че за един, който страда и ме 

благославя, мнозина се отпускат. Сега ще можете да разберете защо свободните от греха носят 

болка в себе си, защото са достойни да помагат за измиването на петната на своите ближни. 

16 Не е било Моето желание човек да страда от болка на земята. Но тъй като те искаха да е 

така, от първия човек до днес, носете товара си с търпение и любов и Ми принасяйте страданията 

си със смирение. Болката ви ще бъде плодотворна за вас, а също и за някои от вашите ближни. 

17 Колко много са страдали хората на този свят напразно! Колко много са плакали, без да 

получат награда и без да пожънат семе! От друга страна, онези, които са знаели как да носят кръста 

си с търпение - когато е настъпил последният момент за тях и са смятали, че се намират в бездната 

- са отворили очите на духа си и са погледнали към себе си, застанали на върха на планината. 

18 Не кръвта, която сте пролели в братоубийствените си войни, ще спаси човечеството. По-

скоро вашата молитва, изпълнена с любов и милосърдие, и вашите добродетели ще направят 

вашите ближни достойни да почувстват Моя мир. 

19 Не обявявайте на висок глас, че този мир, който народите са сключили, е истинският. 

Гледайте и се молете мирът да се издигне върху основите на духовната и човешката любов, а не 

върху тези на терора или смъртната заплаха. 

20 Този фалшив мир, създаден от човека, е като замък, построен върху подвижните пясъци на 

морето, който скоро ще рухне, когато го връхлетят вълните на вятъра. 

21 Аз, Духът на мира, го предложих на хората и им казах чрез съвестта: Ето ме, обичайте се 

един друг и ще се спасите. 

22 Хората искат да продължат да живеят в детството, не искат да пораснат; защото след като са 

живели толкова дълго на земята и са я напоявали с кръвта и сълзите си, те все още не са разбрали 

как да пожънат плодовете на опита, поради което продължават да не знаят какво означава мир на 

духа. Сърцата им са закоравели и затова най-благородното им чувство - милосърдието - не намира 

отклик в тях. Ето защо чашата на страданието се усеща във всяко от Моите деца. 

23 Цялата болка, причинена от човешките същества, ще се събере в една чаша, която ще бъде 

изпита от виновните. По този начин техните заспали умове ще се събудят. Тогава ще видите как 

уважавани и влиятелни мъже, изправени пред непредвидени събития, напускат постовете си или 

хората си, за да се скрият с разкъсвани от угризения души. Други ще почувстват, че разумът и 

способността им за говорене са объркани. 

24 Какво ще кажете за всичко това, хора? Чувствате ли се вече подготвени да търсите хората, 

които са се изгубили в преплетените си животи? 

25 помислете за колко кратко време народите подготвят война и правят войник от всеки човек, 

докато Аз ви подготвям от 1866 г. насам, за да станете войници на това дело, и все още не мога да 

видя нито едно от Моите деца напълно подготвено. 

26 Този път е различен от първия и втория. Днес живеете в хаос от отприщени видими и 

невидими елементи. Горко на този, който не е буден, защото ще бъде победен, а този, който е 

екипиран, трябва да се бори! 

27 Хиляди невидими очи ви наблюдават - някои, за да ви устроят засада по пътя ви и да ви 

повалят, други - за да ви защитят. 

28 Разделението расте и се разпространява сред народите и нациите, прониквайки в сърцата и 

семействата. 

29 Моралът деградира, а мъжете, жените и децата свикват с покварата. 

30 Пред лицето на всички тези безчестия не закривайте очите си и не запушвайте ушите си, 

защото ако сърцето ви е отчаяно, то няма да бъде състрадателно да дарява любов и да проявява 

милост, като по този начин свидетелства за Моето дело сред ближните. 



U 138 

162 

31 Разбира се, трябва да видя всичко, защото те обичам, но след като те преценя, ще те спася. 

32 Идват времена на най-голяма горчивина. Защото тогава ви подготвям, за да не кажете, че 

Учителят не ви е говорил пророчески. Ако сте подготвени за това време, ще оцелеете добре във 

всяка ситуация. 

33 Аз ще установя мир между хората чрез Моите пратеници. Как ще установите мира в света 

върху омраза, стремеж към власт и страх? Но преди това огънят ще пламне, водите ще се измият и 

снегът ще се пречисти. 

34 Ученици, бъдете силни, за да устоите на неверието на хората, за да не ви отчайват 

преследванията, клеветите или нападенията. Словото Ми ще накара духа на хората да трепери. 

Теологът ще се почувства принуден да постави под въпрос своята наука, философът ще се допита 

до своите най-велики учители, а всяка секта или религиозна общност ще бъде дълбоко разтърсена 

от Моите нови откровения. Тогава ще се разрази битката на идеите; защото докато едни се 

пробуждат за истината, други ще искат да продължат да се придържат към фанатизма и традициите 

си и ще се борят помежду си. В разгара на тази битка гласът на Моите деца ще се чуе и ще каже на 

страстно възбудените маси: Не превръщайте плода на живота в ябълка на раздора. 

35 Сега все още се чувстваш малък и слаб, но утре ще бъдеш силен и ще Ме обичаш в 

истината, защото Аз ще ти открия това, което богословите няма да могат да открият, и ти ще 

разбереш това, което учените няма да могат да разберат. Но не защото сте по-велики или по-

обичани от другите, а защото още от Първата епоха умеете да отваряте сърцето си като скиния, в 

която съм поставял Закона, Мъдростта и Откровението във всяко време. 

36 В Първата епоха вие познавахте символите: скинията или светилището, в което се 

намираше Ковчегът на Завета, който съдържаше скрижалите на Закона. Когато тези символи 

изпълниха предназначението си, Моята воля ги накара да изчезнат от земята; те бяха отстранени от 

погледа на хората, за да не изпадне светът в идолопоклонство, но смисълът или същността на тези 

уроци останаха записани в съзнанието на Моите служители. Във Втората епоха, след като жертвата 

на Христос беше извършена, аз направих така, че най-големият символ на християнството да 

изчезне: кръстът, заедно с трънения венец, потира и всичко, което можеше да стане обект на 

фанатично поклонение от страна на човечеството. 

37 В този Трети път Аз се явих в скинията на вашия дух, за да положа там новите Си 

откровения в ковчега на завета. 

38 По онова време вие дойдохте в дома на Отца като "блудни синове" и Аз ви казах: Ето, във 

ваше отсъствие по-малките ви братя и сестри се разпръснаха, а Аз останах сам в стаята Си и на 

трапезата Си. И народът в своята неблагодарност се раздели и мнозина се отрекоха от своя Отец. 

Но днес ти връщам богатството, храня те, за да можеш да тръгнеш да търсиш онези, които са се 

заблудили след теб, и да ги доведеш в Моето присъствие. Тогава ще имате мир. 

39 Не обвинявам материалното ви същество за братоубийствената война, която е разпалила 

човечеството, нито за раздора, който все още съществува сред народа на Израел. Обръщам се към 

твоя дух, защото на него тежат раздорите и разделенията, които племената на този народ изпитват в 

лоното си от деня, в който децата на Яков изпълниха с болка сърцето на бащата, когато му казаха, 

че дивите зверове в пустинята са изяли Йосиф, въпреки че са го продали на търговците. 

40 Оттогава това зло семе покълва в сърцето на този народ, който днес има ново време да 

почете Своя Господ, като изпълни закона да обича ближните си без разлика на раса или език и да 

бъде спасение и благословение за всички народи на земята. 

41 Името "Израел" ви е дадено от вашия Отец, но то е духовно име. Направих ви велики 

откровения и ви дадох сила, така че да не се чувствате недостойни, когато ви наричам така. 

42 Търся твоя дух, както съм го правил винаги. 

43 Моето учение ви показва съвършеното, духовно и чисто благоговение пред Отца; защото 

духът на човечеството, без да го осъзнава, е стигнал до прага на Храма на Господа, където ще 

влезе, за да почувства Моето присъствие, да чуе гласа Ми чрез съвестта си и да Ме съзре в 

светлината, която се спуска над ума му. 
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44 Празнотата, която хората чувстват в различните си религиозни общности по това време, се 

дължи на глада и жаждата на духа за одухотворяване. Обредите и традициите не са достатъчни за 

него; то копнее да познае Моята истина. 

45 В най-дълбокия разум на много хора откривам вътрешната борба между духа и материята. 

Той иска да излезе извън рамките на блясъка на церемониалния култ, за да открие красотата на 

духовното. Аз запалих тази светлина, която ви просветлява и ви тревожи. Аз съм този глас, който 

ви призовава. Никой не е в състояние да обясни тревогата ви, нито да разбере вътрешната ви борба. 

Само Аз, който прониквам в сърцето ти, познавам твоя копнеж и твоята жажда. Аз съм и този, 

който ви показва пътя, който трябва да следвате, за да намерите това, което търсите. 

46 Колко от тези, които Ме слушат, са били упреквани, неправилно оценявани или наранени в 

най-благородната част на душата си, защото са били искрени и са доверили чувствата си на някого! 

47 Вие, които слушате думите Ми, Ме питате защо съм дошъл при най-незначителните и 

грешници, за да им разкрия чрез тях учението на Моя Дух; на това ви отговарям: Постъпвам точно 

както вие, когато сте родители на земята. Обръщате по-голямо внимание и се грижите повече за 

това от децата си, което е най-слабо, най-болно или за което има опасност да се заблуди. 

48 Ако хората правят това - какво да не направи Небесният ви Отец за Своите деца? 

49 Сред вас светлината на Моето Слово се появи като оазис в духовната пустиня на това 

човечество, така че всички странници да могат да се приближат до него, търсейки вода и мира на 

Духа. 

50 Необходимо е това учение да достигне до всички хора. Тя ще внесе светлина в мрака на 

обърканите, невежите и арогантните хора, които си мислят, че знаят всичко. 

51 Моето Слово ще помири духа с материята, тъй като дълго време между тях е имало вражда, 

и ще разберете, че тялото ви, което сте смятали за пречка и изкушение за развитието на духа, може 

да бъде най-доброто средство за изпълнение на задачите ви на земята. 

52 Измийте душата и тялото си в този поток от светлина, който ви залива в тази Трета епоха, за 

да разберете Моите наставления. Който е чист, може да проникне в това, което преди е било тайна, 

защото разкаянието не го спира по пътя му. 

53 Изповядайте пред Мен, пред Когото не можете да фалшифицирате или скриете нищо, това, 

което носите в сърцата си, и ще почувствате Моята божествена прошка чрез съвестта си. 

Достойнството ще бъде дрехата ви, с която няма да се срамувате пред никого, пред когото се 

представите, колкото и да е велик той, било то по сила, било то по знание. 

54 Посей Моето семе на любовта. Вие сте на земята, която е и учител на хората и ви учи, че 

каквото посеете на нея, то ще ви се върне умножено, като доказателство за благодарност и любов. 

55 Такъв е и духът на вашия Отец. Това е най-висшата и божествена награда. Но семето ви 

винаги трябва да е добро и чисто, за да го пожънете умножено и с добри плодове. За да може 

душата ви, която по пътя си се е опетнила с грях, да достигне до лоното на Бога чиста, тя трябва да 

премине през много неща и да се пречисти, тъй като трябва да дойде при своя Отец без най-

малката следа от зло, нито без най-малката сянка от миналите си несъвършенства. 

56 Ако е хулила Бога на земята, от нея ще се разнесе само песен на любовта - когато се 

приближи до присъствието на своя Създател. 

57 Душа, колко дълго ще Ме караш да чакам твоето пристигане на върха на планината? 

58 Там, където се издигнах от кръста, ви очаквам. 

59 Бавно се приближавате. Беше необходимо да се освободите, като първо се лишите от 

земните си блага, защото те ме бяха ограбили от душата ви. 

60 Елате при Мен, на празника, който вашият Отец ви е приготвил, за да получите на него 

полагащите ви се учения, които са ваше наследство. 

61 Помислете сериозно за поколенията, които ще дойдат след вас, помислете за децата си. 

Както сте им дали физическо съществуване, така сте длъжни да им дадете и духовен живот - този, 

който е вяра, добродетел и одухотворяване. 

62 Докато осветявам със Светлината Си възлюбения Си народ, Аз слизам при вас, за да ви 

донеса мира на Моя Дух. Вие сте малко, но любовта ви към Мен е голяма. 
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63 Чуйте Ме сега чрез гласоподавателя, тъй като все още не сте в състояние да получите 

божественото вдъхновение директно. 

64 Първо трябваше да подготвя тези тела, за да могат вибрациите на Моите мисли да бъдат 

възприети от тях възможно най-точно и да бъдат предадени на слушателите. Забележете, че когато 

говорят, те ви обясняват, че не те ви дават наставленията; техният глас ви е казал: Аз съм 

Божественият Учител, който ви говори. 

65 Формата на Моето проповядване ще може да се променя, но духовната същност на Моето 

учение е една и съща: абсолютна, неизменна, извън времето и пространството. Безкрайното е 

вечно. 

66 Само любовта на вашия дух ще ви помогне да разберете това учение. Защо е така? Защото е 

напълно погълнат от духовното, от неговата същност, която е вечност. 

67 Ако човек не проявява интерес да опознае себе си, той забавя възходящото си развитие и 

разбирането на онова, в което се крие Вечният живот, и това е причината да не може да осъществи 

най-великата си работа. 

68 Ти си роден в Мен. Вие сте получили духовен и материален живот от Отец. И в преносен 

смисъл мога да ви кажа, че по същото време, когато вие се родихте в Мен, Аз се родих във вас. 

69 Аз се раждам в твоята съвест, раста в твоето развитие и се разкривам напълно в твоите дела 

на любов, за да можеш да кажеш с радост: Господ е с Мен. 

70 Подготвям ви като малки деца, защото наближава часът, в който камбаната ще зазвъни 

радостно за победа и ще провъзгласи духовното пробуждане на човечеството. 

71 Слушайте Ме в тишина и размишлявайте тихо, о, хора! Утрешният ден ви очаква, това е 

пътят, който трябва да извървите, за да стигнете до Мен. Но след като вече сте били просветени от 

светлината на Моите наставления, ще можете да се ръководите от това, което сте научили и 

разбрали. Почукайте на вратата Ми, Аз съм единственият, който я отваря, Аз съм разкриващият 

Учител. Искайте, искайте и ще ви бъде дадено. 

72 В пустинята на дългия житейски път Христос е оазисът. Но е необходимо да имате вяра, за 

да знаете как да Го намерите в часовете на самота или страх. 

73 Научих ви на себеотрицание и отказ от всички фалшиви слави на света. Но мнозина не 

могат да разберат този урок, защото им се струва невъзможно да си представят живота без лукс, без 

удоволствия и без богатство. Но в това изпълнено с болка време и с опита, натрупан в уроците на 

живота, те сами ще се пробудят за светлината на истината. Колко голямо ще бъде учудването на 

човечеството, щом открие, че ако се освободи от материалното и просто се отдели от излишното, 

ще почувства в себе си как се ражда ново същество за нов живот. 

74 Възлюбени ученици, сред които Аз самият смятам тези, които са дошли последни: След 

Моето заминаване само онези ще усетят присъствието Ми, които са се подготвили. Някои са 

безразлични, когато ви говоря за това, защото смятат, че дотогава ще минат години. Този път ще 

бъде като миг. Аз ще изпълня задачата си на Учител, но когато Моят лъч се спусне за последен път 

в края на 1950 г., никога повече няма да използвам човешкия орган за разбиране, за да се изявя в 

тази форма. Вярвайте в Мен, ученици, защото Аз ще спазя дадената ви дума да не ви оставям сами. 

Ще ви накарам да почувствате Моето присъствие, ще ви вдъхновя, ще ви утеша. Внимавайте сега и 

внимавайте след това, за да не бъдете никога изненадани: да не би онзи, който тайно се опитва да 

ви ограби от наследството, да ви намери нащрек, или дори болният, който ви вика в леглото си 

посред нощ, за да му дадете балсама на вашата любов. 

75 Говорих ви с голяма яснота, за да Ме разберете. Но от известно време вие Ме карате да 

пренасям Словото Си на материално ниво, защото все още имате твърде слабо духовно развитие, за 

да Ме разберете. Но когато наближи Моето заминаване, словото Ми ще придобие по-висш духовен 

смисъл в устата на носителите на гласа. 

76 Доколкото Моето учение дава още по-големи откровения, вие трябва да положите усилия да 

поправите грешките си, да обновите живота си и да се отделите от всеки порок и всяка лоша 

склонност. Ако сте станали чисти по сърце и говорите за Моето дело, трябва да ви вярват и да ви 

смятат за ученици на Исус, които наистина проповядват Неговото учение чрез пример и дела на 
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любов. Това е дрехата на благодатта, която винаги трябва да носите и по която можете да се 

отличавате от своите ближни. 

77 Разпръснете се по земята като пророци на Моята Божественост, събудете заспалото 

човечество, възвестявайте му, че справедливостта е близо. Разкажете ѝ, че Содом е бил 

предупреден, но не е послушал Божия пророк и денят на неговото осъждане е дошъл неумолимо. 

78 Силите на природата само чакат да настъпи часът, в който да се развихрят в света и да 

пречистят и пречистят земята. Колкото по-грешен и арогантен е един народ, толкова по-тежко ще 

бъде Моето правосъдие върху него. 

79 Твърдо и глухо е сърцето на това човечество. Необходимо е чашата на горчивината да 

достигне до него, за да чуе гласа на съвестта, гласа на закона и на божествената справедливост. 

Всичко ще бъде в името на спасението и вечния живот на душите. Те са тези, които търся. 

Моят мир да бъде с вас! 
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Инструкция 139  
(от 1945 г.) 

1 Добре дошли, вие, членове на Моя народ, защото знаете как да устоявате на бурите и 

изпитанията с търпение и присъствие на духа. Виждал съм те да се молиш и да бдиш в трудните 

часове, а също така съм те чувал да благославяш Моята воля, когато те сполетяваше страдание. 

След това възнаградих вярата и добрата ви воля и ви изпратих Моя мир, защото вие бяхте лодката, 

която издържа на бурята, без да се преобърне. 

2 Благославям и онези, които забравят собствените си страдания и "бдят" за мира в света или 

посещават болните на легло, защото няма да оставя тези заслуги без награда. 

3 По време на тази война, в която живееше светът, вие бяхте обединени в молитва ден след 

ден и в интерес на истината ви казвам, че не съм преставал да правя много чудеса сред онези ваши 

събратя, за които толкова много Ме молите. Не позволявай на молитвата ти да отслабне, народе 

Мой. Казвам ви, че "постът" все още не е приключил, въпреки че народите казват, че войната е 

прекратена. Не, Израел, докато мирът на народите не се основава на любовта помежду им, трябва 

да продължаваш да бдиш, да се молиш и да печелиш сърца за това дело на мира и братството. 

4 Скоро ще осъзнаете, че мирът, за който хората говорят в момента, е фалшив, че той само е 

довел до примирие в разгара на нечовешката им борба, за да продължи по-късно делото им на 

разрушение. 

5 По света са разпръснати онези, които имат задачата да се молят и да бдят за мира на 

човечеството. Сред тях са Моите хора, които наставлявам със Словото Си. Всички вие сте длъжни 

да построите храма на одухотворяването, светилището на мира, в сърцата на хората, които са ваши 

братя и сестри. Когато това духовно светилище се издигне до небесните висини и хората намерят в 

него пряка връзка със своя Господ, ще можете да кажете, че сте посяли в света семето, което ви 

поверих в този момент. 

6 Хора, укрепете се в Моето Слово и имайте увереност, че съвестта ви ще ви каже дали това, 

което правите, е в съответствие с учението на Моята доктрина. Молете се духът и умът ви да се 

борят да прогонят войната. Не изпадайте в униние, за да не обърка влиянието му разума или 

чувствата ви. 

7 Когато някой от вас се моли, той не осъзнава какво постига с мислите си в духовното; 

затова, когато се молите за вашите ближни - за онези народи, които се унищожават във война - 

трябва да знаете, че в тези моменти духът също води мисловна битка срещу злото и че вашият меч, 

който е мир, разум, справедливост и желание за добро за тях, се сблъсква с оръжията на армията на 

отмъщението, на арогантността. 

8 Това ще бъде времето, когато хората ще осъзнаят силата на молитвата. За да има молитвата 

истинска сила и светлина, е необходимо да я изпращате към Мен с любов. 

9 Не говоря за това, че изпращате на ближния си мисълта с лоши намерения, защото никога 

не съм ви давал оръжия, които да използвате за нечестни цели, тъй като когато амбицията или 

омразата ви заслепят, вие използвате най-святото за вас и го използвате, за да се нараните и дори да 

се самоубиете. Вдъхновявам ви за истинската борба със злото и ви разкривам кое е най-мощното и 

непобедимо оръжие, за да можете да победите. Затова ви съветвам първо да пречистите сърцето си 

и след това да се издигнете към Мен, където ще се изпълните със светлина и сила, а след това да 

изпратите мислите си като светкавици сред народите без мир и сред хората без надежда. 

10 Приеми, народе, Моята милост. Вие, мъже и жени, за които тези последни времена бяха 

много жестоки, вие, домове, измъчвани от болка - почувствайте Моя мир там, където ежедневният 

хляб се е превърнал в горчивина, почувствайте нежността на Моята ласка. 

11 Днес хората трябва да се борят усилено, за да изкарат прехраната си. Но Отец ви казва: Ще 

утроя силата ти, за да не се отчаеш. 

12 Запалете у младежите любов към ближния, дайте им велики и благородни идеали, защото 

именно те утре ще се борят за постигане на съществуване, в което блестят справедливостта, 

любовта и свещената свобода на духа. Подгответе се, защото голямата битка, за която говорят 

пророчествата, все още не е дошла. 
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13 Помислете, че колкото по-голямо е развитието на човечеството, толкова по-големи са и 

оръжията, с които то се бори. Не спете, възлюбени хора, и бъдете готови да работите за Моето 

дело. 

14 Наближава нова "война". В него ще вземат участие всички способности и сили на човека и е 

необходимо децата на този народ, на които ще бъде дадено да живеят в това изпитание, да знаят 

как да го преминат със своя стандарт на истината и да оставят дълбока следа на одухотворяване. 

15 Учените, богословите, учените, философите - всички те ще се подготвят за великата битка, в 

която лъжата и злото ще бъдат унищожени, а доброто и истинското ще излязат победители. 

16 Голямо ще бъде объркването на хората, преди да ги постигне просветлението: защото сред 

хората ще има такива, които са имали голяма вяра и ще я загубят, други ще сменят 

вероизповеданието си, а трети ще ходят от врата на врата, от религия на религия, в търсене на 

истината за своя дух. Необходимо е да се премине целият път, за да може всичкото зло да бъде 

прогонено от душите и да изчезне от сърцата. 

17 Ще видите мъже и жени, които ще се появяват по улиците, в градовете и селата, ще се 

обявяват публично за Божии пратеници и ще твърдят, че са пророци или Божии пратеници. Но и 

днес ви казвам да внимавате, за да ги познаете по делата им. Никога не казвайте, че сте пророци, 

ясновидци или апостоли, но винаги свидетелствайте за Моята благодат с делата си, за всичко, 

което съм ви поверил, и за учението, което съм вложил в сърцето ви. Тогава вече не вашите устни 

ще казват дали сте Мои пророци, апостоли или ученици - вашите ближни ще го казват заради 

делата, които ви виждат да вършите. Отново ви казвам да останете в молитва, докато не видите, че 

мирът се завръща в народите и радостта във всички домове по света. 

18 В тази епоха духът на вашия Отец се представя, когато чуе призива ви. Чуйте сега Моето 

слово, което е храна за вашия дух. От деня, в който словото Ми свърши, вие ще си помагате един 

на друг, както сте го правили досега, но след това, както птиците, когато се издигнат, ще се научите 

да размахвате криле и ще станете по-независими. Тогава, благодарение на духовното си 

извисяване, ще можете да се свържете с Мен, за да получите вдъхновение и мир. 

19 Гледайте, не позволявайте на съня да обземе сърцето ви и да завладее духа ви, защото 

времето минава и ще дойде ден, в който ще се събудите и ще плачете за изгубеното време. Тогава 

ще искате да замените тези неизползвани моменти и възможности, но няма да можете да го 

направите; защото докато едни ще са в напреднала възраст, други ще са в духа на отвъдното. 

Тогава ще помолите Отца си за милост и състрадание, без да осъзнавате, че вие самите не сте 

имали нито милост, нито състрадание към собствената си душа. 

20 Бъдете милостиви към ближните си, което е толкова, колкото ако сте милостиви към самите 

себе си. Ако не изпълниш тази задача, ти ще бъдеш първият, който ще плаче, защото ще видиш, че 

ръката ти, която е била натрупана с дарове, ще бъде празна, че лечебният балсам, с който си 

изцелявал болните, ще е изчезнал, а способностите да освобождаваш обсебените също ще са 

изчезнали. Бъдете скромни, за да не съдите, че сте загубили духовните си дарби, не се опитвайте да 

изглеждате по-висши от ближните си. Направете това, което направих с учениците Си по време на 

Светото причастие. 

21 Показвам ви грешките ви - не за да ви съдя, а за да поправите пътищата си и да станете 

послушни хора, които следват Моите учения. 

22 Това, което правя с вас, ще бъде за доброто на следващите поколения. Но не забравяйте, че - 

за да ви науча - никога не съм ви обиждал, нито съм карал сърцата ви да кървят. Научете се да 

изправяте дървото, което е пораснало криво, и да подреждате пътеките. 

23 Моето правосъдие е чудесно. Но когато ви говоря за това, аз не ви заплашвам, а само 

изпълвам сърцата ви със страх. Говоря ви с истинност, защото Моята правда ще бъде във всеки от 

вас, и ако не искате утре да проливате сълзи, придобийте заслуги днес. 

24 Всяко ваше дело е записано от Мен, а делата, които са приятни, използвам като семе, за 

което трябва да се грижа, докато се размножи сред хората. 

25 Не Ме търсете като съдия, защото тогава ще чуете гласа Ми, изпълнен със справедливост и 

строгост; търсете Ме като 
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Учител и баща. Какво очаквате утре? Искате ли да изкупите прегрешенията си в отвъдното? Искате 

ли вече да подготвите път, пълен с тръни, за душата си? Не отричам заслугите ви, но те все още са 

като младото жито, край което растат плевели. 

26 Упражнявайте Моето учение, като се доверявате на Мен, защото когато изпълнявате Моето 

слово, Аз ще бдя над вас и вашите. Защо виждам едни силни, а други слаби? Защото силните не са 

разбрали как да предадат силата си на слабите. 

27 Обединете всички и всички ще бъдат силни. Обичайте се един друг и се обединявайте 

братски, тогава ще видите как слабите храсти се превръщат в гъстолистни дървета. Приемайте 

всички, защото никой не знае каква задача носи ближният му. Никой не познава миналото му, така 

че никой не трябва да се отвръща от вас. Колкото по-некадърни или глупави са вашите ближни, 

толкова повече милост и състрадание трябва да изпитвате към тях, като имате предвид, че те са 

тези, които са паднали, тези, които не са разбрали как да стъпят на безопасни пътеки. Знам как да 

направя от сърца, твърди като камъни, сърца, които излъчват нежност; вие също можете да го 

направите. 

28 Пречистете сърцата си, за да бъдат чисти делата ви. Помнете, че лошото дърво не може да 

даде добри плодове. 

29 За тази цел ви призовах в това време, за да ви превърна в дървета, които предлагат своята 

сянка и защита на пътника; онези, които са разбрали това, са отворили сърцата си, за да Ми кажат: 

Днес знам, че съм Твое създание и че съм изпратен да изпълня трудна и благородна задача. Знам, 

че в Теб е моето начало и с Теб е моят край. 

30 Да, Аз съм пътят. Всеки, който иска да върви по нея, да вземе кръста си и да Ме последва. 

За да можете да вървите по този път, ви моля само да обичате своя Отец в собствените си братя и 

сестри. Това е законът или пътят: да обичаме Бога и да се обичаме един друг. Това е законът, който 

осветява пътя на хората във всички времена. 

31 С една любов ви обичах всички. Защо всички да не се обичате по един и същи начин? 

Народите очакват пристигането на пратениците на мира. Народите на земята оплакват мизерията 

си като заблудени овце, които очакват пристигането на Пастира, Този, който ще ги обедини в едно 

препятствие. 

32 Подгответе се, защото наближава времето, когато ще получите тези указания (директно) от 

Моя Дух, защото те вече няма да бъдат давани от никое човешко същество на земята. Никой няма 

да предприеме нищо, без да е получил божествените указания. Знам пътя и не искам да проливате 

сълзи по него. Аз ще ви подготвя предварително и ще ви покажа времето, когато да започнете 

"дневната работа". 

33 Големите религиозни общности и секти се съветват помежду си, подготвят се за сблъсъка, 

защото очакват битката. Вие също се съветвайте, подготвяйте се и се молете, за да не бъдете 

изненадани; защото ако не го направите, Моето учение ще бъде осъдено и оклеветено от хората, 

Моят Дух ще получи всички оскърбления и Аз ще ви покажа чудеса, подобно на Исус на Голгота. 

34 Духът ви се пробужда за по-висш живот. В него вече се оформя идеалът за един по-добър 

свят. 

35 Аз ви уча да придобиете душевен мир и да го запазите като истинско съкровище на духа. 

Моето Слово ще ви освободи от злото в това Трето време и ще ви предпази от несигурните пътища, 

по които сте се лутали и страдали толкова дълго време. 

36 Моят глас ще се обади във всяко сърце и Духът ще отговори отвътре на всяко човешко 

същество. 

37 Някои ще разпознаят призива Ми веднага. Други ще се питат несигурно кой е този, който 

вика. И така, постепенно, един по един, те ще тръгнат и ще се стремят към светлината. 

38 Колко славно е пробуждането на духа, когато човек се пита: Кой се вълнува в мен? Откъде 

идва вдъхновението ми и кой ме вдъхновява да правя добро? 

39 Моето Слово също така ви учи да четете духа си, да прониквате в него, да откривате 

същността му, която е светлина, истина, любов, послушание и чистота. 
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40 Когато човек открие себе си духовно, той усеща в себе си присъствието на своя Отец. Но 

ако не знае нито кой е, нито откъде идва, той се чувства далечен, чужд, недостижим или остава 

безчувствен. 

41 Само пробуденият дух може да проникне в царството на истината. Човекът няма да може да 

го разпознае само с помощта на своята наука. 

42 Виждам, че хората се стремят към знание, слава, сила, богатство и власт, и им предлагам 

средствата за постигане на всичко това - но в истинските му, съществени качества, в духовната му 

истинност, а не във външното и коварното на света, не в преходното и измамното. 

43 Когато човек се посвети на материалното и се затвори в малкото пространство на свят като 

вашия, той обеднява, ограничава и потиска душата си, не му остава нищо друго освен това, което 

притежава, или това, което знае. Тогава е необходимо да изгуби всичко, за да може да отвори очите 

си за истината и след като осъзнае грешката си, да обърне отново поглед към Вечността. 

44 Нищо не е по-добро от Моето учение, което е вдъхновено от божествената любов към вас и 

ви показва истинския път. Кой по-добре от мен би могъл да ви научи да давате на Бога това, което 

е Божие, и на Императора това, което е на Императора? 

45 Това е причината, поради която отново чух гласа Си във вашия свят, защото ви видях 

изгубени в море от мрак и заблуда. 

46 Моята Светлина на Любовта ще запали лампата на вярата в сърцата, които са в мрак, а 

Моята Милост ще събуди онези, които са умрели за Моето Царство. 

47 Всеки, който не разбира как да открие смисъла на това Слово, ще може да стигне до 

мнението, че Моето учение е иго, което държи човека и го заробва. Но всеки, който е в състояние 

да го тълкува правилно, ще почувства как цялото му същество се залива от светлина и радостта му 

ще бъде безгранична. От душата му ще се разнесе вътрешна песен на възхвала, която ще го доведе 

до хармоничен живот, който ще бъде най-добрата форма на поклонение пред Мен. 

48 Който върви в Моя закон, няма да падне, колкото и да е изпитван. Вярата ще му даде 

необходимата сила за победа. Колкото и горчива да е чашата му, той никога няма да хули. Той ще 

бъде търпелив и ще знае как да се надява, както е волята на неговия Господ. Който практикува 

Моите учения по този начин, ще придобие заслуги, така че Моите чудеса ще се разкрият в него. 

49 Вярата, предаността и смирението към това, което съм отредил, ще направят пътя на 

изпитанието по-кратък, защото тогава няма да минавате по пътя на страданието повече от веднъж. 

Но ако по време на изпитанията се появят бунт, недоволство и дори богохулство, посещението ще 

продължи по-дълго, защото тогава ще трябва отново да изминете този път, докато не научите 

урока. 

50 Животът е постоянен урок за душите. Когато вселената се оформи под Моята команда, тя 

нямаше друга задача освен тази: да учи. Животът е тигел и борба за душата. Това не е абсолютно 

блаженство, както мнозина биха искали да кажат. Радостта, триумфът, мирът или блаженството са 

отвъд всякаква борба, отвъд този крайъгълен камък. Блаженството на духа с цялото му щастие се 

състои в съвършенството на духа. 

51 Разберете тази истина, за да не подминавате безгрижно книгата, която всеки ден ви показва 

нови страници мъдрост. Възпитайте душата си така, че да стане добър наблюдател. Възпитавайте 

ума си чрез размисъл, молете се с молитвата, която е подходяща за духа, възприемайте ума и 

сърцето, за да можете да получавате Моите божествени послания, и научете духовния език на 

живота, който ви заобикаля, и който ще ви покаже пътя към съвършенството. 

52 За да ви помогна, слизам при уморените ви сърца, за да им вдъхна нов живот. 

53 Когато умът на тези носители на гласове се издигне към Мен в чистота, Моето слово 

достига директно до духа. Простото Слово, което вече е трогнало велики хора, ще извърши чудото 

да ви върне при Мен, о, възлюбени хора, защото отдавна сте се отклонили от пътя на истината. 

Бяхте забравили, че Ме носите в себе си, и когато дойдохте да Ме чуете, почувствахте 

присъствието Ми да сияе наново като ярка звезда, озаряваща сърцата ви. 

54 Приемам те, но преди да направя това с човешката ти част, се обръщам към духа ти, който е 

истинско дете на Моята Божественост. В духа е съвестта, интелигентността и чрез нея Аз ще 

позволя на Моето вдъхновение и мисли да достигнат до човека. 
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55 хора, които обичам безкрайно, една Моя мисъл, превърнала се в дума от устата на тези 

гласоподаватели, е като пътека, пълна със светлини за вашия дух. 

56 Слушайте ме: Бъдете смирени в света и сейте добро в него, за да пожънете плодовете му на 

небето. Ако не ти е приятно да имаш свидетели, когато вършиш зло, защо ти е приятно да ги имаш, 

когато вършиш добри дела? С какво можеш да се похвалиш, след като само си изпълнил дълга си? 

57 Разберете, че похвалите са вредни за душата ви, защото сте все още неопитни и човечни. 

Защо веднага след като сте извършили добро дело, очаквате Отец ви да ви даде наградата? Който 

мисли така, не действа безкористно и затова любовта му е фалшива, а любовта му е далеч от 

истинската. 

58 Нека светът види, че вършите добри дела, но не с цел да получавате почести, а само за да 

давате добри примери и поучения и да свидетелствате за Моята истина. 

59 Навсякъде във вселената има ангели на Господа, които раздават своята милост и любов на 

всички Божии деца. В духовно мълчание те са непрестанно активни в правенето на добро за своите 

братя и сестри. Кога сте ги виждали да идват на Земята, за да се хвалят с това, което са ви дали, или 

с помощта, която са ви оказали? 

60 Бъдете смирени, защото човешките заблуди за величие, високомерието и суетата 

принадлежат на земята, те са материални качества и с тях потъвате в гроба. Духът пази само това, 

което може да отнесе със себе си в небесните висини, това, което може да блести в светлината. Ако 

величието не е духовно, ако е само суета, утре той ще изпита страдание в душата си. 

61 Има истина и лъжа и е необходимо да познавате и двата пътя, за да можете в избора си да 

следвате истинския път. Отворете очите си, събудете духа си, усъвършенствайте сетивата си, за да 

можете да възприемате любовта на вашия Отец във всичко, което е създадено. Аз ви дадох всичко, 

без да искам нищо от вас за Мен. Ако в неразбирането си сте казали, че много искам за всичко, 

което съм ви дал, сте в грешка. Ако искам нещо или много от теб, то е само за твое добро, за 

твоето блаженство във вечността. 

62 Ще трябва да дадете отчет пред своя Отец за всичко, което сте направили в живота си. Но 

как ще заглушите гласа на съвестта в този най-важен час? Какво ще отговорите, когато духът ви 

чуе гласа на Господ, който му казва, че никога не можете да оправдаете злото? 

63 Само усилията да се възстановиш от грехопадението, любовта и усърдието, с които вървиш 

по пътя на изкуплението, ще накарат следите и петната от греха да изчезнат от твоето същество, за 

да се покажеш чист пред Божествения Съдия. 

64 Научете всичко това още тук. Помнете, че там, където са интересите ви, са и мислите и 

сърцата ви. Ако те са материални, ще се материализирате, ако са духовни, ще сте на пътя на 

съвършенството. 

65 Живейте на земята, както ви е научило Моето Слово. Изживей борбата, обичай и се стреми 

към доброто, наслаждавай се на всичко, което съм ти поверил, но остави духа си да се носи като 

облаците в безкрайните пространства, изпълнени с чистота и любов. 

66 Напразно хората търсят съвършено удоволствие в порочния материализъм. Всичко е тъжно 

и празно без присъствието на Отец. Той е истинската радост. 

67 Нека всички лоши мисли да си отидат от вас и да се облечете в благородни мисли. 

Щастието не се крие в това, което човек притежава материално, а в това, което разпознава духовно. 

Да знаеш, означава да притежаваш и да действаш според това. 

68 Този, който притежава истинско знание, е смирен по дух. Той не се гордее с познанието на 

земята, който се стреми да знае всичко (земно) и отрича всичко, което не е схванал. Този, който 

носи в себе си светлината на вдъхновеното знание, е способен да получава откровения в 

подходящия момент, както знае и как да ги очаква. Мнозина са се наричали учени, но слънцето, 

което ден след ден грее в пълна светлина, е било загадка за тях. 

69 Мнозина са вярвали, че знаят всичко, но наистина ви казвам, че мравката, която 

незабележимо пресича пътя им, също съдържа непостижима за тях тайна. 

70 Хората ще могат да изследват много чудеса на природата, но докато не го правят по пътя на 

божествената любов, няма да достигнат до истинската мъдрост, която се крие в безсмъртния живот 

на душата. 
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71 Вие, хора, приближете се до Мен. Не е нужно да си блъскате главата, за да откриете тайните 

и загадките. Трябва само да отворите сърцето си с ключа на вярата. 

72 Имайте твърдата воля да отидете при Отца, да бъдете с Него, да влезете в Неговото жилище 

и ще бъдете изумени, а по-късно ще правите и чудеса, когато упражнявате Моята любов и прошка 

в живота си. 

Моят мир да бъде с вас! 
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Инструкция 140  
1 Присъствам сред вас, за да науча духа ви на пътя на мира, светлината и доброто. 

2 Идвам при вас, защото само аз знам, че болката и мъката, в които живеят хората, не са нищо 

друго освен глад, жажда и душевна нищета. 

3 Днес един, утре друг, те ще отворят очите си за светлината на истината, окончателно 

убедени, че с удоволствия, богатство и светски удовлетворения никога не могат да постигнат 

своето съвършенство, подозирайки, че съществува нещо отвъд материалното, чиято същност, 

красота и истина са онзи хляб, онази храна и онази радост, които толкова много липсват на духа. 

4 За да могат сърцата на хората да се изпълнят с Моята светлина, те първо трябва да се 

пречистят от всичко, което е в тях. Как ще изпълниш Моя закон, ако цялото ти същество е 

проникнато от материализъм? Първо трябва да се освободи от всяка болка, зло и омраза, които 

носи в себе си, докато стане чисто, и тогава Моята благодат ще влезе в него. 

5 Знайте, че Аз създадох във всеки човек място, предназначено за Мен, но вие го завладяхте и 

го напълнихте с нечистотии, недостатъци и скверноти. Това е истината, човекът е осквернил в себе 

си най-свещеното, което съм предоставил на неговия дух. 

6 Само аз можех да състрадавам на хората, защото милосърдието се отдръпна от тях. Днес те 

вече не го знаят и затова дойдох да им покажа всичките им грешки, които са причина за тяхното 

огорчение. 

7 Каква е ползата от религиите на хората? Виждам, че всички те вярват в Бога като свой 

принцип и в доброто като свой закон. Следвате ли това, което вашите религии ви учат и ви 

заповядват? Не можеш да Ми кажеш, че го изпълняваш, защото би доказал, че това е лъжа чрез 

несъвършените дела, които извършваш ежедневно в света. 

8 Хората не вярват в Мен, не Ме обичат и не Ми се подчиняват. Животът на хората на земята 

би бил различен, ако Ми вярваха, обичаха Ме и Ми се подчиняваха. 

9 Показах Себе Си на света и му дадох доказателства за Моето присъствие, Моята истина и 

Моята сила, за да Ме последва. А най-голямото доказателство за Моята мъдрост й разкрих с 

думата: "Обичайте се един друг" - просто изречение, но съдържащо тайната на истинското величие, 

което е запазено за одухотворените хора. 

10 "Обичайте се един друг" беше последната заповед, която оставих на учениците Си по онова 

време. Заповедта е същата като закон, затова в този закон да ви обичам като братя и сестри в Бога 

обединих всички заповеди, всички висши учения и мъдри слова, за да знаете, че любовта е законът, 

който управлява живота. 

11 Единствено Христос, Агнето, разкри тази светлина на света и затова ви казвам, че ще дойде 

часът, когато всички хора ще се обединят в истината за тази заповед. 

12 Сега е време човекът да Ми поднесе своя данък любов, както правят всички същества в 

творението. Досега човечеството Ми е предлагало само жлъчката и оцета, които стотникът 

държеше до устните Ми по време на агонията Ми. 

13 Не знаете ли, че горчивината никога не може да утоли жаждата за любов? И все пак, това е, 

което винаги си Ми предлагал. От друга страна, аз нося мантия от безкрайна милост, която да ви 

покрие, чаша с виното на живота и хляб на Духа, хляб на мъдростта, вярата, любовта и истината, за 

да ви издигна - не на кръста на болката, а на планината на съвършенството. 

14 Моите ученици не трябва да обгръщат с тайнственост практиките си в рамките на Моето 

учение. Той е прост, от онази простота, която се среща в природата. Молитвата, на която ви уча, е 

тази, която излиза от сърцето. Какво можеш да скриеш от Мен, което Аз да не знам? Когато в 

душата ти бушува буря, как можеш да Ми кажеш в молитва, която не е твоя, че си спокоен и че 

нямаш нужда от помощ? Ежедневно формулирайте своя собствена молитва според нуждите си. 

Почувствайте Ме близо и когато този свят ви умори със своите проблеми и изпитания, елате при 

Мен, обърнете се и към духовния свят, където ще намерите покровители и приятели, истинска 

любов, чиста обич и ще почувствате нейното общуване и утеха. 

15 Аз управлявам и съзерцавам всички светове и с любов ще гледам как братята и сестрите, 

които живеят в различни сфери, се приближават един към друг, за да се споразумеят и да си 
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подадат ръка. По-късно ще бъдете само духове, подражаващи на онези, които са били пример за 

добродетел - тези ваши защитници и застъпници, на които позволих да се изявят пред народа на 

Израел в този момент, за да могат да изпълнят велика мисия сред човечеството. 

16 Научете се да живеете за кратко време в по-високи сфери. Летете към онези региони, където 

цари мир и хармония, и когато се върнете, ще се почувствате по-силни и спокойни. 

17 Имате всичко необходимо, за да живеете в Моите закони. Не можеш да ми кажеш, че 

условията на живота ти не ти позволяват да ги изпълниш. Дори и в средата на житейската борба 

можете да се молите, да обичате и да правите добро на ближния си. 

18 Вратите на Моето сърце са отворени за вас, за да влезете и да изучавате Моето Слово. 

19 Вие сте духовете, на които е възложена мисия от началото на сътворението. Вие сте искри 

от Моя Дух и сте надарени с разум, воля и интелигентност. Създадох ви по Мой образ и подобие и 

затова сте способни да мислите, да чувствате и да обичате. 

20 Вие сте като скъпоценни камъни, които ще заблестят в това време, за да разнасят светлина 

сред хората, като скъпоценни камъни ви обичам. За Мен ти имаш неоценима стойност. Събудете се 

и позволете на Моето длето да ви изглади, така че вече подготвени, да можете да работите усърдно 

в провинциите, да разгласявате Моята Истина и да свидетелствате за нея чрез истински дела на 

любов. 

21 Мислите ли, че след 1950 г. Аз ще престана да се проявявам сред вас? Вярно е, че Моето 

слово ще свърши чрез човешкия ум, но Моите дарове ще останат във вас. Казах ви, че вие сте 

основите на един свят на любовта и искам да бъдете силни, за да градите тухла по тухла и да 

оставите това наследство на следващите поколения. 

22 Изпълнете мисията си, защото ще платя с увеличение за всяко ваше дело. Пътят до целта е 

дълъг, но можете да го съкратите с добра воля. 

23 Приемам твоя дух, защото той е този, който може да се издигне до висотите на 

съвършенството. Очаквам от вас да се одухотворите, за да бъдем едно цяло, защото всички ще се 

слеете с Мен. Междувременно просвещавам духа ви. 

24 Вие ще победите в изпитанията си и Аз ще ви приветствам. Това ще бъде Моята любов, 

която ще ви посрещне. Моята любов не пита как ще дойдеш, а само казва: ела. 

25 За да можеш да влезеш в Моето присъствие със спокоен дух, грижи се за него, защото той е 

истинското ти същество. Не го забравяйте, защото това е все едно да забравите себе си и Бога. 

Престанете да се занимавате с удовлетворения, удобства, преклонение пред личността и човешки 

удоволствия. 

26 Говоря на онези, които пренебрегват духа си, и ги питам: Какво сте дали за вечния си 

живот, за това, което е днес и няма да бъде утре, за живота в непрекъсната промяна, където 

победата е краткотрайна, но болката е нейното непосредствено следствие. 

27 Помислете дълбоко върху тези думи. Моят закон и Моето учение винаги остават неизменни 

за вас, те ви напомнят и ви учат на вашите духовни и човешки задължения. Вече ви казах, че 

животът ви съответства на делата ви. Ако човечеството влачи със себе си верига от болка, не аз съм 

му сложил тази верига, а то самото. Все още ще изпитвате много плач и страдание. Изучавайте 

Моите думи, за да не удължавате тази верига от горчивина и човешки изпитания. Смилете се над 

себе си, защото Аз вече ви простих. 

28 По времето, когато бях на земята като Исус, грешните сърца Ми казваха: "Рави, колко 

странно е Твоето учение, което известява на нас, грешните, Божията прошка." Думите ми им се 

сториха странни, защото знаеха, че са престъпници или прелюбодейци и че единственият закон, 

който познават, е: око за око и зъб за зъб. Затова те Ме попитаха с учудване: "Защо говориш за 

опрощаване на греховете? Защо, рави, проявяваш любов към покварените? Когато устните ти 

говорят, те блестят с небесно сияние, а учението ти е пламтящо послание на най-чиста любов." На 

тях отговарям с всяко от делата Си. 

29 Моето учение не е странно учение, то е учението на любовта, пътят, по който душата може 

да се развива, по който може да даде истинска насока на мислите, думите и делата си и който ще я 

следва до края на пътя на изкуплението. 
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30 Необходимо е този, който е съгрешил, да влезе в храма и там, изпълнен с покаяние, да 

присъства на празника на Божествената любов. 

31 Можете да съкратите пътуването си през засадите на живота, с по-малко падания от 

другите, с по-малко грешни стъпки, ако знаете как да използвате ключа, който отваря вратата на 

храма за вашето духовно оборудване. 

32 Ако наистина се покаете за злото, което сте причинили, винаги ще бъдете добре дошли. Но 

е необходимо да докажете покаянието си с дела, защото само чрез тях ще се пречистите. 

33 Три добродетели, към които трябва да се стремите: Покаяние, прошка и любов. Ако тези 

чувства, тези добродетели не блестят в твоето същество, как ще постигнеш за духа си светлината 

на Моето Царство? Как ще се насладите на блаженствата, запазени за онези, които знаят как да се 

издигнат, за да ги достигнат? 

34 Който постигне това блаженство, носи в себе си славата на своя Отец. Само по пътя на 

любовта ще достигнете истинския си дом, онова царство, което никой не може да постигне по друг 

начин, което не може да се купи на никаква цена, освен ако не е спечелено със сърцето. 

35 Любовта облекчава товара по време на житейския път и всяка болка отминава. Думата 

"любов" означава живот. Любовта и животът са Моите учения. 

36 Три качества са необходими на Моите ученици, за да променят живота си: Първата е да Ме 

слушате, втората е да Ме разбирате, а третата е да прилагате на практика Моите напътствия. 

37 Ако се откъснете от вихъра на живота си и дойдете с най-чисти мисли, словото Ми ще бъде 

светлина в ума ви. Но вие сте объркани от борбата в живота и от делата си, които не винаги 

отговарят на това, което Отец ви е заповядал да правите. Напомням ви най-вече за работата, която 

сте оставили недовършена или забравена: духовната работа, която сте забравили, когато сте дошли 

на света или след това. 

38 Очите ви изпитват възхитително издигане, когато станете свидетели на изгрева на слънцето 

в цялото му великолепие на разсъмване. Но вие не знаете каква радост е за духа, когато види 

появата на Моята Божествена светлина като слънце на безкрайна любов. 

39 О, само ако можехте да събудите вътрешните си сетива, за да съзрете Този, Който ви очаква 

и Когото имате в себе си! Колко голяма ще бъде изненадата на онези, които един ден ще Ме 

открият в себе си, след като са Ме търсили по толкова много начини. 

40 Слушайте добре: извор с кристално чиста вода ще отразява вярно светлината на слънцето, 

докато друг с мътна вода не може да я отрази със същата яснота. Такава е вашата душа; вашата 

задача е да пречистите извора и да го напълните с чиста вода. 

41 Не можеш да придобиеш небесното царство за един миг; необходимо е да стигнеш до него 

стъпка по стъпка. Светлината на слънцето не залива земята изведнъж; тя се появява постепенно и 

леко, без насилие, докато нежно ви събуди от съня ви. Духовното ви пробуждане трябва да бъде 

същото. 

42 Ученици, ще ви говоря за Мария, Моята Майка като човешко същество и духовна Майка на 

вас. 

43 Необходимо е човешкото сърце да узнае от дъното на душата си скъпоценното послание, 

което нейният Дух донесе на света, и след като узнае цялата истина, да изчисти от сърцето си всяко 

идолопоклонническо и възторжено поклонение, което й е посветено, и вместо това да й предложи 

своята духовна любов. 

44 Посланието на Мария е утеха, майчинство, смирение и надежда. Тя трябваше да дойде на 

земята, за да изяви майчинската си природа и да предложи девствената си утроба, за да може в нея 

"Словото" да стане човек. Но нейната мисия не свършва на земята. Отвъд този свят е нейният 

истински дом, откъдето тя може да разстила мантията на състраданието и майчинството над всички 

свои деца, откъдето може да следва стъпките на изгубените и да излива небесната си утеха върху 

страдащите. 

45 Много векове преди Мария да се появи на света, да стане плът в жена, за да изпълни 

божественото предназначение, един Божи пророк я възвестява. Чрез Него научихте, че една девица 

ще зачене и ще роди Син, който ще бъде наречен Емануил, т.е. Бог с нас. 
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46 В Мария, жена без недостатък, в която слиза Духът на небесното майчинство, се изпълнява 

божественото обещание, обявено от пророка. 

47 Оттогава светът я познава и хората и народите произнасят името ѝ с любов, а в болката си 

копнеят за нея като за Майка. 

48 Наричате я Майка на скърбите, защото знаете, че светът е забил меча на болката в сърцето 

ѝ, и от съзнанието ви не изчезва това скръбно лице и този израз на безкрайна скръб. 

49 Днес искам да ви кажа да премахнете от сърцето си този вечен образ на болката и вместо 

това да мислите за Мария като за нежно усмихната и любяща Майка, която работи духовно и 

помага на всички свои създания да се развиват нагоре по пътя, начертан от Учителя. 

50 Сега разбирате ли, че мисията на Мария не се ограничава само с майчинството на земята? 

Нейното проявление във Втората епоха също не е единственото, но за нея е запазена нова епоха, в 

която тя ще говори на хората от дух на дух. 

51 Моят ученик Йоан, пророк и ясновидец, видя във възторга си жена, облечена в слънце, 

девица, сияеща от светлина. 

52 Тази жена, тази Дева, е Мария, която ще зачене в утробата си не отново нов Спасител, а цял 

свят от хора, които ще се хранят в нея с любов, с вяра и смирение, за да следват божествените 

стъпки на Христос, Учителя на всяко съвършенство. Пророкът видя, че тази жена страда, сякаш 

ражда, но тази болка беше свързана с пречистването на хората, с изкуплението на душите. Когато 

болката отмине, в хората ще се появи светлина и радост ще изпълни духа на вашата Вселенска 

майка. 

53 Елате при Мен днес, възлюбени ученици, елате и заемете полагащото ви се място. И вие, 

начинаещите, вие също сте с Мен. Днес, когато правите първите си стъпки, започнете пътя на 

възходящото развитие. Приемам онзи, който идва за първи път да чуе Словото Ми, търсейки утеха 

за сърцето си и светлина за духа си, и всички тях приветствам. 

54 Наричам ви благословени, защото в това време на материализъм, в което живее 

човечеството, вие излизате и търсите Моите стъпки, затваряте ушите си за разговори и си носите 

само надеждата, която сте възложили на Мен. Така, както те виждам сега - невинна и чиста - искам 

да те виждам винаги. И както ви приемам в този ден, когато усещате Моя мир, така ще ви приемам 

винаги. 

55 Духът ми се натъжава, когато вижда, че не всички се подготвят по един и същи начин. Има 

хора, които нямат вяра. Други, които вярват, не са готови да се изправят пред предстоящите 

сблъсъци. Някои от тях в своя егоизъм не се чувстват обединени с братята и сестрите си и се 

разделят. Но аз ви казвам: Само любовта ще ви направи силни, а вярата ще ви спаси. Гледайте 

винаги, за да не се окажете изведнъж претоварени. 

56 Събудете се, вие, които все още спите, вижте светлината, която озарява света, и се 

подгответе, за да разпознаете Моето идване в този момент. Много от вашите ближни искат да ви 

отклонят от този път, като ви предлагат благополучие в земния живот и напредък за духа ви. Но в 

тях няма нито любов, нито искреност и затова ви питам: Кой в света ще може да ви даде истински 

мир в този момент? Народите, които казват, че са се върнали към мира, не са си простили, 

управниците не са се помирили и затова не са положили основите на траен мир. 

57 Преди да дойдеш да Ме чуеш, ти плаваше на крехка лодка и вярата ти се колебаеше. 

Духовните учения, които си получавал, са били много малко и духът ти не е имал мира и радостта, 

които си изпитвал, когато си слушал Моето Слово. Ако се чувствате наранени в убежденията си, не 

мълчете от страх, а признайте, че сте Мои ученици. Защото ако вие, които Ме чухте, мълчите, 

камъните ще говорят, силите на природата ще свидетелстват за тези учения. Не искам да виждам в 

теб малодушие, което да те кара да отричаш всичко, което съм ти дал. Защото, ако го направите, 

сърцето ви ще се разболява много. Ако тези, които са се обърнали към теб болни и нуждаещи се, ти 

откажат след изцелението си, не плачи. Радвайте се на мисълта, че сте изпълнили дълга си и че 

страданията им са удовлетворени. Мнозина, които са ви отказали своята благодарност, ще ви 

потърсят и ще признаят даровете ви. 

58 Само тези, които вярват в Мен, могат да правят чудеса. И Аз използвам тези, които вярват 

по този начин, за да предоставям облаги на онези, които искат доказателства от Мен. Искам да 
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видя във вас любовта - истинската любов, която ще възстанови всички сили и ще върне благодатта 

на човечеството, като научи хората да се обичат. 

59 Светлината на Моето учение ще озари света. Моята сила ще се разкрие чрез работниците 

Ми и както страданията бяха много големи, така и чудесата, които ще направя сред децата Си, ще 

бъдат още по-големи. 

60 Ако се подготвите, ще се удивите на Моите дела и стъпка по стъпка ще изкачите върха на 

съвършенството. 

61 Младежи, молете се и пазете Моите закони, защото Аз ще се възползвам от вас. Не 

поставяйте душите си в окови чрез фалшивата слава на света. Бъдете свободни, със свободата, 

която Аз давам на хората в рамките на Моите заповеди. Не сейте болка, за да не пожънете това 

семе. 

62 На вас, бащи на семейства, казвам: Водете децата си с любов, учете ги на истинска любов 

към ближния, бдете усърдно над добродетелите им, тогава ще постигнете мир. 

63 Следете за своите управници и уважавайте техните решения. Запазих този народ в мир, 

защото искам той да бъде убежище за уморените сърца и дом на мира на земята. Не позволявайте 

на войната да го завладее. Но ако го призовеш, ако го пожелаеш, не Моята воля се изпълнява, а 

твоята. Ако е необходимо да познаеш суровостта на изпитанията, за да станеш чувствителен, за да 

се научиш да се смиляваш над чуждата болка, нека стане така, както искаш. Помнете, че военната 

стихия само чака вашия призив, за да навлезе и да окупира земи и народи. Докато едни призовават 

към война, други се молят за мира по света. Тази ваша нация е споделяла хляба и дрехите си с 

онези, които са преминали през големи изпитания. Направих така, че богатата ти земя да предложи 

помощта си на онези, които я нямат. 

64 Много могъщи мъже в тези страни са се възприемали като нуждаещи се, които имат съдба 

заедно с тези, които нямат нищо. Те са имали възможност да се запознаят с мизерията и човешката 

болка и са се замислили какво означават величието и притежанието на земята. Тези, които не са 

мислили за духовен живот, днес се подготвят и издигат духа си към Мен, защото болката ги 

пречиства. 

65 Работници, подгответе се за времето, когато ще ви дам мисията да разнесете това послание 

в други провинции и народи. 

66 Елате днес и си починете, успокойте умовете си, за да приемете Словото, което идва от 

Светия Дух. То е Словото, което разкрива, осветлява и обяснява на хората истината, която ще 

изпълни сърцата с утеха и ще изпълни душите с мир. 

67 Това е обещаният Утешител, който ви говори, о, народе, това е Моето присъствие в Духа, 

което изпълнява обещанието, което ви дадох в миналото. Когато пристигна, вие Ме посрещате, 

възлюбени множества, и веднага сърцата ви започват да носят пред Мен горчивините и скърбите 

си. 

68 Кога вместо скръб ще изразите удовлетворението си пред Мен, като кажете: Учителю, ела и 

се наслади на делата ни, ела и пожъни цветята, посадени в собствения ни дух. Тогава ще вляза, 

сякаш съм градинар, ще вляза в сърцата ви и оттам, сякаш са красиви цветя, ще пожъна мислите ви 

и добрите ви дела. 

69 Единственият Месия, единственият Равин, който ви говори днес чрез тези гласоподаватели. 

Вашите братя и сестри са тези, които ви предават Моето Слово. 

70 Всяко от Моите деца ще има три способности, които са от съществено значение, за да могат 

думите му да достигнат до сърцето на човечеството. Те са: Авторитет, любов и мъдрост. 

71 Когато присъствате на едно или друго място за събиране и чуете едно и също слово от 

техните говорители, сърцето ви се изпълва с възторг и вяра и приемате този урок като истинско 

доказателство, че тези общности са обединени поради своята духовност. Когато обаче присъствате 

на дефектна проява, вие чувствате, че сте били наранени в сърцата си, и разбирате, че в тези хора 

няма единство или проява, които трябва да присъстват. 

72 Това е истината. Не всички обичат себе си в Моето дело, въпреки че са в него, и не всички 

са го разбрали. Затова мога да ви кажа, че някои принадлежат към Моята работа, а други - към 

тяхната. 
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73 Онези, които Ме следват от любов, обичат Словото Ми, защото знаят, че то ги поправя, без 

да ги наранява, и им показва грешките, без да ги изобличава. Това ги кара да упорстват в 

усъвършенстването на своя начин на живот. 

74 Онези, които вместо да се стремят към съвършенство, търсят само преклонение, 

превъзходство, ласкателство или препитание, а не съвършенство на душата, те не понасят Моето 

слово, когато то им показва грешките им. Тогава те трябва да изградят работа, различна от Моята, 

където са свободни да вършат своята воля. Те все още не са разбрали, че единственото нещо, което 

слушателите трябва да правят по време на Моите прокламации, е да Ме слушат с най-голяма 

възвишеност, за да могат след това да разберат посланието Ми. 

75 След като ви говорих толкова много, какво разбрахте досега? Много малко, защото сте се 

разсеяли с много повърхностни действия на поклонение, на които Моето учение не ви учи, и освен 

това сте объркани от различните тълкувания, които давате на ученията, които сте получили. 

76 Това е възможност да научите урок, който земята никога не може да ви даде. В човешките 

книги можете да научите материални науки, но Божественото, което ви говори за вечния живот, 

може да ви научи само на "Словото", което е книгата на истинската мъдрост. 

77 Тази утеха, това състрадание, това разбиране, с една дума, тази любов, която ви изливам 

днес, е това, което светът не може да ви даде. Когато си тъжен, Аз с любов събирам сълзите ти, 

когато си измъчван от страдание, Аз се приближавам до теб, за да го облекча. Имам задачата да 

спася човечеството и да го изкупя до последния човек. Не се учудвайте, че понякога чукам на 

вратите ви и ви моля да Ми дадете подслон. 

78 Блажени са онези, които, като чуят призива Ми, имат в сърцата си предчувствие за Моето 

идване и Ми казват: Влез в скромния Ми дом, Господи, той е Твой, защото в него ще ти дам 

посланието Си. 

79 Утре много от вас ще бъдат изпратени в други страни и народи, за да заемат мястото на 

новите Ми пратеници. Ще можете да разговаряте с Мен, а след това да предавате Моите учения на 

ближните си с думи, които изразяват мир, мъдрост и братство. От ръцете ти ще потече лечебен 

балсам и утеха, способни да възкресят мъртвите. Вашият пример ще събуди много от Моите деца, 

за да Ме последват, подтикнати от вашия пример. 

Моят мир да бъде с вас! 
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Инструкция 141  
1 Хора, Аз виждам вашата борба и вашите усилия, виждам и вашето търпение в страданието и 

изпълнението на уроците на Моето учение. Борбата е във всички пътища, през които човек трябва 

да премине. Разберете, че не само вие го изпитвате. Сега повече от всякога трябва да бъдете силни. 

Гледай, моли се и бъди с Мен с всяка зора и Аз ще те осветя в този момент, така че Моята светлина 

да те съпътства във всички дела, които извършваш през този ден. 

2 Няма значение дали нямате думи или идеи, за да формулирате молитва. Достатъчно е за 

Мен да издигнеш мислите си до безкрайност, защото Аз ще знам как да разтълкувам езика на 

сърцето ти. 

3 Духовната борба от това време се отразява в много домове: Двойки, които не споделят едни 

и същи идеали. В някои от тях съпругът Ме следва, а в други съпругата се противопоставя на 

всичко, за да Ме следва с вяра, докато другарят я наранява на всяка крачка с подигравките и 

неверието си. Често, когато са заедно в спалнята си, душите им живеят отделно. Вниманието и 

обичта от миналото са отстъпили място на жестоки думи и обидни изрази. Тогава пламъкът на 

вярата, който гори в сърцето, трепва, поразен от бурята на страстите и развълнуваните чувства. 

4 Има семейства, в които децата - някои от тях като малки, а други като юноши - са 

впечатлени от това, че стават свидетели на тази борба между родителите си, и те също усещат 

безпокойството, съмнението, което се надига в сърцата им, и се питат: С кого да се съглася? Кой 

притежава истината? Кои от тях трябва да следвам и от кои съвети да се ръководя? 

5 Тази битка е горчива и болезнена, но тя трябваше да избухне сред вас, защото не бяхте 

достатъчно подготвени да разберете новите Ми учения. Същото се случва и през Втората епоха в 

лоното на семействата, защото докато някои от членовете на семейството полагат живота си за 

твърдението, че Исус Христос е Месията, други отричат всякаква истина и горещо желаят учението 

Му да бъде изкоренено. 

6 На вас, които Ме слушате и които водите тази битка в домовете си, казвам, че трябва да 

вземете светлината от Моето учение, за да имате необходимия такт да действате по правилен 

начин; че в сърцето ви трябва да има милосърдие; че интелигентността и любовта трябва да 

ръководят поведението ви в домовете ви; че трябва да се укрепите чрез Моето слово, за да имате 

търпение в тежкото изпитание, което е вашето изкупление. 

7 Не се страхувайте, защото ако изпълните задачата си по начина, по който ви уча в този 

момент, ще преживеете чудеса сред своите и понякога най-непокорните, най-невярващите, ще 

бъдат най-пламенните след това. Докосвам тези сърца и им давам доказателството, от което се 

нуждаят, за да повярват. 

8 Не плачете, хора, влезте в дъното на това изпитание с любов, защото търпението и вярата, с 

които го понасяте, ще бъдат вашата награда. 

9 И накрая, разберете, че всички вие обичате един и същ Бог и не се карате заради разликата 

във формата, в която единият или другият е осъществил тази любов. Трябва да се научите да 

разбирате, че има същества, в които вярванията, традициите и обичаите са пуснали толкова 

дълбоки корени, че няма да ви е лесно да ги изкорените още в първия момент, в който ги научите. 

Бъдете търпеливи и с годините ще го постигнете. 

10 Някои Ме чуват веднъж и от този момент нататък Ми се отдават с пълна вяра. От друга 

страна, има и други, които, желаейки Моето Слово, идват тук веднъж, два пъти и много пъти, без 

да успеят да почувстват вътрешно просветление. Това се дължи на факта, че не всички души 

вървят в крачка. Защото докато някои вече са близо до това да Ме усетят, други тепърва трябва да 

се развиват и да укрепват в изпитанията, които пречистват душата, за да разбере Моите 

откровения. 

11 Спиритизмът предизвиква световна битка между идеологии, вероизповедания и религиозни 

култове. Но след този конфликт това учение ще донесе благословен мир на хората, от който те 

толкова много се нуждаят, и ще накара слънцето на Моята божествена справедливост да засияе над 

всички души. 
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12 Тази епоха на светлината - защото това е Моето духовно проявление - ще премине 

незабелязано за мнозина. Въпреки това, изключително ясни знаци и събития ще останат като 

незаличима следа, отбелязваща две важни за човечеството събития: началото и края на Моето 

проявление, така че хората да могат да изучават, да изследват и накрая да признаят, че Господ 

отново е сред тях. Аз ще подготвя децата Си да оформят книгата, която ще съдържа Моите 

доктринални беседи и учения и която ще се превърне в поток от кристално чиста вода, в река на 

живота, която ще утоли жаждата за одухотворяване и копнежа за светлина в това човечество. 

13 Сега, когато две епохи са преминали над вас и третата започва, Аз идвам в духа, търсейки 

вашия плод, и в тишината на вашите сърца ви чувам да Ми казвате: "Отче, колко малко добро 

имаме да Ти покажем и колко малко сме напреднали в пътя." - Времето, през което ще продължа да 

ви говоря по този начин, вече е кратко и вие трябва да ускорите стъпките си и да подобрите делата 

си, защото религиозните общности следят вашия пример. Масите са готови да ви следват и да ви 

подражават, но вие трябва да свидетелствате с делата си на любов, за да намерите вяра. 

14 Изучавайте задълбочено Моите учения и размишлявайте върху Моите заповеди, за да 

можете, когато настъпи времето, да тръгнете по пътищата, които ви показва вашата мисия, и да 

изведете от летаргията онези, които са се спрели, и същевременно да спасите онзи, който се е 

заблудил на кръстопътя. Искам да познавате пътя, преди да го извървите. Не съм ли ви казвал, че 

Моето слово е пътят? Затова Ме слушайте и се учете. 

15 Никой да не се опитва да определя пътя по своя воля, да не създава закони, да не 

фалшифицира Моите наредби, защото ще отиде в погибел заедно с онези, които мами. 

16 Ако сте убедени и вярвате, че сте народ на Господа, който отдавна е преминал през 

пустинята на този живот, не забравяйте нито за миг Закона, не изневерявайте на своя Отец и не 

губете пътя, който води към целта, към която се стреми вашият дух - тази, която наричате 

"Обетована земя" и която е мястото на съвършената светлина, където ви очаква вашият Отец. 

17 Кой може да каже, че е слаб, когато във всеки момент получава Моята сила? Кой може да 

каже, че е гладен, когато толкова пъти е сядал на Моята трапеза, за да яде хляба на истинския 

живот? Всички вие имате наследство, дарове, и ако понякога се чувствате слаби или бедни, това е, 

защото вярата ви е все още малка. Плътта ви е твърде упорита, за да ви позволи да разпознаете 

всички добри неща, които притежава душата. От друга страна, колко лесно се отразяват лошите 

наклонности или нездравословните тенденции, които душата крие в себе си. Проверете това с 

малките деца, които по собствена воля разкъсват завесата на своята невинност или се проявяват 

като бунтари пред лицето на добри действия. Не всички, които се връщат на земята, идват 

пречистени. Някои трябва да изпият най-горчивите чаши на страданието, които животът дава със 

своите уроци, и да понесат най-тежките изпитания, за да могат да се огънат, да се успокоят и да се 

обърнат. 

18 Светът ще се разтрепери от светлината на Моите нови откровения и хората ще познаят 

истината. 

19 Когато ви говоря като Отец, пред вас се отваря Книгата на Закона. Когато ви говоря като 

Учител, това е Книгата на любовта, която показвам на учениците Си. Когато ви говоря като Светия 

Дух, това е Книгата на Мъдростта, която ви просвещава с Моите учения. Те образуват едно учение, 

защото идват от един Бог. 

20 Вече е близо денят, в който тази проява ще приключи. Затова провъзгласявам словото Си в 

изобилие, за да бъде народът силен и подготвен. 

21 Всички вие можете да кажете, че сте Ме видели през това време - някои със сърцето, други с 

ума, а трети с духа. Когато сте се освежили с Моите божествени учения, вие сте Ме видели; когато 

сте преживели изпълнението на някое от Моите пророчества, вие сте Ме видели; и когато усещате 

в същността си присъствието на духовни съобщения, вие сте Ме видели. Направих така, че да се 

виждате по различни начини, за да можете да свидетелствате за Моето идване в тази Трета епоха. 

Мислиш ли, че единственият начин да Ме видиш е с очите на тялото си? От духовна гледна точка 

материалните ви очи са най-ограничената форма на виждане. Мислехте ли, че е важно да Ме 

видите като човек, както светът Ме видя през Втората епоха, за да можете да кажете: "Аз Го 

видях?" - Не, ученици, духът усеща с по-голямо съвършенство от сърцето, ума или сетивата; и 
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именно той Ме е разбрал. Моето Слово пробужда някои за истината и кара други да се издигнат за 

истински живот, защото материализмът е смърт. 

22 Книгата на знанието се отваря, за да ви разкрие колко много духовни дарби и качества 

притежавате, много от които все още са ви непознати. 

23 Знаеш, че ще ти дам друго от Моите учения, за да те изпратя след това да донесеш Благата 

вест на хората. Очаквате ли да проникнете в сърцето на някой от вашите братя и сестри, без да 

знаете какво е сърцето и какво е духът? Колко време е минало, откакто си получил наследството си 

от Отца, и все още не знаеш какво притежава твоят дух. Но най-сетне епохата на одухотворяването 

е настъпила за човечеството. Всичко непознато ще стане известно, скритото ще излезе наяве и 

всяка тайна ще бъде изяснена, защото Духът на истината се излива върху всеки дух и върху всяка 

плът. 

24 Когато хората научат духовно кои са и разберат произхода си, няма да имат достатъчно 

сълзи, за да плачат за грешките, които са допуснали поради непокорството на невежеството и 

арогантността си. Но след пречистването Моята мантия на прошката ще покрие света и ще започне 

нова епоха. Не мислите ли, че когато в живота на хората се появи светлина и съвестта им се 

просветли, в живота им ще настъпи промяна? Да, защото изпитанията, войните - всичко, което 

поразява едни и погубва други, се дължи на липсата на духовна светлина, на това, което може да се 

нарече съвест, справедливост, любов. 

25 О, хора, вече наближава денят, в който няма да ви говоря повече в тази форма. Използвайте 

Моите учения, за да устоите на вихрите, които ви заплашват. Хората ще дойдат при вас, за да 

поискат доказателства, че сте говорили с Исус и че сте получили ученията Му от Него. 

26 Вие прелиствате Книгата на Моите наставления, в която са записани Законът, Пророците и 

Моето Слово, дадено във всички времена, и която накрая ще се впише в духа ви. Това е 

наследството, което ви оставям. Проверявайте, тествайте и изучавайте работата ми, проучвайте я 

внимателно. Когато откриеш и разпознаеш същността му, ще се почувстваш безкрайно обичан от 

Отец и ще обикнеш и Мен. 

27 Ако твоите ближни говорят презрително за теб, защото си се отзовал на призива Ми, 

затвори ушите си и мълчи; те са невежи. Но ако приемете този въпрос като повод да ги съдите, 

тогава горко ви, защото вие вече сте просветени от светлината на съвестта си и знаете какво 

правите. 

28 Аз съм Съдията на всеки дух и знам кой Ме обича истински. Не всеки, който Ме нарича 

Отец, е с Мен. Много от онези, които твърдят, че са Мои избраници и че Ми служат, не са Ме 

разбрали. Вие можете да се мамите един друг - но кой би могъл да Ме измами? 

29 Научих ви на равенство, любов и смирение. Дори съдбата ви да е привидно различна, 

крайната цел, която показах на всички, е една и съща. 

30 Нека съвестта ти бъде твой водач, тя винаги ще ти говори с правда и ти ще знаеш дали 

живееш в рамките на Моя закон, дали си извършил дела, достойни да ги предложиш на твоя Отец. 

Обичам чистите и ако искате да Ми угодите, бъдете чисти. 

31 Ще дойде време, когато светът ще ви притеснява, ще изисква от вас мощни дела, които 

говорят за великите ви духовни дарби, и ако не сте подготвени за това, мнозина ще се отрекат от 

Мен като Отец и ще кажат, че никога не са Ме чували, че не Ме познават; но вие знаете, че Моето 

Слово отдавна е ваша храна и утеха. 

32 Какво си поискал от Мен, което не съм ти дал? Дадох ви много доказателства за любов, за 

да укрепя вярата ви. Блажени са кротките и смирените, които умеят да приемат житейските 

изпитания с отдаденост, без отчаяние. 

33 Вникнете в Моето Слово, почувствайте го и го прилагайте на практика, за да може вярата ви 

да укрепва всеки ден. 

34 Днес ти отваряш вратите на сърцето и ума си за светлината на Моите наставления. С какви 

дела ще Ме прославите? Всички вие мълчите, духът мълчи, а тялото мълчи пред Мен. Преклонете 

шии и се смирете. Но Аз не искам Моите деца да се смиряват пред Мен. Искам те да са достойни да 

вдигнат лицата си и да погледнат Моето, защото не търся нито слуги, нито роби; не търся 

същества, които се чувстват като изгнаници, изхвърлени. Идвам при Моите деца, които толкова 
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много обичам, за да могат, чувайки гласа на Моя Отец, да издигнат душите си по пътя на 

духовното си развитие. 

35 Но ето, идвам в дома на Яков и намирам в него само страх; надявам се да намеря 

пиршество, а там е само тишина. Защо, народе Мой? Защото съвестта ти те укорява за 

престъплението ти и ти пречи да се радваш на Моето идване. Причината е, че не сте обичали себе 

си, че не сте работили, както ви е учил Исус. 

36 Липсва ви духовна екипировка, за да усетите сянката на болката, която ви дебне, и затова е 

необходимо вашият Отец да се чуе материално и да ви говори на вашия език, за да разберете, че 

ангелът на войната се приближава, че оръжията му са много силни и че срещу него ридае ангелът 

на мира. 

37 Яхнала на крилете на вятъра, чумата се приближава все повече и повече и в духовното 

пространство се носят хиляди същества, които ден след ден падат на полетата на омразата и 

раздора, а тяхното умопомрачение помрачава умовете и сърцата ви. 

38 Силите на природата са отприщени и събуждат учените от сънищата им, но те, упорити в 

своето самочувствие, продължават разрушителното си дело сред човечеството. Докато забравяте да 

се молите, вие не изпълнявате задачата, която Отец ви е поверил. 

39 Знаеш много добре, че задачата за постигане на мир е върху духа ти още от времето, когато 

казах на Яков: "Ето, ще ти дам многобройно потомство, чрез което ще бъдат благословени всички 

народи на земята." Ето защо мълчите пред Мен. 

40 Ще чакаш ли, докато човешките закони те лишат от наследство и те принудят да затвориш 

устните си, които Аз съм обучил да свидетелстват за Мен? 

41 Не бъдете хора с малка вяра. Ако съм те избрал, то е защото знам, че ще можеш да Ми 

служиш и разбираш как да го правиш. 

42 На този ден ви казвам: Ако народите искат мир, Аз ще го направя постижим според тяхната 

любов. Ако искат още война, нека я водят, но чрез нея скиптърът на Моето правосъдие ще падне на 

земята. 

43 Ако човечеството преследва новите Ми ученици и се опитва да им попречи да лекуват 

болни и да говорят за Моето учение, сред хората ще се разпространят най-странни болести. 

Учените ще се разболеят, очите на мнозина ще се затворят, други ще се объркат в мислите си. 

44 Вратата на отвъдното ще се отвори и легиони от объркани души ще опустошат цели 

региони и ще обсебят хората. Тогава, в лицето на безсилието на науката, Моите скромни 

работници ще се издигнат и ще дадат доказателства за своите знания, чрез които мнозина ще 

станат вярващи. Всички тези бедствия отдавна са ви известни, но вие оставате глухи и слепи. Вие 

сте неблагодарни. 

45 Понякога е необходимо да ви говоря по този начин. Но не бъркайте Моето слово на любов с 

камшик. Обичам те. Приближете се, за да почувствате топлината Ми. Приближете се до Мен, за да 

почувствате мира на Моето царство. Вие сте тези, които Ме търсеха, докато прекосяваха 

"пустинята", вие сте тези, които винаги преследваха Моето обещание. 

46 Уморихте ли се от този живот? След това си починете за момент в сянката на това дърво. 

Разкажи Ми тук скърбите си и поплачи на гърдите Ми. Кога ще бъдеш с Мен завинаги? Вече искам 

да видя мир във всяка душа. 

47 Нека сега "чучулигата" разпери криле над цялата вселена, за да почувствате нейния мир и 

топлина. 

48 Жени, вие сте тези, които с молитвата си поддържате малкото мир, който съществува на 

земята, тези, които като верни пазители на дома се грижат той да не бъде лишен от топлината на 

любовта. По този начин вие се обединявате с Мария, вашата Майка, за да сломите човешката 

гордост. 

49 Хора, Аз ви направих господари на тази земя, за да Ме представлявате на нея. Вашият дух е 

като този на Отец, а тялото ви - като това на Вселената. Не оценявайте съвършенството на тялото 

си по неговите размери, а по прекрасния живот, който съществува в него, по неговия ред и 

хармония. Но дори и при най-голямо съвършенство тялото е ограничено и идва време да спре да 

расте. Интелигентността и усещанията обаче продължават да се развиват, докато смъртта не го 
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спре. Но цялата мъдрост и опит, придобити на земята, остават запечатани в душата, която расте и 

се развива през цялата вечност. 

50 Превърнете дома си във втори храм, а чувствата си - във второ поклонение на Бога. Ако 

искате да Ме обичате, обичайте жените си и децата си, защото и от този храм ще произлязат велики 

дела, мисли и примери. 

51 В този момент всички вие сте овцете на Илия. Някои от тях живеят в преградата му, а други 

все още са изгубени. Светлината на Шестия печат осветява всички души, които се въплъщават и 

вече не се въплъщават в този момент. Докато на Земята някои използват този закон за напредъка и 

спасението на душите си, други го използват, за да проникнат в тайните на науката и да открият 

нови чудеса. Профанизираните и непокорни ръце са тези, които все още късат плодовете от 

дървото на науката, за да отровят сърцата на хората. Живеете в шестия период от време, който 

човечеството ще измине на земята като отражение на пътя, който трябва да измине във вечността. 

52 В този момент, в присъствието на Илия, ви казвам, че живеете в шестата епоха, през която 

човечеството ще премине на земята, като символ на едно от седемте стъпала, по които духът ви ще 

се изкачи в задгробния живот. 

53 В първата епоха Авел Ме въплъти на земята, във втората - Ной, в третата - Яков, в 

четвъртата - Мойсей, в петата - Исус, в шестата - настоящият Илия, а в седмата ще царува Светият 

Дух. 

54 Какво направихте с Моите пратеници? Първият падна под удара на собствения си брат, 

когото завистта подтикна към това. Вторият е погрешно оценен и осмиван от множеството 

неверници и идолопоклонници. 

55 Третият даде доказателства за Моята сила в живота си и получи в замяна неблагодарността 

дори на своите роднини. 

56 Четвъртият трябваше да наруши скрижалите на закона заради слабата вяра на народа си, 

който Той толкова много обичаше. 

57 Петият - въпреки че идването Му е било обявено - не е бил очакван, не е намерил нито вяра, 

нито любов и след като е предал на света Своето послание за любов, е получил от хората най-

позорната смърт, която някога е претърпявал пророк или пратеник. 

58 Шестият е дошъл духом в този момент. Но стрелите на съмнението, безразличието и 

подигравките го преследват. 

59 Когато Седмият печат бъде освободен и вместо емисар хората бъдат просветени от Самия 

Дух на Вечния - кой тогава ще се опита да Ме нарани или убие? 

60 Говоря ви по този начин, за да не бъдете утре объркани от богословите. 

61 Всеки печат е имал своя блясък в своето време и е оставил своята светлина в духа на моите 

деца. Така и при Шестия печат гласът на Словото се чува на земята. 

62 Хора, молете се на Мария, тя е Божествената нежност, станала жена във Втората епоха - 

чистота, която не е разбираема за материализираното човечество, девственост, която не може да 

бъде разбрана от човешките умове и може да бъде усетена само от онези, чиито сетива са 

пречистени. 

63 Мантията на вашата Небесна Майка е дала сянка на света от вечността и с любов защитава 

Моите деца, които са от нея. Мария, като дух, не е родена в света; нейната майчина същност винаги 

е била част от Мен. 

64 Тя е съпруга на Моята чистота, на Моята святост. Тя е Моята дъщеря, когато стана жена, и 

Моята Майка, когато получи "въплътеното Слово". 

65 Учителят ви казва: Вие сте били много заети със себе си и поради това сте забравили 

другите. Необходимо е да оставите безразличието си към болката и нуждите на другите и да се 

откъснете от егоизма си. 

66 Ако по пътя ви се появи болка, бъдете готови да я приемете. Когато видите, че изпитанието 

е съвсем близо, помолете се като Исус в градината в навечерието на смъртта Си и кажете като 

Него: "Отче Мой, ако е възможно, отмини от Мен тази чаша, но да бъде Твоята воля, а не Моята." - 

Гледайте, деца Мои, защото ако се подготвите, в много случаи Аз ще отнема чашата на 

страданието от устните ви. Но ако се наложи да го изпиете, Аз ще ви осигуря - въз основа на 

вашето отдаване и подчинение на Божията воля - сили да издържите. 
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67 Не забравяйте, че болката пречиства и че ако е понесена с любов и духовно извисяване, тя 

отмива не само собствените петна, но и тези на другите. 

68 Остави болката си на Мен и тя няма да бъде безплодна. Колко много безполезна болка е 

имало сред човечеството! Но онези, които са успели да страдат и да носят кръста си до края на 

своето покаяние, са достигнали височината на планината, когато са мислели, че ще паднат 

завинаги. 

69 Светът не е получил мира, който трябва да получи в изпитанията чрез вашите молитви и 

заслуги. Защото, когато сте подложени на тези изпитания, вие мислите само за себе си, съжалявате 

се и се бунтувате, вместо да се молите на Отца и да Му казвате: Ако един-единствен мой ближен 

получи поне атом мир чрез горчивата чаша, която пия - с какво удовлетворение ще я изпия до 

последната капка! И Учителят ви казва: Който се моли и чувства по този начин, ще постигне, че 

любовта му ще може да направи добро на много свои ближни. 

70 Хора, сега в народите цари привиден мир, но вие не провъзгласявайте, че е настъпил мир. 

Затворете устните си. Истинският мир не може да се издигне върху основите на страха или 

материалните удобства. Мирът трябва да произтича от любовта, от братството. 

71 В момента хората строят върху пясък, а не върху скала, и когато вълните отново се разпенят 

и ударят тези стени, сградата ще се срути. 

72 Предлагал съм Своя мир на хората чрез съвестта им и съм им казвал: Ето Ме, но те не 

искаха да Ме слушат. Понякога те се държат като малки деца и като глупаци. Казвам ви, че те се 

държат като деца, защото в действията си не разкриват светлината, която духът е придобил през 

дългия период на развитие. Въпреки че живеят в Третата епоха, те все още не са осъзнали какво 

означава мир. Духът им е вял, а още повече сърцето им не усеща какво е истинско милосърдие, 

нито пък е завладяно от любов към човечеството. Но ще ги застигне още по-горчива болка от 

пелина, чрез която ще се събудят и ще станат по-чувствителни. Не Аз ще съм този, който ще 

предаде тази чаша на хората, защото в Мен тази горчивина не може да съществува. 

73 Цялата болка, причинена от човешките същества, ще бъде събрана в една чаша, която ще 

бъде изпита от тези, които са я причинили. А онези, които никога не са си позволявали да се 

разколебаят пред болката, сега ще треперят в духа и тялото си. 

74 Наближава часът, в който ще видите как народите ще бъдат разтърсени от странни и 

изненадващи събития. Ще научите за хора, които са били велики в света и които ще напуснат 

своите народи и държави, за да търсят мир със съвестта си в пустошта, в самота. Други, които са 

били известни с омразата си и желанието си за власт, ще изненадат света, защото устата им 

изведнъж ще заговорят думи на любов и мир. Причината за това е, че Моята светлина ще ги 

обгърне и Моят Дух ще говори чрез техните устни. 

75 Подготвени ли сте за тези събития, за да намерите правилното решение и обяснение на 

въпросите и да внесете светлина в обърканите или объркани умове на хората? 

76 Дълго време ви обучавах, но все още не можете да бъдете войници на мира. Погледнете 

народите, колко малко време имат, за да се подготвят за война, и как разтърсват дори вътрешността 

на земята. Вижте как силите на тяхната омраза оказват влияние и на най-отдалечените места, 

докато вие не сте в състояние да ги накарате да почувстват Моя мир. 

77 По-силна ли е омразата от любовта? По-силен ли е мракът от светлината? Има ли злото по-

голям ефект от доброто? - Не, деца Мои. 

78 Не ви упреквам, а само с любов ви събуждам, за да ви кажа, че не е трудно да работите на 

лозето на Исус и че трябва да упорствате в усъвършенстването си. Ако на моменти носите в себе си 

решението да се обновите, духът ви се радва и се чувства по-близо до своя Отец. Но изкушенията 

причакват стъпките ви и ви повалят. 

79 Издигнете се за добро, осъзнайте, че живеете във време, което е различно от Първото и 

Второто, в което материалните и духовните елементи навсякъде са в раздвижване. Това е битка, 

която е видима само за онези, които са духовно подготвени, и невидима за онези, които не са. В 

този водовъртеж се движат милиони човешки и духовни същества - едни палят светлина, други я 

търсят, трети разпространяват мрак, четвърти бягат от него. 

80 Горко на онзи, който отслабва в търсенето на Светлината през това време! Милиони 

невидими очи ви наблюдават, за да ви унищожат. Искам да бъдете доброто семе, което завладява 
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полетата, където са израснали плевели. Подобно на море, което прелива през бреговете си, злото 

напира напред и обърква едно след друго сърцата, нечистите му води заливат домовете, сърцето на 

децата, ума на младежите, най-чистите чувства на жените. Най-благородните ви институции са 

деградирали, както и най-святите. Междувременно, какво правите вие? Нима и вие сте сред 

слепите, които не забелязват нищо? Дали се капсулирате в егоизма си, за да потърсите малко мир 

за сърцето си? Затваряте ли се в четирите стени на спалнята си, за да не достигне до вас ревът на 

войната и плачът на хората? 

81 Няма да казвате, че Учителят не ви е говорил пророчески, когато виждате, че настъпва 

времето, което ви съобщавам. Но преди да настъпи мир между хората, огънят ще изгори плевелите 

по цялата повърхност на земята, отприщените водни потоци ще я измият и снеговете ще я 

пречистят. 

82 Събудете се, ученици, бъдете готови, за да не бъдете изненадани, защото ще ви се 

противопоставят с думи, с дела и с книги. Срещу вас се подготвят оръжия и клевети. Ще станете 

свидетели и на битка на идеологии, доктрини и теории. Богословите ще се опитат да изследват 

повече от това, което са изследвали досега. Философите ще внесат нови идеи в света. Учените ще 

обявят своето знание за единствената истина. Фанатиците на религиите ще се появят като партии и 

ще се сблъскат. 

83 Това ще бъде времето, за което трябва да сте подготвени, защото само вашият глас ще бъде 

чут като спокоен и съзнателен. 

84 Виждаш ли сега колко много те упреквам? Виждате ли сега колко сте малки и колко много 

дефекти и несъвършенства имате? И все пак ще Ми служиш и твоята жертва ще бъде приятна и 

благоуханна пред Моята Божественост. 

85 Скинията, ковчегът на завета и законът са в сърцето ти. На вас, които сте смирени, ще 

разкрия това, което учените не могат да разберат. 

86 Хора, през това време вие се връщате като блудния син в дома на Отца. Аз те заченах и ти 

казах: ти си първородният, но в твое отсъствие другите братя и сестри се разпръснаха. Останах сам 

и плачех в самотата си. Сега се върнахте и ви казвам: седнете на Моята трапеза, там има хляб, 

плодове и вино. В съседната стая са инструментите. След това плакахте за неблагодарността и 

непослушанието си, осъзнавайки, че сте парии сред другите народи, които не получават това, което 

вие получавате. Вие поискахте да ви бъдат върнати духовните дарби и богатството ви беше 

върнато. 

87 Накарах ви да осъзнаете, че носите голяма отговорност за раздора в човечеството. След това 

ти поверих меча на любовта, за да можеш с него да покориш онези, които предизвикват 

братоубийствени войни, и да ги доведеш в Моето присъствие. 

88 Вашата мисия е за мир, братство и одухотворяване. Не упреквам сърцето ти за сегашните 

му дела, но напомням на ума ти за миналото му и му позволявам да разбере възвишената мисия, 

която го очаква във вечността. 

Моят мир да бъде с вас! 
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Инструкция 142  
1 Моята любов се спуска върху вас, за да изисква от вас изпълнението на заповедите, на които 

ви научих по време на вашето съществуване. Виждам, че сте изпълнени с благодат, помазани и 

подготвени за изпълнението на мисията си, и искам да пожънете плодовете на семето, което ви 

дадох. Искам да се радвам на вашето смирение и добра воля. Ако съм ви предложил светът да се 

изпълни с благодат и благословения чрез вашето застъпничество, то е защото съм ви дал власт да 

видите как добрите ви дела се умножават извън тази земя. Чрез твоето застъпничество нуждаещите 

се души ще получат светлина. Защото, истина ви казвам, не само този свят преминава през епоха 

на трудности и изпитания за своето пречистване, но и в други сфери има изкупление и болка. 

2 Направете Моето учение свое, почувствайте словото Ми; колкото е нежно и любящо, 

толкова е и строго. Ще го разбереш и проумееш! Не позволявайте на това семе да бъде отнесено от 

вятъра, без да пусне корени в сърцето ви, защото утре ще го пропуснете. Какво чакате, за да 

настроите живота си в съответствие с Моите закони? Не чакайте да ви сполетят изпитания, защото 

това би било много скръбно за вас. Правете го от любов и убеденост, изпълнявайте заповедта, 

която ви казва: обичайте се един друг. 

3 Използвайте това време, когато ви говоря с най-голяма яснота, и Ми позволете да ви 

напътствам. Помнете, че бъдещето ви ще бъде мирно, ако се подчинявате на Моя закон. 

4 Обърнете се към себе си, разгледайте се в светлината на съвестта си и ще видите, че ви 

говоря справедливо, че не всявам ужас, а ви предупреждавам да живеете бдително. 

5 Словото Ми е храна за духа. През цялото време съм ви говорил. В момента съм оставил това 

послание за човечеството, служейки си чрез вас. Аз бдя над света, докато той спи. Явих ви се и 

както във Втората епоха, дни след Моето Възкресение, се издигнах пред учениците Си и те Ме 

видяха да се отдалечавам в дух, така и сега идвам при вас, изпълнен със слава, за да съдя всички 

същества. 

6 Днес Моята светлина се разпространява в цялото човечество. От народи и провинции твоите 

събратя ще дойдат в тази земя в търсене на Моето слово, когато узнаят за тези учения. По това 

време Аз вече няма да се проявявам чрез човешкия ум, както правя днес, и вие, вярващите, ще 

свикнете да издигате духа си, за да общувате с Мен, и ще показвате Моето печатно слово на всички 

и ще свидетелствате за това, което сте получили от Моите учения. Ще им кажете, че не съм станал 

човек, а съм дошъл в дух и че в този вид съм останал сред вас завинаги. 

7 Днес, когато чествате Моите Страсти, ви казвам, че отидох на Голгота още веднъж, че 

Моите Страсти се подновяват всеки момент, че войната, грехът и материализмът са кръст на обида 

за вашия Бог. Вие, които сте разбрали словото Ми, ще се обедините с Мен в голямата битка срещу 

греха. Духовните войнства са започнали битката си и вие ще се присъедините към тях. 

8 Посещенията ще разтърсят света. Благата вест ще достигне до всички и те ще разберат, че 

съм дошъл да оставя друг завет и да съдя делата им. 

9 Не искам вие, Моите слушатели, по-късно да роните сълзи, защото не сте разбрали Моето 

божествено проявление. Молете се и в молитвата си ще получите светлината, за да проникнете в 

новото откровение, което ви давам в този момент. 

10 Дарявам ви дара на мира. Ако останете подготвени, ще го разпространявате с мислите и 

делата си. Онова ценно време, когато се събирате, за да повдигнете духа си и да пребивавате в 

духовните области, откъдето общувате с Мен, няма да се върне. Също така няма да чуете Словото 

Ми с човешко посредничество след времето, посочено от Мен. 

11 Гледайте и се молете и ще видите как словото Ми се сбъдва. 

12 Давам ви нов урок. Всяка от тях има за цел да ви подготви за изпълнението на задачата ви. 

Започвате да разбирате, че не сте дошли на Земята само за да запазите телесната си обвивка, да 

трупате богатства или да печелите почести. Не изпитвате трудности по пътя на живота. Ако сте се 

смятали за бедни, то е защото не сте се опитали да осъзнаете какво носите в духа си. Необходимо 

ли е да загубите всичко, което притежавате, за да се научите да цените това, което имате? Не, деца 

Мои, по-добре е днес, когато все още имате своите дарби, да ги познавате, за да ги използвате за 

доброто на вашия дух. 
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13 Ако Моето учение ви се струва странно, казвам ви, че вие сте странните, защото и Аз, и 

Моят закон сме неизменни и вечни. Всеки път, когато идвам при вас, ви намирам за по-далечни, 

по-опетнени и следователно по-далечни от правилния път. Формата, в която сега ви се представям, 

изглежда ли ви нова? Това не е нещо ново. Искате ли гласът Ми да се чува в безкрайността без 

посредничеството на хора? Тази форма също не е нова. Още в Първата епоха Аз чух гласа Си от 

хората, събрани в подножието на планината Синай. Но какво се случи с този народ, когато чу гласа 

на своя Отец по този начин? Техните уши, сърца и умове не бяха в състояние да приемат тази 

проява на сила до такава степен, че трябваше да запушат ушите си, за да не чуват, и помолиха 

Мойсей да посредничи пред Йехова да престане да говори, защото гласът Му беше като гръм. 

Тогава Моят глас се спусна от Моя Дух върху вашата материя, а сега ви подготвям да се издигнете 

там, където ви очаква любовта на Моя Отец, и вие Ме чувате от дух на дух. 

14 Въпреки че винаги съм се разкривал с пълна яснота, човекът се е съмнявал заради своя 

материализъм. Дори там, на Синай, при възвишените доказателства и прояви, които Господ дава на 

хората, тези сърца се съмняват, колебаят се и са готови на всяка крачка да обърнат гръб на Отца. 

При всяко отслабено сърце на хората се проявява милостта на Господа и накрая проличава само 

Неговата истина. 

15 Когато ви говоря за Моето проявление като човек, трябва да ви кажа, че въпреки че беше 

обявено много преди това, светът беше заспал и не беше в състояние да Ме разпознае. От момента, 

в който Исус отвори очите Си на този свят, до момента, в който ги затвори, висейки на кръста, 

Моето сърце беше наранено от съмненията на хората през целия Му житейски път. 

16 Те се съмнявали в божествеността на Исус, защото Го оценявали по скромността Му, по 

оскъдността на дрехите Му, по липсата на материална власт и земни съкровища. И дори в битката 

със смъртта съмненията на тези хора се забиват в сърцето на Исус, сякаш всеки техен въпрос е 

копие: "Как е възможно тялото Му да кърви, ако Той е Бог?" 

"Как е възможно Божият Син да умре?" 

17 Две хиляди години са минали, за да могат някои да разберат тези уроци, и още толкова 

трябва да минат, за да ги разберат всички. 

18 Ако днес някой каже, че съм дошъл изненадващо, той не казва истината, защото Аз ви 

обявих Моето завръщане и ви предсказах знаменията, които ще ви дам. Но ако сте спали, когато 

съм ви давал знаците, как сте могли да ги забележите? 

19 Както във Втората епоха Моето присъствие не беше от същия вид като в Първата, така и в 

тази епоха Моето Откровение е различно, въпреки че винаги е една и съща доктрина. Винаги съм 

обявявал идването Си векове по-рано, за да ви намеря подготвени, за да не намеря дома ви в 

безпорядък и да ви посрамя с посещението Си. Исках да имаш всичко готово за Моето идване, за 

да можеш, когато се почука на вратата ти, да Ми кажеш като девиците от притчата: "Влез, 

Учителю, бъди добре дошъл в дома Си." Но именно вашето съмнение Ме прие - съмнение относно 

формата на Моите откровения и Моето провъзгласяване, съмнение относно чудесата, които ви 

дарявам и които приписвате на злите сили, съмнение относно бедността и смирението на Моите 

нови служители и местата, където се разкривам. Но Аз знам, че след края на Моето проявление ще 

дойде вярата и разбирането за него, както се е случило в миналото, въпреки вашата студенина, 

съмнение и материализъм. 

20 Идвам при вас, защото ви обичам, защото знаех, че във времето на Моето ново проявление 

ще ви намеря като стадо без пастир, като болни без лекар и като ученици без учител. Идвам, за да 

подготвя определен брой хора, които да посеят доброто семе в новите полета, защото вие 

навлязохте в нова епоха - тази на одухотворяването. 

21 От сега до 1950 г. използвайте Моето Слово, което се излива от небесата като водопад 

върху сърцата ви. Съхранявайте го, за да можете след Моето заминаване да го предавате в 

изобилие. Укрепвайте се в Моето учение, за да не се поколебае душата ви. Имайте предвид, че 

някои ще трябва да бъдат съдени за това учение. Ще се ограничите да казвате с пълна вярност това, 

което съм ви научил. След 1950 г. паметта ви ще се проясни и ще си спомните Моите учения, но 

също така ще получите нови и непознати учения чрез откровение. 
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22 В този момент някой ми казва от дъното на сърцето си: "Господи, защо не извършиш онези 

чудеса по моя житейски път, които направи в дните, когато започнах да Те следвам, когато вече 

съм по-подготвен и имам повече вяра?" - Причината е, че не сте разбрали да наблюдавате. Дори и 

днес не правя чудесата, които правех по време на Първия път. Това беше времето на вашето 

пробуждане за живота на духа. Това е време на доказателства и материални чудеса. Днес е време на 

духовни чудеса. Как е възможно духът ви да остане винаги на едно и също ниво и аз да ви 

повтарям един и същ урок? 

23 Когато дойдохте в Моето присъствие, за да чуете словото Ми, Аз направих удивителни 

чудеса, за да съживя вярата ви. Защо питате днес, след като вече имате тази светлина, какво е 

подходящо само за слабите? Сега е ваш ред да направите на ближния си това, което аз направих на 

вас. 

24 Днес ви уча на Моя закон и ви казвам: Моят мир да бъде с вас, както и чистота в мислите 

ви, за да обърнете внимание на това, което "Словото" ви казва на този ден. Мир нося на онези, 

които извършват изкупление на земята, с любов за едни, с болка за други. Откривам пред очите ти 

онези петна на душата, които сърцето ти не познава, за да ги измиеш търпеливо. Също така ви 

карам да почувствате голямата отговорност, която сте поели към Моето дело. 

25 В скромни и прости, но нетърпеливи ръце предадох Моето дело през Третата епоха, за да го 

почитате и прославяте чрез делата си. 

26 Аз ви давам Словото Си в интимността на тези домове, които наричам "места за събиране", 

а не "храмове", за да не бъдат объркани с тези, в които има церемонии и обреди. Знаеш, че чрез 

това Мое учение Аз изграждам в сърцето ти истинския храм на Живия Бог. Всяко събрание на 

онези, които се събират на местата за събиране, ще се издигне духовно според любовта, 

послушанието и добрата им воля да следват Моите напътствия. 

27 Моята воля е всички вие да работите за величието на Моето дело, защото наближават 

времена от голямо значение за вашия дух. Те са тези, в които Моята светлина, превърнала се в глас 

и мисъл, прониква в духа ви от безкрайността, в най-висшата връзка, която можете да постигнете. 

Не можете да кажете, че в този момент Духът на Господа е влязъл в мозъка на носителя на гласа, 

защото човешкото същество не е способно да приюти това, което е Върховна сила. Това е лъч от 

Божествена светлина, който се е спуснал върху съзнанието на този, който е предназначен да 

предаде Моето учение. По този начин Истината се излива върху тези невежи устни и това ще бъде 

началото на унищожаването на идолопоклонничеството и религиозния фанатизъм. 

28 Тези хора притежават върховната благодат да служат като седалище или база на 

Божествения лъч, а мозъкът и устните им - като предаватели на Словото, но въпреки това те трябва 

да продължат да бъдат обикновени човешки същества като останалите. 

29 Утре тези места за срещи ще се умножат и множествата ще се обединят в тях, за да чуят 

прокламацията от дух на дух на Господа към Неговите служители, без никой да се опитва да 

разграничи онези, които служат на Господа като инструменти. Искам простота във всичките ви 

произведения. Харесвам тези, които са смирени по сърце. Помнете, че съм се родил в обор, сред 

пастири, защото сред тях намерих чистотата да Ме почувстват и да повярват в Мен. Никой от вас 

все още не е имал ясли за люлка, но това трябваше да се случи с вашия Цар, за да ви даде пример за 

смирение. 

30 Защо идвам отново при хората, след като съм им дал тези уроци за вечен живот? Защото 

хората са направили обреди от всеки от Моите учебни примери. Почувствайте Ме и не се 

опитвайте да Ме представяте в тази или онази форма, защото всяка от тях ще ви отдалечи от 

истината. Не се опитвай да си Ме представиш като Вечния Отец в ролята на старец, като този, 

когото рисуваш, защото нито времето, нито борбата оставят следи в съзнанието на Твореца, тъй 

като Аз съм над времето и не съм подвластен на него, както ти. 

31 Словото Ми отново ще бъде неудобно за хората, както в минали времена, но Аз ще им кажа 

истината. Без да изобличавам никого, нарекох лицемера лицемер, прелюбодееца - прелюбодеец, а 

злото - злодей. Истината е била изопачена и е било необходимо тя да заблести отново, както сега 

истината е била скрита и затова трябва отново да се появи пред очите на хората. На какво ви уча в 

този момент? - Да благославяме всичко и всички със сърце и дух, защото този, който благославя по 
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този начин, прилича на своя Отец, когато Той дава топлината си на всички. Затова ви казвам: 

научете се да благославяте с дух, с мисъл, със сърце и вашият мир, вашата сила и вашата сърдечна 

топлина ще достигнат до този, към когото ги изпращате, колкото и да ви се струва, че сте далеч от 

него. Какво би станало, ако всички хора се благославяха един друг, дори да не се познаваха и 

никога да не се бяха виждали? Че на земята ще цари съвършен мир, че войната ще бъде немислима. 

За да стане това чудо реалност, трябва да насочите съзнанието си нагоре чрез постоянство в 

добродетелта. Смятате ли, че това е невъзможно? 

32 Колко много обърнати грешници са достигнали степента, която вие наричате святост! 

Първоначално те не са били по-добри от вас, но вие все още не сте достигнали тази степен на 

съвършенство. Започвате да обичате, дарът на интуицията започва да дава плодове и вече имате 

вдъхновение, защото когато ви докосна, вие откликвате. Не всички врати откликват на чукането 

Ми, но тези, които се отварят, позволяват на Светлината Ми да дойде при вас. Преобразяването на 

грешника не е невъзможно. Спомнете си някои имена от Втората епоха: Магдалена, Павел, 

Августин, Франциск от Асизи. Защо трябва да си спомняте само тези от Първата епоха? 

33 Тези, които споменах, познаваха греха и дори калта на страстите, но сега блестят като 

небесни светила и като просветители на хората ви изпращат своята светлина. 

34 Само Аз мога да ви разкрия непознатото. Затова мога да ви кажа, че днес хората напразно се 

опитват да опознаят младостта на Исус на земята. Те изследват и си представят, но познават само 

детството Ми и времето на Моето провъзгласяване. Казвам ви: преди да тръгне да проповядва 

Небесното царство, Исус не е научил нищо от хората. Какво трябваше да научи от онези, които 

още в детството Му объркаха учителите на Закона? Онова време, за което хората не знаят нищо, е 

било само време на очакване. 

35 Ако се учиш от Мен с любов в сърцето си, не е възможно да сгрешиш. 

36 Ето как ви подготвям. Днес едни идват, а чрез тях идват други, а чрез тях отново идват 

други. Всеки ден и всяко поколение ще Ме усеща по-близо, защото духовността им ще бъде по-

голяма. 

37 Извършвайте милосърдие всеки ден, това ще бъде най-доброто издигане към Мен. Давайте, 

помагайте, утешавайте, това ще бъде най-добрата ежедневна молитва, защото тогава ще говорите 

на Отца с дела, а не с думи, които - дори и да са вече във формата си - са празни в сърцевината си. 

38 Молете се на Мен с мислите си. Не ви е необходимо специално място, за да го правите, и 

позата на тялото ви е безразлична. Издигнете мислите си в мир до небесните висини и след това 

очаквайте Моето вдъхновение. 

39 Какво ще ви кажа в онзи ден, не знаят дори пророците. Само Аз, в Моите висши съвети, 

мога да ви го разкрия. Не се страхувайте, че не познавате съкровените съвети на вашия Отец. 

Бъдете щастливи, знаейки, че Аз, като Учител, винаги ще ви разкривам нови уроци. Как можеш да 

мислиш, че искам да скрия нещо от теб, само за да не знаеш? Обичам те и в сърцето на Моя Отец 

не може да има егоизъм. Когато се приближавам към вас, това е, за да просветя духа ви, за да Ме 

разбере и обикне. 

40 Аз дойдох при вас в дух, но не всички повярваха в Мен, не всички Ме почувстваха. 

Мнозина се отрекоха от Мен и още повече ще се отрекат от Мен. Ако се разкриех пред онези, 

които Ме отричат в хиляди различни форми, те не биха Ме разпознали в нито една от тях, защото 

формата, в която са си Ме представяли, ги държи в заблуда. 

41 Никога не съм се крил зад маска, когато съм се показвал на света; въпреки това ограничих 

силата си, за да бъда видян, чут и разбран от хората. 

42 Защо не напредвате по пътя на духовното си развитие? Нима трябва да се покажа според 

вашата изостаналост? Ако бяхте подготвени и Аз се проявя в камък, за да ви говоря чрез него, 

щяхте да ме разпознаете дори в този вид. Онези, които познават същността Ми, могат да Ме 

усещат навсякъде. От друга страна, онези, които са си създали фалшив образ на Моята 

Божественост, не биха могли да Ме разпознаят и дори биха се отрекли от Мен, дори да Ме видят в 

цялата Ми слава. 
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43 Какво странно има в това, че Аз се опознавам чрез органа на човешкото съзнание? Аз не се 

крия, Аз присъствам. Който иска да получи доказателство за това, трябва да пречисти сърцето и 

ума си, тогава ще види истината с духовните си очи. 

44 Никой друг освен човек не може да отрази Божествения разум. Човешкият ум е огледало на 

Божествения разум. Неговото сърце е източникът, в който пазя любовта. Съвестта му е светлина от 

Моя Дух. Ако се съмняваш, че притежаваш такива велики дарове, и не се чувстваш достоен за тях, 

това не е вина на твоя Отец, а твоя, защото все още не си разбрал безкрайната любов, която имам 

към теб. Вижте, че вашите петна не са пречка да ви Ме разкрият в този вид. Но ако утре учените 

оценят тези прояви като лоши, те ще съдят не мен, а самите тях. 

45 Аз създадох човека с такова съвършенство, че когато той погледне към себе си, да вижда 

отражение на това, което е неговият Отец. Но човекът не знаеше как да се вгледа в себе си, нито да 

проникне в себе си; затова не Ме позна. 

46 През различните епохи съм се изявявал пред хората по неочакван начин. Кой би ви казал, че 

обещаният Месия, Божият Син, няма да има дори скромен дом, в който да се роди през Втората 

епоха? Кой би ви казал, че Мария, жената на дърводелеца, ще бъде Майката на Исус? 

47 Още от първите Си стъпки на земята дадох знаци за силата Си, но мнозина дори не 

подозираха за това. 

48 Не съм дошъл този път, за да ви изненадам. Ако се бяхте подготвили, като предавахте 

обещанието за Моето завръщане от родители на деца, от поколение на поколение, щях да ви 

намеря очакващи Моето идване; но никой не Ме очакваше. Някои от вас бяха забравили тези 

пророчества, а други не ги знаеха, защото бяха пазени в тайна. Малцина са тези, които изследват 

небесния свод и наблюдават световните събития в търсене на знаците, които ще обявят времето на 

Моето идване. 

49 Въпреки това онези, които са очаквали Моето завръщане като Дух Утешител, чувстват, че 

времето е настъпило и че Христос е дошъл духовно при човечеството. Други са чули слухове за 

Моето идване и не са повярвали. 

50 Исус казва на учениците си: "Само за известно време ще отсъствам от вас. Ще дойда 

отново." След това им било разкрито, че Учителят ще дойде на земята "на облак", заобиколен от 

ангели, които ще изпратят лъчи светлина на земята. 

51 Ето, тук съм "на облака", заобиколен от ангели - духовни същества, които са ви се 

представили като пратеници на Моята Божественост и като ваши добри съветници. Лъчите на 

светлината са Моето Слово, което ви носи Моите откровения и което залива всеки ум с мъдрост. 

52 Благословени са онези, които са повярвали, без да виждат, защото именно те усещат Моето 

присъствие. 

53 Внимавайте, защото това е времето, когато изкушението се бори неуморно, за да ви победи. 

То усеща, че наближава времето, когато ще бъде обвързано. Тя разполага с хиляди хитрости, за да 

ви отдели от Мен. Но трябва да се молиш и да бдиш, за да ти се открие начинът, по който да 

избегнеш всяка засада. Аз ви научих да познавате истинския вкус на божествения плод, който е 

смисълът на Моето дело. Научих ви на добродетелта и на изпълнението на духовните и човешките 

ви задължения. Това е начинът. Как бихте могли да се заблудите? 

54 Не бягайте от изпитанията, а се научете да ги посрещате. Няма да е достатъчно да затворите 

вратата си, за да сте в безопасност. Когато вратата е затворена, ще влезе опасност. Не се 

изкушавайте от низшите страсти. 

55 Подгответе се, защото ще ви се противопоставят теории, които се разработват. Бъдете 

бдителни, защото ще се появят лъжепророци. Не заспивайте с мисълта, че сте спечелили битката, 

без да сте преминали първия тест. 

56 Не се страхувайте от битката, гледайте и ще победите. Духът е неуязвим, а всяко друго 

оръжие е крехко. Затова се сражавайте с духа, нека очите ви винаги да виждат ясно и противникът 

ви ще бъде във ваша милост, защото гневът ще го заслепи, защото не познава одухотворяването. 

57 Не искам пастори или свещеници на спиритизма. Просто искам апостоли. Не искам да 

казвате на света, че ще бъдете господари. Не, бъдете Моите добри ученици и чрез вашето 

посредничество ще ви предам велики учения. 
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58 Ако се подготвите, това време на борба ще бъде вместо болка - почивка, защото в него 

човек ще преживее знамения и чудеса. 

59 Словото Ми прозвуча в небесата и ехото му се чу на вашата земя. 

60 Приемам ви в този ден на благодатта. Вие сте учениците на Исус, винаги малки пред 

величието на Моето учение. Запалвам светлината на лампата ви и премахвам тръните, които сами 

сте отгледали, така че краката ви да кървят. Приемете лечебния балсам, който лекува всички рани, 

и чрез него спрете да страдате. 

61 Слушайте Ме и след това вникнете в Моето Слово, което ви давам в пълна простота, но 

което има дълбок смисъл. В него ще намерите Моите наставления, които са пълни с любов и 

праведност. 

62 Дадох ви Себе Си, когато ви изпратих Моето Божествено Сияние. Аз ви разкрих Моя Дух 

на утехата, но вие все още не сте успели да разберете смисъла на това проявление и по този начин 

сте попречили то да стане още по-ясно; защото когато съдите зле братята и сестрите си, вие 

създавате разединение и възпрепятствате или затваряте канала за предаване, чрез който получавате 

Моите послания. Тъй като сред Моя народ няма нито единство, нито любов, вие сте се отдалечили 

от източника на благодатта. Защото не можете да Ме уверите, че Ме обичате, ако не го правите с 

ближните си. 

63 Моите закони са справедливи и неподчинението на един от тях е достатъчно, за да загуби 

светът мира си. Моите закони са по-големи и много по-деликатни, отколкото предполагате. Затова 

делата, които хората са извършили от началото на човечеството, все още имат ефект и се 

разпространяват като водовъртеж, който достига до вас. 

64 Народите не са нищо повече от разграничения, направени от хората. Народите, религиите, 

големите или малките групи са извън Моите закони, защото не се признават взаимно, съдят 

чуждите действия, които не е тяхно право да съдят. Всяка от тях има какво да подобри в себе си, 

толкова или повече, колкото намира за погрешно в съседите си. 

65 Хората говорят за закони, но не ги носят в сърцата си, не ги усещат и не ги следват. За духа 

е настъпило времето на пробуждане. Предстои ми да излъскам сърцата, които са като камъни, 

защото не блестят както трябва - а именно като скъпоценни камъни, обичани от своя Създател. 

Колко малко са тези, които имат истинска стойност, но Моето търпение е неизмеримо. Аз съм 

Учителят, който вечно учи, полира и усъвършенства душата ви. 

66 Не приемайте човека за образец на съвършенство, търсете Отец за свой образец, без да се 

отчайвате, когато видите, че някой от вашите братя извършва лоша постъпка. Не позволявайте на 

вярата ви да отслабне, защото всички вие ще паднете в един или друг момент по дългия път на 

изкуплението и ще се издигнете отново; понякога дори е необходимо да започнете пътя наново. 

Стани и се възползвай от волята си да живееш в Мен. Ако ти липсва сила да се справиш с борбата в 

живота, вземи я от Мен и се опри на своя Отец. 

67 Защо си позволил на източника на любов, който съм вложил в теб, да пресъхне? Нима не 

знаете, че любовта е живот и спасение? Говорете с думи на любов, разпространявайте Моите 

заповеди и усещайте Моята сила, защото ще разберете, че съм дошъл, за да предам всичките Си 

способности на Духа, и колкото повече работите, толкова по-силни ще бъдете. 

68 Дойдох да ви уча и искам да ви направя по-добри. Опознайте себе си, като проникнете в 

себе си. Не се заблуждавайте, че сте постигнали голям напредък, ако първо не се научите да 

прощавате и да обичате. Трябва да сте искрени и да се смирявате, само тогава можете да се 

почувствате господари на духовните си дарби, да можете да вършите велики дела и да отидете 

навсякъде. Тогава няма да има препятствия, които да ви спрат, и всички опасности ще изчезнат. 

Ще можеш да се спуснеш в тъмнината и няма да се объркаш, а напротив - ще засияеш в по-ярка 

светлина и ще можеш да спасиш онези, които живеят там. 

69 От началото на времето ви дадох тези заповеди: "Да възлюбиш Бога с цялото си сърце и с 

цялата си душа" и "Да възлюбиш ближния си като себе си". - Спазването на тези закони, които в 

своята двойственост образуват едно цяло, би изпълнило този свят с радост, мир и щастие. Когато 

разберете, че човек е страдал и е загубил посоката си, защото не е спазвал тези закони, ще се 
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почувствате окуражени да започнете нов живот и ще осъзнаете, че има какво да направите във 

вътрешния си свят, а също и с вашите ближни. 

70 Любовта е способна да запали вярата в един миг, да обедини хората, да събуди в тях много 

способности, които днес все още са спящи, да даде нова светлина на очите на тялото и духа. Когато 

имате любов в сърцето си, вие имате небето в себе си. 

71 Щом светът обикне, над него ще се спусне мир, Моето царство и Моето присъствие ще 

бъдат във всеки дух и вие ще бъдете подготвени да се наслаждавате на духовния живот, в който ще 

постигнете съвършено щастие. 

72 Колко пъти ще трябва да се върнете на земята, за да имате тяло, чрез което посланието, 

което носите на света, да се разкрива с все по-голяма яснота? Позволете на душата си, подобно на 

чучулига в този живот, да изживее и да се наслади на пролетта и в своето поклонничество да 

намери необходимия опит, за да се върне при Мен. Докато богатите трупат съкровища, които са 

твърде нетрайни, вие ще трупате опит, истинско знание. 

73 Искам да създадете домове, които вярват в Единствения Бог - домове, които са храмове, в 

които се практикува любов, търпение и себеотрицание. В тях ще бъдете учители на децата, които 

ще обграждате с нежност и разбиране, над които ще бдите, следвайки със съчувствие всичките им 

стъпки. Изпълвайте с любов както надарените с красота, така и привидно грозните. Красивото лице 

не винаги е отражение на също толкова красива душа. От друга страна, зад тези видимо грозни 

същества може да се крие душа, изпълнена с добродетели, които трябва да цените. 

74 Молете се със смирение и позволете на Моята воля да се изпълни за вас, защото това, за 

което молите, не винаги е справедливо, благородно и добро. Тогава ще ти дам това, което е добро 

за теб, за да имаш спокоен и щастлив живот. 

Моят мир да бъде с вас! 
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Призив за повече усилия за подобряване на интелектуалното образование 

 Постигане на целта  38 
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Бог ще изпрати бедствие, ако хората го предотвратят, 

 учениците Му да изпълнят мисията си  49 

 Седемте печата и техните представители  56-63 

инструкция 131 (Велика събота) 

Възкресението на Исус на третия ден съответства на 

 началото на Третото време  3 + 14 

 Фалшивите "Христос" и истинските Божии пратеници  5 

Увещание да не се изобразяват Божествените страсти чрез представи 

 и външния култ да се материализира11-12  + 15-17 

Всеки от тях отговаря за редица 

 Души на земята и след това на небето18 

 Духовното значение на "Стълбата на Яков"  22 

Покана да повдигнем духа си в тишина, 

 да чува гласа на Бога28 

Решението на свободната воля и Божието ръководство36 

Инструкция 132 

Божието Слово е като семе, 

който намира много пречки пред покълването  4-6 

Божествените учения от 1866 г. се отварят 

 епохата на Светия Дух  14-23 

Сега живеем във време на болка, на 

 Горчивина и изпитания  44-46 

Бог е създал дома от самото начало, 

 състоящ се от мъж и жена  47-48 

 Духовното завръщане на Христос и Неговите послания  50-58 

Инструкция 133 

 Христос разкрива причината за нашия земен живот  2 

 Бог е Дух, но присъства в Своето творение  5 

 Елате при Мене вие, които се трудите и сте обременени  9 

Бог не изисква свръхчовешки жертви в 

 Неговото наследяване  55-58 

 За умирането на един ученик на Господа  61-62 

 Молете се, когато хората във война се унищожават  63-70 

 Служенето ─ една от важните задачи на учениците74 

Инструкция 134 

Ясно увещание към духовно пробудените ученици, 
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Да разпространявате учението на Божествения Учител  3-17 

 Това е време на изпитания  22-33 

 Мисли за прераждането  41-43 

 Учение за живота в алегорията  49-52 

 Бог не ни посещава, защото Той живее в нас ....  54 

 За вярата и милосърдието  55 

 Защо болката е в живота ни?   57 

Инструкция 135 

 Човешкото правосъдие не е просто1-4 

Залезът на планетата Земя не е близо, но 

Падането на този свят на грешки и грехове е чрез 

Запечатване на светлината на Третата епоха  5-7 

 Христос обяснява развитието на духовния Израел  10-16 

Ной, Исус Навин и Мойсей даде доказателства за тяхната 

 Власт над природните сили  17-20 

Христовите пратеници се превръщат в групи от хора 

 Среща с особени духовни култове  21-28 

Христос обяснява духовно-психическото развитие 

на човешкото същество  36-49 

Трите ценностни компонента на нашето същество: Дух, 

 Душа и тяло  41 

Небесният Отец показва и обяснява предварително Своите 

 Планове, които Той има за Своите деца в бъдеще  52-67 

Инструкция 136 

 За вярата  1-10 

 Призив за постигане на духовност  11-21 

За историята на Мексико, страната, която Бог 

 избрани за Неговите прояви  22-30 

Христос сравнява Своето раждане и преподавателската си дейност 

във Втората епоха с Неговото духовно идване и 

 Наставлява ни да развиваме духовните дарби  31-55 

1950 Христос завършва Своите прокламации чрез 

 Носител на глас, но вдъхновенията му продължават  56 

След голямото пречистване религиозните общности ще бъдат 

 и секти изчезват, остава само учението на Христос  57 
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Христос обяснява, "Отче наш" днес духовно 

 да се моли и вече не с устните  64 

Бог не е в човешкото същество, защото всички същества и 

 цялото творение са в Бога  71 

 Нашето развитие ни позволява да се издигнем високо духовно  73 

 Божественият закон в трите времена  79 

Инструкция 137 

Светлината на Божествения Дух ни показва 

 Пътят към Отца  1 

Ако всеки изпълнява това, което му повелява религията, 

 той ще намери спасение  2 

Как Бог е ръководил Своя народ преди Закона? 

 Мойсей е присъствал?   12-14 

Христос ни увещава да одухотворим живота си15-22 

Напразно се борите с Божественото учение, 

 тъй като пробива през  23-27 

Духовни сблъсъци и сътресения 

бележи края на една епоха 

 и началото на нов  28-36 

Наближава времето, когато делата на човечеството ще бъдат 

 да бъдат съдени с оглед на съвестта37-40 

Христос напомня за големите страдания на последната война 43-48 

Символът на "облака" и духовното 

Второто пришествие на Христос  56-66 

 

Инструкция 138 (обнародвана през 1945 г.) 

 Чрез молитвата ние имаме връзка с Бога  1~-5 

Бог изпълни всички обещания, които даде на израелския народ. 

и Той ще направи духовниците на Израил. 

 изпълняват се  9-11 

 Великата духовна задача на пророк Илия12 

Болезнените изпитания са изцеление за живота ни 14-17 

 Битката на идеи ще се разрази  34-35 

Бог направи така, че всички символи да изчезнат, за да се избегне идолопоклонничеството. 

 да се предотврати  36-37 



Информация за съдържанието 

201 

Израел трябва да сложи край на разединението, за да бъде благословия. 

 да бъде за цялото човечество  38-41 

Ученията на Христос ще преодолеят враждата 

 между духа и материята. .  51-52 

 Връзката на Христос с нас след 1950 г.  74 

Предупреждението на Христос към човечеството: Денят 

 Неговата праведност се приближи  77-79 

Инструкция 139 

 Молитва и духовна борба за мир1-9 

Сблъсъците на идеи и убеждения 

 присъди13-16  + 33 

 Появата на лъжливите Божии пратеници17 

 Пътят, по който трябва да вървят Божиите деца  30 

 Пробуждането на човешкия дух  34-41 

Материализмът е грешен път ─ духовното учение за любовта 

 показва истинския път  42-49 

Цялата вселена се разглежда като божествена 

Създадена учебна институция  50-51 

 Правене на добро ─ без да очаквате награда  56-58 

Инструкция 140 

Само след като изкореним материализма в нас, можем 

 ние вървим по духовния път  1-8 

 Любовта е законът, който управлява живота  9-13 

Духовете на истинските Божии деца имат мисия 

 запазени от началото на сътворението. .  19-20 

 

Истината за Мария като човешка майка на Исус 

 и като духовна майка на всички хора42-52 

Наставлението на Христос: смело изповядвайте учението Му 

 и ги разпространявайте с любов  57-67 

Инструкция 141 

Същността на молитвата не е в красивите думи, 

 но чистите мисли на сърцето ....  2 

Борбата за живот трябва да бъде, защото тя е част от 
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 на проверките за нашата реституция  3-8 

Две важни събития от тази епоха са: 

 началото и краят на божествените проявления  12-16 

 Христос обяснява духовното виждане  21 

 Божият Дух ни води към всяка истина  22-27 

 Мария, Божествената нежност, превърната в жена  64 

 Божествени мисли за болката и изпитанията  66-68 

 Привидният и истинският мир  69-72 

 Христос разкрива нашата духовна мисия85-88 

Инструкция 142 

Думите на Христос са храна за духа 

 и управление на същите  2-12 

Различни видове божествена комуникация с нас 

по различно време и по различни поводи13-20 

Това е времето на духовните чудеса, вече не 

 материалът  22-23 

Мисията на носителите на гласа (или на говорителите) 

 Божиите  27-29 

Не бива да си представяме Бога в каквато и да е форма, 

 но Го чувствам  30 

Нашата задача е: да благославяме всички и всичко31 

 За правилната молитва  37-38 

 Христос говори за Своето духовно завръщане48-52 

Изкушението подозира, че моментът наближава, 

 с която е свързан  53 

 

В спиритизма не трябва да има пастори или 

 Свещениците дават  57 

Придържането към двойната заповед за любовта би 

 Да донесете мир и просперитет на света69 
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Божествените учения в Мексико 1866-1950 

Литература 
 

Buchdienst zum Leben, Manfred Bäse, Kirchweg 5, D-88521 Ertingen Тел: +49 (0) 7371 929 

66 42, E-Mail: manfredbaese@gmx.de   

Божествена любов, произход, същност и цел на нашия живот и на цялото битие 

El Amor Divino - Origen, esencia y fin de nuestra vida y de todo ser 

Книга на истинския живот, томове VII, VIII, IX, X, XI Трети завет 

Фондация "Уникон", D-88709 Меерсбург Тел: +49 (0) 7532 808162, E-Mail: info@unicon-

stiftung.de  Въведение в "Книгата на истинския живот" (безплатно) 

Asociación de Estudios Espirituales Vida Verdadera A.C. 

Orinoco N° 54 Interior 5, Col. Zacahuitzco, 03550 México, D.F. 

Libro de la Vida Verdadera, Tomo I-XII 

El Tercer Testamento y otros libros sobre estas Revelaciones Divinas de México 

Уебсайтове 

 

www.das-dritte-testament.com  (на испански, немски, английски и френски език)  

www.unicon-stiftung.de    

www.drittetestament.wordpress.com  (многоезичен)  

www.tercera-era.net  (на испански език)  

www.144000.net  (многоезичен)  

mailto:manfredbaese@gmx.de
mailto:info@unicon-stiftung.de
mailto:info@unicon-stiftung.de
http://www.das-dritte-testament.com/
http://www.unicon-stiftung.de/
http://www.drittetestament.wordpress.com/
http://www.tercera-era.net/
http://www.144000.net/


 

 

 


