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DeepL, ProVersion, която се превежда на 12 езика.  

Досега с него са преведени следните томове: Състояние: декември 2020 г. 

 

Третият завет  

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

бразилски,. Да бъде последвано от: Японски и китайски 

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

френски  

Книгата на истинския живот 

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

тома вече са били налични на английски език. 

Ще последват допълнителни преводи.  

 

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

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

изтеглени безплатно в PDF формат от интернет.  

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

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

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

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

език, които се основават на Книгата на истинския живот.  

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

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

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

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

 

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

Господ ми каза, че Hosta има следното значение:  

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

Hos...t...A (A за моето име, Анна)  

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

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

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

които 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 

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

Електронна поща: a.m.hosta@web.de   
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Предговор 
Във всички времена Духът на Създателя е говорил на Своите създания по различни начини. 

В "първия път" Отец се е разкрил на децата си в пряка форма чрез съзнанието, а освен това е 

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

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

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

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

години от живота си сред хората Исус Христос свидетелства за божествения си произход и 

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

на духовното, заобиколен от множеството си ангели. 

И така, на 1 септември 1866 г. "Третото време" започва със случилото се в Мексико - 

предопределената земя на Запад. Там се случват откровения на Духа относно човешката 

способност за мислене и говорене, които необратимо приключват на 31 декември 1950 г., така че 

след този подготвителен период човешките същества да станат способни на по-съвършена форма 

на пряк диалог на човешкия дух с Божествения дух и с духовния свят като цяло. 

За проявленията на обещания Изкупител и Неговите ангели Господ, по Своята висша воля, 

използвал човешки инструменти - тези, които Сам избрал и подготвил и чрез чийто интелект се 

изявявал лъчът на Божествения Дух. 

През последните около 20 години от периода на Откровението, започвайки около 1930 г., повечето 

от поученията на Господ са записани на стенографски носител. Изобилието от учения, доктрини, 

пророчества, откровения и т.н. се случваше на многобройни различни места за срещи, които се 

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

която действа по ясно указание на Божествения Дух, съставя 12 тома от 366 провъзгласени 

поучения. Те им дадоха титлата: 

"LIBRO DE LA VIDA VERDADERA" на немски: "Buch des Wahren 

Lebens".  
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Поздрав от Мексико 
За да добие читателят представа как са се случвали проявите на новопоявилия се Христос в 

Духа ─ първо подготвени от Духа на Илия ─ в Мексико между 1866 и 1950 г., ето един поздрав към 

германците от мексиканец, който сам е бил инструмент на "Словото". Той е от прост произход, 

започнал е живота си като тореадор, след това е изкарвал хляба си като фотограф за себе си и 

семейството си и е живял просто и в скромни условия. 

"Току-що бях навършил 21 години. Години наред бях затворена в дома си като жертва на много 

неприятно кожно заболяване, което не ми позволяваше да се наслаждавам на слънцето и чистия 

въздух дори за няколко минути. 

През тези години на самота, които ми се струваха вечност, още повече че бях в зората на 

младостта, когато човек преследва най-празни мечти, преживях немалко кризи на нетърпение и 

отчаяние. Трябва да призная, че само доброжелателната подкрепа на родителите и братята и 

сестрите ми ми даде морална подкрепа в това изпитание, заедно със слабата надежда, разбира се, че 

един ден ще възвърна здравето си. 

Много лекари се занимаваха с моя случай и бях подложен на безброй видове лечение - все без 

резултат. Спомням си само, че след всеки неуспех безнадеждността ми нарастваше. 

Тъй като изолацията, мълчанието и самотата ми ставаха все по-непоносими, прибягвах до 

молитвата, забелязвайки, че в нея духът ми намира неизразим покой и че в сърцето ми се заражда 

предчувствие, че в скоро време ще се видя освободен от пленничеството. 

Молитвите ми ставаха все по-продължителни, а духовната ми концентрация - все по-дълбока. 

Опитвах се да медитирам колкото се може по-често, защото докато молитвата продължаваше, 

оставах свободен от всички страдания. После, когато блаженството свършваше и аз се връщах в 

реалността на моя самотен, тих и еднообразен живот, винаги имах усещането, че съм дошъл от друг 

свят, в който духът ми е укрепнал и се е вдъхновил. Тук трябва да вмъкна, че формирах молитвите 

си от необмислени моментни идеи. Никога няма да забравя как по време на такива възторзи губех 

представа за време и имаше моменти, в които всичко, което ме заобикаляше, изчезваше. Въпреки 

това си спомням, че в детството си - от около 12-годишна възраст - без да мога да си го обясня, 

почти всеки ден изпадах в някакво откъсване на душата, което продължаваше няколко минути и по 

време на което трябваше да действам като автомат, вероятно ръководен от подсъзнанието. Никога 

не е имало и най-малките трудности, докато траеше това странно състояние. Колкото и да е 

странно, отначало ме обзе страх, но постепенно се запознах с него, а с времето явлението се засили. 

Заболяването ми достигна своя връх. Понякога имах чувството, че кожата ми изгаря под 

въздействието на вътрешен огън, който нищо не може да потуши. В същото време външният ми 

вид ставаше все по-окаян. 

Един ден баща ми се появи с новината, че е чул думите на Божествения Учител от устата на 

един прост човек, който със сигурност е бил един от богоизбраните. То се намираше на бедно 

място за срещи в отдалечена част на Мексико. Един добър приятел, който отдавна се възхищаваше 

на тези прокламации, го беше взел със себе си. 

В един момент бях сигурен, че това е ТОЙ, Учителят, който говори с помощта на човешкото 

възприятие, за да се приближи до хората в търсене на онези, които жадуват за светлина и жадуват 

за справедливост. 

Чудото, което бях чакал ден след ден, беше пред мен. ТОЙ, с когото бях разговарял толкова 

често в часовете на болка, сега беше съвсем близо до мен и ме чакаше, за да ми даде възможност да 

възстановя тялото и душата си. 

Последвах призива на Господ! В неделя, 14 февруари 1934 г., за пръв път влязох в тази скромна 

зала за събрания, една от многото, в които можеше да се чуе божественото послание. Силно 

впечатление ми направиха самоанализът и дълбоката концентрация, с които присъстващите се 

подготвяха да очакват идването на "божествения лъч", който трябваше да вдъхнови вътрешния 

слух на "носителя на словото", който след това да предаде небесното слово. 
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В този случай "носителят на словото" или "инструментът" е жена. Обикновена жена, може да се 

каже, че с обикновена външност, и сляпа от рождение. Трябва да призная, че външният ѝ вид не ми 

направи особено приятно впечатление. Затова още по-голямо беше удивлението ми, когато устните 

й се отвориха, за да чуят проповед с такава дълбочина, такова удивление и такава мъдрост, каквито 

човек трудно може да си представи, произнесена със сладък глас, изпълнен с изненадваща 

интонация, която придаваше на посланието дълбоко впечатляващ и трогателен акцент. 

В по-нататъшния ход на прокламацията присъстващите напълно забравиха присъствието на 

Носителя на Словото, за да се издигнат в областите на духа и да се насладят напълно на 

божественото наставление. Ако обаче по време на прокламацията някой отвори очи и наблюдава 

оратора, той може да забележи как това бедно и обикновено същество се е преобразило в 

извисяването на ума си, как в такива моменти от него се излъчва велика красота и вдъхващо 

страхопочитание величие. 

Божественото слово се лееше от устните ѝ като неизчерпаема приливна вълна - час, два, три и 

повече. Всичко идваше без колебание, без прекъсване, безупречно, без ни най-малка умора, без 

гласът да стане дрезгав или крехък. Напротив, колкото по-дълго продължаваше ралито, толкова по-

съвършено изглеждаше вдъхновението. 

В тези моменти на общуване присъствието на Божествения Учител беше толкова силно, че 

човек усещаше неговата близост и приятелство съвсем осезаемо. Той говори на всяко сърце! Той 

разчиташе най-съкровените мисли на присъстващите и докосваше най-съкровените фибри на 

слушателите си, и то без да наранява или обвинява никого. Всеки от тях усещаше в сърцето си кои 

думи му отправя Учителят с изпитателния поглед на любовта и мъдростта. 

Божественото послание придобива различни тонове и цветове в устата на носителя на словото. 

Когато Господ говореше като Отец, гласът му предаваше нежност, прошка и ласка; Когато Господ 

говореше като Отец, гласът му предаваше нежност, прошка и любов; когато говореше като Учител, 

гласът му ставаше дълбок и мъдър; а когато говореше като Съдия, гласът на Носителя на Словото 

придобиваше тон на безкрайна власт и сила, със справедливост и божествена ревност, толкова 

поразителни, че наистина опустошаваха слушателите, принуждаваха ги да се разкайват и да решат 

да се покаят и да се поправят. 

Чувствах се много малък пред такова величие и като последния сред събралите се. В 

невежеството си мислех, че Господ сигурно не е забелязал моето незначително присъствие. Скоро 

обаче трябваше да се убедя в грешката си и да науча, че погледът на Учителя открива всички. След 

няколко месеца на чести посещения, с които нямах друга цел, освен да се наслаждавам на този 

духовен празник, бях призован от Господ в един незабравим следобед. Беше 9 август 1934 г., 

когато, без да излизам от учудването си, бях белязан и помазан да служа на Божественото Слово 

като Носител на Словото. 

Най-дълбокото движение, най-благородните и най-отвратителните чувства завладяха сърцето 

ми в този върховен момент. Какво бих могъл да откажа в този възвишен момент на Онзи, който има 

неограничено право над своите създания? 

Съдбата ми беше предначертана. От този ден насам не живея с нищо друго, освен да посветя 

живота си на това трудно и деликатно служение. 

Няколко месеца подготовка, които същевременно доведоха до пълното ми физическо 

възстановяване, ми послужиха да се подготвя като говорител на Божествения Учител, на когото се 

отдадох с тяло и душа от този час до 31 декември 1950 г., когато Светлината на Божеството 

престана да се проявява в тази форма. 

Ако ние, които бяхме носители на словото, се заемем да разкажем за преживяванията, 

впечатленията и поуките, придобити през тези години на незабравима борба пред тълпите, които се 

стичаха на различните места за срещи, разпръснати из цялата страна, ще трябва да напълним цели 

томове, тъй като нашата кариера беше непрекъсната поредица от най-удивителни случки и би било 

невъзможно да ги разкажа в рамките на ограниченото пространство, с което разполагам тук. 

Но е от изключителна важност да подчертаем, че нямахме друга книга за подготовка освен 

словото, което излизаше от собствените ни устни. Никакво влияние не трябваше да навлиза в 
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умовете ни, за да можем да приемем божественото послание с най-голяма вярност. Ако останем 

смирени, Господ ще ни отличи с любов и благоволение пред Своя народ. Но ако веднъж позволим 

на суетата или егоизма да ни управляват, Той ни докосва със Своята справедливост, като оттегля 

вдъхновението Си от нас за известно време, за да ни покаже, че без Него не можем да направим 

нищо, защото без Него сме нищо. 

След последното съобщение на Учителя в края на 1950 г. никога повече не съм изпитвал онези 

особени усещания, които носех в себе си година след година по време на изпълнението на мисията 

като носител на Словото. 

От този ден нататък голяма група братя се посветиха на задачата да съберат възможно най-

голям брой проявления и откровения, които Господ ни беше дал и които за щастие бяха записани. 

От тях беше съставена книга, която трябваше да бъде предоставена на широката общественост и 

която и досега е източникът, от който човечеството може да пие от водата на истината, която 

Учителят остави на хората от това и бъдещите времена като дар на любов, светлина, справедливост 

и мир. 

От мен, който незаслужено бях говорител на Учителя по време на проявлението му в тази 

форма, беше поискано свидетелство и аз се опитах да го направя с тези редове. Направих го с 

цялата искреност, на която съм способен, с горещото желание това свидетелство да послужи като 

стимул и да вдъхне увереност и вяра на онези, които вземат в ръцете си тази книга, съдържаща 

послания, разкрити от Божествения Учител в Неговата доброта на човечеството от това време чрез 

посредници, колкото прости, толкова и недостойни. 

Същевременно от дълбините на душата си изпращам братски поздрав от името на Господа на 

моите братя и сестри в Германия, чието чудесно духовно пробуждане Учителят ни посочи чрез 

своите човешки посредници." 
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Инструкция 143  
1 Укрепвам духа ви, за да устоите в предстоящата битка, защото тя ще бъде голяма битка на 

идеологии, доктрини и вероизповедания. Истина ви казвам, че когато започне преследването на 

спиритистите, ще се появят нови апостоли, изпълнени с вяра и смелост. Те ще бъдат тези, които ще 

възвестяват, че Аз наистина съм бил с вас през това време, и ще бъдат пионери и пророци в своите 

народи. Сред тях ще се появят онези, които записват моите вдъхновения, които разбират моите 

учения и виждат духовни видения. 

2 В това време ще се открия както на мъжете, така и на жените, както на младежите, така и на 

децата и на старците. 

3 Целият свят ще получи откровения, проявления и видения, защото е писано, че всяко око 

ще ме види. 

4 Аз се почувствах на работното място на учения и Моето присъствие го изуми. Изненадах 

военните армии в разгара на битката, като спрях напредването им чрез силите на природата. 

Проявих Себе Си, като излях милостта Си върху окаяните домове, където вече нямаше хляб. Един 

младеж се приближи до вратата на къщата и донесе в ръцете си хляб, а мъжете и жените се чудеха: 

"Кой е този?" 

5 Изучавайте моето дело, ученици, защото трябва да сте силни, за да можете, когато всички 

видими и невидими стихии се разбушуват, да свидетелствате за моето учение за любовта. Седем 

дара ви поверих в този момент за разгръщане на духа ви и за изпълнение на мисията ви:  

Тук имаме Водача, Основополагащия камък, Носителя на глас, Овластения, Прорицателя, Златните 

пера и Стълба*. Но това не е първият път, когато давам тези дарове на народа на Израел. Дори 

когато прекосихте пустинята в търсене на обетованата земя, Аз ви дадох същите дарове. Мойсей 

беше водач и същевременно предаваше думите Ми и показваше волята Ми на народа. В ръцете му 

положих крайъгълния камък на Моя закон, който е основата на храма, който трябва да построите в 

сърцата си. Племето на Юда беше здравата опора, която поддържаше смелостта и увереността на 

масите. Левиевото племе беше легионът от духовни работници, които бяха подпомогнати от мен да 

поддържат жива вярата в Господа. Историята, пророчествата и откровенията бяха записани от 

определени ръце, а чрез моето вдъхновение пророците виждаха бъдещето с очите на Духа. 
* 1. лидер: ръководител на събранието. 
2. Основен камък: опитен, консултиращ старейшина. 
3. Носителят на глас: предавател на проявленията. 
4. Пълномощник: особено отговорен за изцелението на болните. 
5. Ясновидец: човек, особено надарен с дарбата на духовно зрение. 
6. Златните пера: Лица, които отговарят за записването (стенографски запис) на съобщенията. 
7. Стълб: Седем доказани старейшини на събранието. 
Вж. също: Инструкция 246, 31 (в том 9), според която водачите от онова време ще бъдат последните. 

6 В момента няма нови дарове за духа ви, вие носите всичко в себе си от момента, в който се 

появихте от мен. 

7 Наближават дните, в които ще ви разкрия великите учения, които не сте знаели досега; 

защото няма да са хора, които ще ви ги разкрият. Вярно е, че във всяка религиозна общност има 

пратеници от Мен, но не те ще бъдат тези, които ще отворят съкровищницата Ми, а още по-малко 

тези, които, без да са предназначени за тази задача, са я поели по своя воля. Онези, които съм 

изпратил за тази служба, притежават мъдрост по вдъхновение. Онези, които не са Мои раби, са 

взели знания от книгите. Докато едни се молят и обичат*, други четат и учат, но умът никога няма 

да достигне високото зрение на духа**. Когато първите говорят, те убеждават, разтърсват, ласкаят 

и лекуват. Последните изумяват, предизвикват възхищение, но не утешават и не спасяват. 
* Допълненията в скоби в текста също са добавени от преводачите. 

** В сегашния оригинален испански текст не се прави разлика между понятията дух и душа. Там винаги е 

"espiritu" = дух. На немски език употребата на термина "душа" често е по-подходяща, а понякога и 

задължителна. Ако това е изглеждало уместно, например за първи път в някое учение, или когато и двата 

термина биха имали своето оправдание в определен смисъл, но преводачът е решил да избере термина 
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душа след обмисляне, това се посочва в бележка под линия над тази бележка. (Вж. също: Приложение в 

том II) 

8 Бъдете смирени, ученици, работете, без да очаквате награда. Бъдете радостни в любовта и в 

знанието, че сте обичани от вашия Небесен Отец. Не си представяйте наградата си, защото тя 

никога не може да бъде възприета от ума ви. 

9 Отново ви казвам: Подгответе се. Не знаете дали тази година няма да ви изненадам с големи 

разкрития. Светлината на шестия печат ви осветява в този момент и е добре да научите 

съдържанието на тази тайна сега. Ще обясня тези уроци чрез моите гласоподаватели. 

10 Йоан, Моят апостол, чу и записа видяното във виденията, без да ги разбира. Благословената 

ръка на този пророк остави моите обещания и откровения, описани в алегории. И в настоящия 

момент ви давам обяснението на тези думи и вдъхновения, защото само аз съм в състояние да го 

направя. Но за да мога да ви предам тази светлина и да разберете това слово, пречистете се, бдете и 

се молете. 
* Като правило, до поканата за молитва ─ дори първо 

пасаж ─ често пренебрегваният "Watch". То трябва да се разбира по няколко начина: Първо, тя напомня за 

молбата на Исус към трима от учениците в онзи труден час в Гетсимания малко преди ареста Му да 

останат будни (Мат. 26:36-46 и др.). Това е също така валидна молба да участвате в съдбата на други хора 

с будно съзнание по благосклонен и по този начин подкрепящ начин, както се прави и в застъпническата 

молитва. Освен това то означава и духовна будност, постоянна готовност да се обръща внимание на често 

тихите, слаби импулси на духа и съвестта, да се осъзнават навреме и да се мисли, чувства и действа от 

вътрешния импулс на любовта към ближния и милосърдието; да не се оставяме да бъдем определяни от 

егоистично, нелюбящо интелектуално мислене, чиито решения, погледнати от по-висока духовна гледна 

точка, са погрешни, т.е. вредят на душата, което обикновено се осъзнава едва след това, когато 

последствията станат видими. Чрез съзерцанието или медитацията може да се практикува спокойствие и 

внимание, така че мислите и интуициите от този и отвъдния свят с тяхното въздействие върху емоциите и 

действията да се осъзнаят веднага и да се контролират. (Вж. също: Инструкция 146, 60) В тази светлина 

трябва да се разгледат и отчасти противоречивите изследвания на въздействието на писането и 

изображенията в различни медии, от комиксите до телевизията и интернет, особено сред децата и младите 

хора. Да бъдеш буден означава да бъдеш внимателен, което означава и да бъдеш възприемчив както по 

отношение на околната среда и ближния, така и във вътрешното духовно общуване, в усещането за 

Божията воля (глас на съвестта/вдъхновение). В този контекст трябва да се споменат и сънищата, които се 

въвеждат в съзнанието чрез паметта и дори е възможно да бъдат придружени по време на редовния сън от 

един вид будно съзнание, г. 
т.е. да се събудите, докато тялото спи. Значението на сънищата като възможен източник на по-дълбоки 

прозрения се разкрива и от други пасажи в учението (например У. 159, 3; У. 162, 4; У. 167, 47), както и от 

библейски текстове. Те зависят и от развитието на душата и духовното извисяване или отношение (U. 100, 

30). 

11 Истина ви казвам: ако все още не сте чули по-висши учения, то е само защото ви липсват 

възвишеност и чистота. Направете се достойни чрез благотворителност да приемете в сърцата си 

страниците, които съдържа Книгата на седемте печата. 

12 Идвам при децата си, за да ви науча на добродетели, така че духът ви да бъде силен и да 

можете да побеждавате изкушенията, които са наклонности на плътта ви. Отворете духовните си 

очи и вижте многото неща, които съм приготвил за вас в Моята съкровищница. 

13 Аз обработвам сърцата ви с Моето Слово, така че да станете част от храма на Моя Свети 

Дух. 

14 Възлюбени хора: Учителят ви дава учението и в смисъла му е светлината, която озарява 

духа ви. 

15 Издигате се към Мен в молитвата си, знаейки, че чрез нея ще бъдете чути от вашия Отец, 

който ще ви даде сила и ще ви помогне, подобно на Симон Киринеец, да носите кръста си. 

16 В Моето Слово ще намерите щита и светлото оръжие, с които да победите в борбата си. 

Подготвям ви така, че чрез развитието на душата си и разгръщането на духовните си дарби да 

можете да устоите на изкушенията. 
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17 Живейте будно, възлюбени хора, действайте като мъдрите девици от притчата, дадена на 

моите ученици през Втората епоха. Бъдете като тях, с горящи лампи, за да можете винаги да 

възлагате вярата и надеждата си на Мен. В теб е светилището, което приготвих с голяма любов в 

тази трета епоха. Вие сте пазители на Моето Слово и Аз превърнах всеки ум и сърце в извор на 

любов, добродетел, лечебен балсам, който ще тече като кристално чиста вода сред човечеството. 

18 Голяма е твоята радост, Израел, защото видя, че можеш да донесеш утеха на наскърбени 

сърца и че тези, които са потиснати от болка, се чувстват окуражени от твоето слово, когато си бил 

снабден с него. Блажени сте вие, които изпълнявате задачата си по този начин. Продължавайте да 

се борите, за да донесете Моята милост на хората. Идвам със словото си, за да ви насърча в тази 

борба. Аз ви уча да изграждате и възстановявате онова, което човечеството е разрушило с течение 

на времето със своя материализъм. Твоят дух познава времето, в което живее, учи се все по-добре 

да издържа на изпитанията, които среща по пътя си, защото вярата и любовта му към моето дело са 

големи. 

19 Възлюбени деца, Аз ще ви дам награда в края на вашата борба. Засега не знаете кога и как 

ще стане това, но наистина ви казвам, че Моето слово се сбъдва и ви предложих обетованата земя, 

където ще изпитате блаженство, освежаване и щастие. Ще почувствате напълно Моя мир, защото 

тогава духът ви ще е спечелил победата. 

20 Отново ви показвам пътя, който вашият дух трябва да измине; на него са моята светлина, 

добродетелите и духовните идеали, с които трябва да извървите пътя си. В този момент дойдох с 

пламтящ меч - не за да убия духа, а за да се боря с тъмнината, която се е разпространила около вас. 

21 Ето, това е силата на Моето Слово, което разкривам пред вас в делата на любовта! С него 

свидетелствам за Себе Си. Аз правя чудеса във всяко сърце, за да ви превърна в деца на светлината, 

защото вашият Отец е Светлина и безкрайна Мъдрост. На всеки от тях давам Моето слово, което е 

закон. Но осъзнайте, че Аз не ви принуждавам с Моята сила да му се подчинявате и да виждате в 

Моето Слово бич, който наранява сърцето ви. Нима не знаете, че Аз, като Отец, не искам болка за 

децата Си? Осъзнайте, че Аз ви пречиствам чрез Моето учение и ви изцелявам от раните, които 

носите пред Мен; и ако Моето слово ви съди за миг, то е, защото Аз съм съвършена справедливост 

и така ви спестявам болката, която сами си създавате, когато забравяте да изпълнявате Моя закон. 

22 Искам да сте духовно свободни. Но не изпадайте в разпуснатост, към която ви подтиква 

тялото, защото Аз съм ви го поверил, за да бъде то охотно средство, което да подкрепя душата ви в 

нейното възходящо развитие. Но тя е станала роб на този, когото трябва да управлява. Аз ви уча с 

Моето слово, за да не се оставяте да бъдете отнесени от бурята на вашите страсти и да знаете как да 

се владеете. 

23 Хора Мои, обичайте Ме и свидетелствайте за Мен във всяко свое дело. Практикувайте 

добродетелите и разпространявайте моята светлина. Правя така, че тя да се влее в духа ти и да го 

подхранва с хляба на вечния живот; тя се храни с плодовете на живота, получава моята мъдрост. 

Това е същността на моята дума. Ти си приготвил сърцата ви като чиста чаша и в нея капка по 

капка оставям да потече Моята Кръв. 

24 Народе Мой, разбери алегоричното значение на словото Ми и се освежи от него. 

25 Твоите материални очи не могат да видят сияйното ми лице, но ти ме разбираш 

благодарение на словото, което духът ти приема. Моето Слово е вибрацията, която дава ритъм на 

всичко, което е създадено, така че всичко да е в съвършена хармония. Така духът ви ще се подчини 

на силата на Моето Слово, за да стигнете до портата на спасението и след това до Обетованата 

земя. 

26 Ето Моето присъствие! Вижте силата на Моя Дух, станал закон във вас, закон, който ви 

казва: Обичайте се един друг. С този невидим закон Аз обединявам всички Мои деца. Ще позволя 

на пламъка на любовта да се разгори от всички сърца, за да се слеят всички в един идеал. 

27 Вашият Учител ви носи посланието за мир и спасение, което очаквате от толкова дълго 

време. Само аз мога да ви помогна с моето учение да намерите пътя, който ще ви отведе до 

духовния дом. 

28 Вие чувате словото ми чрез човешки устни. 
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29 От какво се нуждаете, за да извървите пътя към одухотворяването? Ако имате любов, ще се 

издигнете много високо и ако ми се доверите, няма да се препънете в живота си, а способностите 

да лекувате, да говорите и да убеждавате, които са във вас, ще се разгърнат и всичко това ще 

послужи за напредъка на вашия дух. 

30 Всички вие можете да следвате стъпките ми, защото всички вие сте подготвени да се 

издигнете и да ме достигнете. Кой ви е казал, че някои ще стигнат дотам, а други - не? 

31 Аз не съм създал духове от различни йерархии; всички те са създадени по един и същи 

начин и всички вие имате Моето Божествено помазание. И все пак днес не всички сте чисти, както 

когато бяхте създадени, и затова ви казвам, че трябва да се пречистите. Защото искам това, което 

излиза от сърцата ви, да е чисто, да се подчинявате на Моите вдъхновения, така че работата ви да е 

безкористна и праведността ви да се отразява във всичките ви дела. Егоизмът или завистта не са 

проява на възвишен дух. Когато пречистите сърцето си, за да освободите място за светлината, 

тогава ще бъдете готови да оповестявате моето дело и само тогава ще можете да бъдете 

предаватели, ясновидци и пророци на истината. 

32 Моят вселенски лъч просветлява духа на хората, пречиства ги и ги извисява, защото искам 

да сте над простото човешко и да правите чудеса, както съм ви учил. 

33 Помнете, че Аз съм благосклонен и не съм съдил делата ви. Давам ви Моята помощ, идвам 

на помощ на онези, които страдат, на онези, които са се заблудили, и не ги осъждам, защото те все 

още могат да се покаят и да избегнат нови падения. Не съм изложил никого, а само оборудвах духа 

ви, така че да се чувствате отговорни за всяко свое дело и да се издигнете, като поправите 

прегрешенията си и занапред да градите на здрава основа. 

34 Излекувайте болните чрез вяра и любов. Развивайте способностите си, за да разберете с 

колко много благодати съм ви подготвил и да не казвате, че това, което искам от вас, е извън 

вашите възможности. 

35 Искрено желайте моето присъствие и тръгнете изпълнени със сила, проповядвайки любов. 

Учете с доказателства и демонстрирайте, че любовта може да възстанови здравето на болния, тъй 

като тя е най-мощното лекарство, познато на човека. 

36 Повдигнете духа си и помислете за милионите болни хора по света, и излейте върху всички 

тях балсама на вашата молитва. 

37 Христос не е мъртъв; Той живее вечно, за да даде живот и възкресение на душите. Ако си 

дошъл при мен, страдайки, и когато напуснеш това място за срещи, търсиш болката си и не я 

намираш повече, това е защото си вникнал в Моето Слово и си намерил в него лечебния балсам, 

който ти е възвърнал здравето и мира. 

38 Аз дойдох в това време, за да ви покажа Моя закон въпреки неверието на хората. Тези, 

които избрах да образуват заедно с тях Моето апостолство, повярваха, след като чуха Моето Слово, 

и вярата им е непоклатима. Но онези, които, след като са Ме чули, са си тръгнали и отричат, че Аз 

съм този, който се изявява, вече носят семето на Моята любов в духа си и рано или късно ще се 

върнат при Мен. 

39 Ако заради моята кауза ви преценят погрешно и ви убедят, че сте били в грешка - какво 

бихте отговорили? 

40 Казваш Ми, че ще Ме следваш докрай, че си запалил светлината на любовта в сърцето си и 

че ще издържиш най-големите изпитания, за да свидетелстваш за Мен; и Аз ти давам твърдост, 

защото ще се появят големи бури, за да угасят светлината на твоята вяра. 

41 Ако посочиш своя прост и честен живот като свидетелство за тази истина и позволиш на 

Духа да говори с авторитет, ще защитиш вярата си и те ще ми повярват. Най-силните оръжия, с 

които можете да победите враговете си, са любовта, благоразумието и справедливостта. 

Уважавайте вярата на ближните си, но се отнасяйте с лекота към техния дух. Бъдете смирени и не 

си създавайте врагове един на друг заради моето учение. Всички казват, че се подчиняват на моите 

заповеди и извършват недостойни пред мен дела. Подгответе се и не действайте в разрез със 

задълженията си. Чрез вас ще говоря на човечеството, защото всеки от моите избраници ще бъде 

говорител на моето учение, посланик на добра воля. 
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42 Ако искаш твоите ближни да ме приемат, носи ме със себе си в светилището на сърцето си. 

Оставям книгата на моята истина отворена, за да я прочете светът. 

43 Искам да ви оставя духовно подготвени преди 1950 г., искам да ви дам своя мир, когато се 

сбогувам с вас. Моята воля е да придобиете правото да получавате последните ми нареждания и 

инструкции. 

44 След онази година, в която 144 000 души, белязани с огъня на моята любов, ще бъдат 

обединени - едните по материя, другите по дух - те ще бъдат екипирани и няма да има човешка 

сила, която да може да отнеме духовните дарби, дадени от мен, или да им предостави други дарби. 

45 Благословени са онези, които са се одухотворили до този момент, които са позволили на 

душите си да се развиват, следвайки пътя нагоре, защото те ще бъдат подготвени за времето на 

трансформация, което ви очаква, и ще бъдат достатъчно силни, за да се противопоставят на сектите 

и религиозните общности. 

46 Обърнах ви внимание на моето учение, което е като живителен поток, идващ от мен. Никой 

няма да може да спре хода му. Тя се е спуснала от висока планина, за да направи жадната земя 

плодородна. 

47 Аз съм с теб и не трябва да се страхуваш от нищо. Вдъхновението ми тече вечно и вечно 

можете да се подхранвате от мен. Подобно на онзи ангел, днес ви казвам: Слава на Бога в 

съзнанието на одухотворения човек и мир на земята за човечеството, което се стреми да установи 

мир в света. 

48 Възлюбени хора, Аз изливам във вас пречистващия огън на Моето Слово, за да имате сила, 

светлина и живот. Изпращам ви мислите си чрез този гласоносец, без те да могат да бъдат 

опетнени, докато преминават през него. Божествеността не е опетнена, когато се проявява чрез 

човешкия мозък, дори и да не е одухотворена. 

49 Трябва често да повтарям учението си, за да могат "последните", които идват пред мен, да 

направят първата крачка и от този момент, от този първи урок, да опознаят същността на това 

проявление. 

50 Знайте, че тези, които се обичат, могат да общуват и на най-големи разстояния: Аз те 

обичам и ти също ме обичаш. За духа няма прегради; по време на житейския си път имате много 

възможности да го изпитате. Вие се учите да ме обичате и има моменти, в които чувствате, че сте 

достигнали до истинската любов, която съм определил да просветли сърцето ви, за да ви даде сили 

в пътуването ви през живота. 

51 Не искам от вас да правите това, което не знаете или което не сте в състояние да направите. 

Ако го направя, ще бъда несправедлив към вас. Ако някой знае нивото на развитие, което сте 

достигнали, това съм Аз. Обърнете внимание, че не ви моля да разговаряте с Мен от дух на дух, без 

да сте се подготвили за това. Аз ви давам тази подготовка, когато общувам с вас чрез 

гласоносителите, чрез чийто мозък ви изпращам Моите учения. 

52 Научете се да слушате, о, ученици, защото слушането не е същото като чуването. Всички 

чуват, но малцина умеят да слушат, а това е единственият начин, по който може да се разбере 

истината на моите учения. 

53 Знайте, че Учителят поема върху себе си този проблем на духовното сближаване между 

човека и неговия Бог, когато ви изпраща своите мисли, за да могат те да ви просветлят, когато 

засияят. Външно езикът, който излиза от устата на предавателите, е твърде обикновен, но смисълът 

му е съвършен като на вашия Отец, който ви го изпраща. Смисълът на това произведение е отвъд 

това, което си представяте и разбирате; затова си го представете божествено, велико и вечно. То е 

повече от утеха за уморените, повече от балсам за болните. Това е най-висшият дар за духа, който 

ви дава щастието да обичате Бога и който ви дава познанието за истинския живот. 

54 Знайте, че онзи, който разбира и разпознава нещо от онова, което е запазено за онези, които 

се издигат духовно, вече не може да откъсне духа си от светлината, която му е открита. Независимо 

дали навлиза в непознати светове, или се връща отново и отново на земята - това, което някога е 

получил като божествена искра светлина, винаги ще се издига отново от най-чистата му същност 

като предчувствие, като божествено вдъхновение. Понякога то ще се съживява като сладко 
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пробуждане или като небесна песен, която ще залива сърцето с наслада, като копнеж да се върне в 

духовния дом. Ето какво означава моето учение за душите, които се връщат в този живот. На пръв 

поглед духът забравя миналото си, но в действителност не губи знанието за моето учение. 

55 На онези, които се съмняват, че това е Божественото "Слово", което ви говори в този 

момент и в тази форма, казвам, че ако не искат да Ми дадат това име, ако не искат да припишат 

това Слово на Божествения Учител, трябва да се заемат със смисъла на това учение и да вникнат в 

същността на всяка негова мисъл; ако, размишлявайки върху чутото, стигнат до извода, че то 

съдържа светлина и истина за човечеството, трябва да го използват като мерило за своите стъпки 

на земята и да преобразят живота си с него. 

56 Знам, че ви предавам истинската мъдрост; това, в което вярват хората, не променя ни най-

малко Моята истина. Но е необходимо човек да бъде сигурен в това, в което вярва, което знае и 

което обича. Само по тази причина понякога се принизявам до нивото на хората в Моите 

проявления, за да ги накарам да Ме разпознаят. 

57 На тези, които вече наричам ученици, трябва да кажа, че имат свещения дълг да учат и да 

доведат до разбиране на това учение онези, които наричам "малки деца", защото те все още не 

разбират това, което виждат или чуват в Моите учения. За да бъдат Мои ученици, не е достатъчно 

да разбират, те трябва и да чувстват. Защото има много хора, които, въпреки че разбират 

достатъчно от ученията, които съм им дал в Моето Слово, не са в състояние да достигнат до онези, 

които все още не са успели да разберат Божественото учение. Имайте предвид, че децата ми често 

се нуждаят от вашите обяснения и опит. Обучавайте се, за да можете да ги учите, и ще изпитате как 

вярата се развива в тях и дарът на Словото във вас. Трябва да разпалвате дълбока вяра, която също 

има разум и разбиране. 
* Тук трябва да се напомни, че в по-ранни времена, а и днес, много закони са били и са неизвестни. 

Поради невежество и грешки възниква противоречието между вяра и знание, между религия и наука. Това 

противоречие се премахва от учението за духа, защото вместо "сляпа" вяра то прави възможна вяра, 

основана на духовно познание и прозрение ─ знаеща вяра и по този начин наука, разширена и просветена 

към духовната и извънземната реалност. 

58 Не е вярно, че всички вие сте коравосърдечни. Често съм ви виждал да плачете заради 

другите и съм преживявал как сърцата ви се разкъсват от чужда болка. 

59 Тази Епоха бе открита с проявлението на Моя лъч чрез органите на ума*, които бяха 

избрани за това, защото носеха тази мисия в себе си. Не си мислете, че са избрани заради чистотата 

им, защото ако беше така, нямаше да намеря нито един от тях. 
* Мисленето и говоренето на "носителите на глас". 

60 Удовлетворете се от моето божествено укрепване и се чувствайте в безопасност, защото сте 

с мен. Утре, когато сърцето ви се пробуди за любов и се оживи от чувството на любов към 

ближния, нека непрестанно да прави на ближния си това, което аз направих на него. 

61 Спомнете си онзи ден, изпълнен със светлина и радост, когато се събраха първите ученици 

на това дело. Това се случва на 1 септември 1866 г., когато светлината на Илия се излива като 

вдъхновение върху събралите се около Роке Рохас*. 
* Името на този първи гласоподавател и пълномощник се произнася "Роке Рохас" (швейцарско "ч"). 

62 На този ден бяха посветени онези, които щяха да станат първите лидери и първите носители 

на глас. Това беше ден на вдъхновение, откровения, обещания и завети. 

63 Тези ученици се чувстват духовно пренесени на Синай или на планината Тавор, спомнят си 

великите откровения от Първата и Втората епоха. И те не сгрешиха в предчувствието си, защото 

духовното присъствие на Мойсей, моето присъствие и това на Илия беше с тях, точно както беше 

на планината Тавор в духовното видение, видяно от някои от моите ученици - откровението, което 

хората нарекоха "преображението на Исус". 

64 На вас, които ме слушате днес, казвам истината, че духовното присъствие на Мойсей, моето 

присъствие и това на Илия е с вас. Какво са имали хората от Втората епоха, което вие нямате? Вие 

имате същата вяра, каквато имаха и те, както ви казвам, че сред вас има несъвършенство и грях, 

каквито имаше и по онова време. 
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65 Тук има присъствие на тримата пратеници: Мойсей, Исус и Илия - духовно присъствие, 

невидимо за човешките очи и доловимо само със сетивата на духа. Затова ви казвам: Подгответе се, 

за да можете да се насладите на светлината, която се излива върху духа ви в този момент. 

66 Отворете сърцето си и усетете присъствието на Мойсей в него. Станете чувствителни и 

чуйте духовния му глас, който ви насърчава да продължите пътуването, точно както Той насърчи 

народа си, когато за първи път прекоси пустинята. 

67 Мойсей не бездейства в лоното на Отца, а Неговият Дух работи непрестанно и кара гласа на 

Закона да се чува във всеки дух. Той ви казва да бъдете истински деца на вярата, за да можете да 

достигнете до земята, обещана на духа. 

68 Хора, пазете в сърцата си урока, който чухте, за да се радвате винаги на моето духовно 

присъствие, което ви напътства през целия ви житейски път. 

69 Молете се, защото Аз приемам мислите ви и докато трае застъпничеството ви, ще обсипвам 

човечеството с благословиите Си. 

Моят мир да бъде с вас! 
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инструкция 144  
1 Издигнете духа си и преминете отвъд праговете на материалното, за да се свържете с моя 

Божествен дух. 

2 Защо искате да подчините духа си на земята и така да го лишите от духовни радости? Не 

забравяйте, че той принадлежи на друг свят. 

3 Нека духът ти влезе в моето светилище, за да се насити със светлина и да бъде водач на 

твоите стъпки, учител и вътрешен съдия. 

4 Тези множества от хора тук, които слушат Моето Слово, през това време са отворили 

духовните си очи за светлината, защото не е имало човешко същество, което да проповядва с 

чистотата, истината и искреността, с които ви дадох Моите наставления. Във всички времена 

хората са фалшифицирали Моята истина и са скривали Моя закон от човечеството. 

5 Сега виждам, че учението, което ви преподавах през Втората епоха, е скрито, несъвършено 

и не се тълкува според духовното развитие, което имате днес, а според разбирането на хората 

отпреди много векове. Но Аз дойдох при вас и като ви видях гладни, ви дадох хляб в изобилие, за 

да се заситите и после да го предадете на хората, които тепърва ще дойдат. 

6 Помнете, че ви очаква ново време, че словото ми ще свърши и че ще останете сами с моето 

учение. Ако знаете как да се подготвите, ще можете да говорите за мен. Но ако въпреки знанията 

си изпаднеш в изкушение, ако изопачиш словото Ми или не го тълкуваш правилно, тогава Моето 

учение от твоите устни няма да бъде храна за твоите ближни. 

7 Все още има време да се молите и да се подготвите за задълженията си. Не чакайте моето 

правосъдие да ви засегне, не чакайте болката и войната да ви сполетят като онези ваши братски 

народи, които заливат полетата с кръв и оставят домовете си в мизерия. Подкрепяйте нацията си с 

молитвите си и не позволявайте тя да бъде унищожена като Йерусалим. Отглеждайте с делата си 

градина, в която цветята са прошката, любовта, молитвата и милосърдието. Тази градина ще 

започне в сърцата ви и ще завърши в душите ви. Посветете няколко мига от деня на съзерцание, 

оставете духа си да се извиси, за да може моето вдъхновение да достигне до вас. Виждате, че 

нямате книги под ръка и само чрез това вдъхновение ще можете да получите светлина в този 

момент. Помнете, че ще дойде моментът, когато ще трябва да свидетелствате за моята истина, и че 

тогава ще трябва да прибегнете до книгата, която е в сърцето ви. Научете се да четете тази 

невидима книга, за да не се замъглява съзнанието ви. Потопете се в себе си, за да може гласът на 

духа ви да се изрази в устните ви. 

8 Всяка религиозна общност и всяка секта се подготвя, тъй като предусеща близостта на 

конфронтацията. Ти ще застанеш между тях, но тогава ще бъдеш подготвен, защото Аз ще 

използвам твоя интелект, за да се изявя. 

9 Днес те виждам все още немощен, защото когато получи неблагодарността на твоите 

ближни в знак на благодарност за твоите дела на любов, ти заплака мълчаливо и ми каза: "Това ли 

е кръстът, който си сложил на раменете ми?" На това ви отговарям с друг въпрос: забравихте ли 

вече примера на Исус сред хората? Ако светът те нарани, не го обвинявай пред мен, съжали го, аз 

ще затворя раната ти отново. 

10 Нека хората те смятат за беден; ако си смирен, Аз ще те направя велик по дух. Мълчете, 

когато можете, но работете усилено. Свидетелствайте за Мен, защото и Аз ще свидетелствам за 

вас. 

11 Ако духът ви изпитва нужда да се издигне, то е защото има моменти, когато се чувства 

чужд в този свят, когато се чувства като чужденец. То разбира, че истинската му родина, неговият 

дом, се намира в отвъдното. 

12 Дванадесетте израилеви племена са разпръснати по целия свят. Те ще се обединят в 

изпълнението на мисията си, въпреки че са отдалечени един от друг. Те търсят безкрайността в 

очакване на новото ми откровение. Но пророчествата ще се изпълнят и те ще видят светлината. 

Сред тях са великите духове, тези с тренирани умове, благородни сърца и силно вдъхновение. 
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Много от тях ще дойдат при вас и вие ще се удивите на тяхната висока духовност, въпреки че в 

момента не са ме чули. Не им позволявайте да се изненадат от малката ви подготовка. 

13 Наближава времето, когато ще се появят общности, които ще ви изненадат със своята 

духовност и разгръщане на духовните си дарби, и когато ще се появят пророци, защото светлината 

на Светия ми Дух облъчва всеки дух и всеки интелект, за да му разкрие времето, в което живее, и 

да посочи на всеки неговата мисия. 

14 Вратата на тази страна скоро ще се отвори, за да приюти мъже и жени, които ще дойдат от 

чужди народи. Всички те ще донесат със себе си глад, болка и нужда, а сред вас ще намерят 

топлина, хляб и утеха. Подгответе сърцата си да ги посрещнат с любов. 

15 Колко от вас ще трябва да отидат в чужди страни и тогава ще трябва да разчитат, че те ще 

ви приемат като братя! 

16 Когато се отдалеча от вас, ще образувате едно сърце. 

17 Говорете заедно с духовете на светлината: "Слава във висините Богу и мир на земята на 

хората с добра воля." Така звучи хвалебната песен на ангелите. 

18 Хора, пригответе се да слушате думите ми с пълна отдаденост, тогава ще разберете, че е 

било благодат отново да видите светлината на Учителя. Моето вдъхновение се превърна в слово на 

хората и търси душите, които се нуждаят от него или жадуват за светлина. Сладката утеха, която 

някога ви е била обещана, идва в същността на това смирено и нежно слово, което се опитва да ви 

убеди. В него има небесен аромат и кара сърцата да бият по-бързо, както биеха сърцата на моите 

ученици от Втората епоха в нощта на Тайната вечеря. 

19 Добре дошли в моето обучение. Вие идвате заради обещанието за спасение, идвате заради 

Словото, което ви показва истинския живот. Вземете ме за пример, обичайте кръста си, целувайте 

кръста на живота си, благославяйте волята на вашия Отец. 

20 Казвам ви да обичате кръста си, защото ако се бунтувате срещу него, докато го носите на 

раменете си, болката ще разкъса дълбока рана в сърцата ви. Наистина обичам кръста си, о, хора; но 

знаете ли как наричам кръста си? Моят кръст е съставен от вас, о, хора, които толкова много 

обичам. 

21 Няма да хулиш трудните странствания; всяка нова болка е нова светлина в сърцето ти, всяко 

изпитание ще накара цветята на опита да поникнат в твоето същество. Разберете: Когато ви 

застигне болка, това е, защото имате нужда от нея. Трябва също така да разберете, че когато 

радостта ви завладее, вие също се нуждаете от нея. 

22 Блажени са онези, които крият страданията си и споделят радостите си с ближните си, дори 

те да са много малки. 

23 Блажен е онзи, който, приемайки болката, знае, че тя ще го усъвършенства и ще го изведе на 

върха, защото е осъзнал, че болката е наследство на човека и ще му послужи да се пречисти, за да 

може да се върне при Отца. 

24 Дадох на човека всички необходими средства, за да изгради с тях стълба чрез дела на 

любовта, която го води нагоре към Мен. Дадох му в наследство мъдростта си и любовта си. Но тъй 

като не е използвал добре тези дарби, болката е запълнила тази празнота. 

25 Люлката е началото на човечеството, гробът е краят и виждам, че вие повече страдате, 

отколкото се радвате в периода от съществуването си, който обединява тези два крайни момента. 

Плачеш, когато се родиш, докато си жив, и накрая, когато умреш. Аз, който следвам твоите стъпки, 

искам и трябва да те спася. Моето учение е гласът, който ви призовава да намерите пътя на мира. 

Във всички времена Моят закон е бил законът на справедливостта, любовта и мира. Тя ви е 

показала пътя и го е направила разпознаваем, за да се спасите сами. 

26 Много от хората в днешно време, когато чуят думата "любов" да се повтаря често в моите 

поучения, ще си кажат: "Каква ли е тази любов, че я проповядват толкова усърдно?" След това 

Моите последователи трябва да извършат дела, които да обяснят и да разяснят каква е любовта, на 

която ви научих и която ви вдъхнових. И през Втората епоха хората ме питаха какво е естеството 

на любовта, за която Исус говори толкова много на хората; а Учителят, току-що седнал до един 

розов храст, чиито цветове бяха сухи и изсъхнали, ги погали с ръка, докато проповядваше, и тези 
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цветове оживяха под въздействието на ласката му, и всички, които го заобикаляха, бяха истински 

развълнувани от това чудо. Такова нещо ще се случи и със сърцата на хората, когато те знаят как да 

се обичат един друг. Розовите храсти ще разцъфнат отново, а изсъхналите рози ще се съживят. 

27 Не всички хора ще бъдат на едно и също мнение, когато получат тази светлина, тъй като 

периодът на развитие не е еднакъв за всички хора. Някои прекарват повече време от други по пътя 

на живота; знайте също, че всички хора изостават в познанието и възходящото си развитие, защото 

са се отклонили от пътя на развитието. 

28 Човекът е живял дълго, но не е имал особена полза от живота си, защото е отдавал най-

голямо значение на материалните удоволствия и е пренебрегвал изкуството да живее с любов и 

справедливост. 

29 Аз нося на света нов урок, който ще бъде като божествен дъжд, който ще съживи 

изсъхналите сърца и ще възроди застоялите или болни души. 

30 Не забравяйте, че ви казах: "Искайте и ще ви се даде", и затова идвате с многобройните си 

молби. Но сега ви казвам да се научите да искате и да получавате: Искайте със смирение и 

получавайте с покорство. 

31 Сърцето ти ми казва: "Учителю, колко често мислиш, че сме Те обиждали с глупави и 

невежи молби?" Но ви казвам, че не сте ме обидили, когато сте го направили от незнание. 

32 Поради липсата на знание у вас, Аз отново се оказвам Учител сред вас и затова съм тук, 

поучавайки и поправяйки учениците Си с любов. 

33 Добре е да побързаш да се отзовеш на призива ми, защото всички съдби се основават на 

мен. Не светът ви ги налага, нито пък земните закони определят съдбата ви. Свободата на волята ви 

също има своите граници, човек не е независим. Аз съм единственият независим Единствен, в 

Чието Същество се основава всичко, което е създадено. И все пак ти казвам, че жадувам за твоето 

съвършенство. 

34 Защо виждам, че вървите през този живот като неудачници? Вдигнете лицето си, вярвайте в 

съдбата си, винаги гледайте напред, защото там, на хоризонта, ще ме видите. 

35 Човечество, признай моето учение. Духовността, която тя дава, ще направи гласа ми чуваем 

за вас в моменти на самота или болка. Тя ще ви даде непознати сили в часовете на изпитание и 

когато говорът на света умори умовете ви и почувствате тъга в сърцата си, ще чуете небесния 

концерт от безкрая. Тогава, когато се събудите от възторга си, ще се запитате: "От коя книга 

научих това?" Но аз ще ви кажа: "В книгата на моята мъдрост и моята любов". 

36 Когато това се случи, ще имате диалог между духовете. Тогава ще влезете в храма на 

Господа. 

37 Духът ви трябва да се издига, за да може тялото да укрепва и да ви подкрепя в борбата за 

живот. Ако наистина се доверите на мен, няма да ви се налага да чукате напразно на вратите на 

вашите ближни, чиито сърца почти винаги са затворени за помощ. 

38 Моето преподаване изковава вашия дух. Работете заедно с вашия Отец, възпитавайте 

сърцето на децата си в моето учение. 

39 Днес вие сте Мои ученици, а утре те ще бъдат ваши деца. 

40 Помислете за онези, които са загубили баща си, когато са били още деца. 

41 Помислете за онези, които никога не са изпитвали майчината нежност. 

42 Само пътят на Моя закон ще може да компенсира липсата им и да ги отведе до портата на 

спасението. Ето защо моят знак е отпечатан неразрушимо върху всички пътища на живота ти. 

43 Възлюбени хора, утре, когато се разнесе вестта, че съм бил с вас, ще дойдат множества да 

ви разпитват. Ако по това време животът в домовете ви е чист и предаността ви към Отец е такава, 

на каквато ви научих, не мислите ли, че това ще бъде най-добрият отговор, който можете да дадете, 

и най-доброто доказателство, че сте чули Моето слово? 

44 В това време, когато дори въздухът, земята и водата са отровени от злите дела на хората, 

колко малко са хората, които не са заразени от злото или тъмнината! 

45 Кой от вашите събратя, когато се натъкне на общност, живееща в добродетел и мир, ще 

може да отрече, че Отец ги е научил? Детронираните монарси могат да дойдат, за да оплачат 
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изгубената си власт, и могат да възвърнат душевния си мир в лоното на този народ, когато осъзнаят 

фалша на земната суета. Ще дойдат духовници от секти и религиозни общности, които, когато 

усетят духовността на тази общност и нейното поклонение на Бога, изпълнено с искреност, ще 

почувстват в сърцата си присъдата на собствената си съвест, която ще ги упрекне за грешките им. 

46 Този народ е на Господ, който ще прозвучи над всички народи на земята и ще ги завладее 

със светлината на истината; и след като ги завладее, ще ги накара да станат част от това семейство, 

защото всички духове са деца на Божия народ. 

47 Днес вие знаете кого слушате и подготвяте духа си да приеме този небесен хляб в него. 

Подгответе духа си, защото този, който ви учи, не е човешки учител. Той не е нито учен, нито 

философ, нито учен, нито цар на земята, но все пак е повече от всички тях, взети заедно. Пред вас е 

книгата, която ви учи на пътя към съвършенството. 

48 Моите ученици знаят всичко това, но "последните", които току-що пристигат, се 

изненадват, че Ме намират сред тази материална бедност; и тогава е необходимо да им кажа, че не 

притежавам нищо на земята и че когато живеех сред вас, живеех в смирение, защото така ви 

научих да разберете, че Моето царство не е от този свят и че това, което търся, са човешките сърца. 

"Короната", която виждате на главата Ми, не съм си я сложил Аз, а хората, и тя беше от тръни. 

49 Елате при мен и ми поверете копнежите си, признайте слабостите си и ме помолете за сила. 

Тук съм с вас, не се отдалечавам от децата си и ви следвам, където и да отидете, защото дори 

когато отидете в затвора, аз съм там, за да ви утеша. Когато тръгваш на дълъг път, имаш Моята 

компания. Когато се разболеете, Аз съм на ваше разположение като медицинска сестра и лекар. 

Когато си самотен, аз те карам да усещаш присъствието ми. 

50 Опознайте ме тук, докато отглеждам семето си. Говоря ви неуморно от времето, когато 

Илия обяви новото време чрез устата на Роке Рохас. Мнозина са изоставили семето и сечивата, но 

Аз продължавам да работя на нивите Си. Но ако някои вярват, че винаги ще общувам по този 

начин, грешат, защото времето, в което ще Ме чувате в тази форма, вече е кратко. Необходимо е 

тази проява да приключи, за да можете да започнете да се одухотворявате, да се свържете директно 

с Моя Дух и да съзрете своя Господ в облака на духовното си извисяване. 

51 Все още ли не сте обезпокоени от липсата на тази дума? Натрупали ли сте вече достатъчно 

за себе си и за своите ближни? Или смятате, че тази работа ще приключи в деня на моето 

заминаване? 

52 Изкоренявам богослужебните форми, обредите и традициите, за да може в идните времена 

да се ограничите с изпълнението на Закона и да не постъпвате както в миналите времена, когато 

сте посветили целия си ентусиазъм на традициите и празниците, а Закона сте оставили настрана. 

53 Не знаете ли колко много е плакал духът на Мойсей в отвъдното, когато е виждал 

безверието и слабостта на народа, който толкова много е обичал. По-късно семето му е напоено с 

кръвта на Спасителя. 

54 Как намерих хората, на които бях оставил наследство от името на техните патриарси? 

Разделен, разделен на две царства (Юдея и Галилея), които се смятат за чужди. Дойдох, за да ги 

обединя, и не само тях, но и всички народи на земята. Всичко, което донесох, оставих тук; от света 

взех само неблагодарност и болка. Оставих на света Словото Си като вечно наследство, както и 

Кръвта Си, която беше пролята до последната капка. Тялото ми потъна в земята, а духът ми се 

разпръсна сред апостолите. Това беше моето завещание. След смъртта ми хората ме признаха. 

Семето ми покълна и се разпространи сред други народи. След това моите преследвачи бяха мои 

войници. Онези, които ме бяха хулили, по-късно ме благословиха. 

55 За народите разцъфването на християнското семе означавало ера на мир и морал. 

Добродетелта даваше плодове, целта и идеалът бяха небето. По-късно слабостта се завърна, 

единственото видимо придържане към моето учение - изпълнение, което заблуждава света с 

празненства и великолепни ритуали, които впечатляват хората, но не задоволяват Отеца и не 

повдигат духа. 

56 Хаосът се е върнал, защото няма добродетел, а там, където няма добродетел, не може да има 

и истина. Причината за това не е, че законът, който Отец е дал на Мойсей, няма сила, нито че 
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учението на Исус е приложимо само за минали времена. И двата закона са вечни по своето духовно 

съдържание, но осъзнайте, че те са като извор, чиято вода никой не е принуден да пие, а всеки, 

който се приближава до този извор на любовта, го прави по своя собствена воля. 

57 В първото време дадох Закона на хората, за да живеят всички племена обединени в него. Но 

когато дойдох, ги намерих разединени, неразсъждаващи един за друг, оскверняващи закона Ми и 

изпадащи в идолопоклонство. 

58 Моето учение за любовта дойде по-късно, за да обедини всички народи в един закон. Но 

сега, когато се завръщам към човечеството, виждам, че то отново е разделено на секти, религиозни 

общности, идеологии и теории. Всеки от тях практикува своята вяра според идеите си или според 

изгодата си. Всички твърдят, че обичат един и същ Бог, но са разделени. Но Аз ви казвам: който не 

обича ближния си, не Ме обича. Вярно е, че не всички души изминават пътя си по един и същи 

начин, тъй като имат различно ниво на развитие; но кой човек, който познава Моите закони и 

Моето учение, не знае, че те съдържат взаимната любов като сърцевина на своята същност? 

Мнозина наричат себе си християни, но пак ви казвам, че който няма любов, не може да бъде 

християнин. 

59 Истина ви казвам: светът не познава много от духовните учения на Моето учение, защото 

вместо да търси тълкуване на Моите учения, за да ги прилага след това, той се задоволява с обреди 

и традиции. Това е причината, поради която сред човечеството са се появили големи нещастия и 

конфликти, за които хората не намират решение. 

60 Дали хаосът на това време е бил нещо непредвидимо за човечеството? Не, тя им беше 

съобщена, за да могат да я избегнат. Дадох откровението за тези времена на моя ученик Йоан, така 

че ако знаехте как да го тълкувате, ако му придавахте стойността, която има, вместо да го 

отхвърляте безразлично, щяхте да знаете, че това време принадлежи на шестия печат от Книгата на 

Откровението, щяхте да бдите и да се молите и да се предпазите от големи злини. 

61 Вижте как Моето Слово ви подготвя за идните времена. Затова ви казвам да го използвате. 

Защото това проявление ще отмине, както се случи с Мойсей, който премина през пустинята и не 

стигна до Ханаан; както се случи с Исус, който премина през света и завърши житейския си път на 

кръста. 

62 Подготвям ви за времето, което ще последва края на това проявление. Тогава на всяко място 

за събиране ще има книга с Моето Слово, за да се събирате заедно и да се освежавате с четенето 

му. 

63 Точно както избрах тези, които ще дадат израз на Словото Ми в този момент, така ще 

избера и тези, които ще го предадат чрез четене, когато вече няма да се проявявам в тази форма. Но 

още сега ви казвам, че в крайна сметка няма да можете да пожънете никаква реколта, ако се 

задоволите само да слушате Моите учения, без да имате намерение да ги прилагате на практика. 

Трябва да разберете, че моето учение не е предназначено за вас, за да го използвате като повод за 

създаване на обичаи и традиции, а да го разглеждате като истински начин за изпълнение на дълга 

на вашия дух и да свидетелствате за него чрез делата си. 

64 След 1950 г. моят народ ще се задълбочи в изучаването на това учение, за да стигне до 

важни заключения. 

65 Книгите, които "златните пера" създават в момента според божествената диктовка, ще бъдат 

високо ценени като скъпоценни камъни с безкрайна стойност. Защото всеки път, когато ги отваряте 

по време на срещите си, съдържащата се в тях духовна същност ще бъде като полъх от небето над 

душите и страданията ви. Тази книга ще ви разкрие много тайни, които са заключени в Книгата на 

седемте печата. 

66 Трябва да изучавате тези учения, без да се впускате в дискусии за тях, след което светлината 

на Светия Дух ще ви просветли, за да можете да дадете правилното обяснение на това, което преди 

ви се е струвало загадка. 

67 Вече наближава годината, обявена по време на цялата тази проява, за да ви кажа своето 

сбогом, и моята воля е да ви предам всичко, което имам да ви кажа. Не губете нито едно от моите 
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поучителни обръщения, нито една от неговите срички, защото в момента ви давам последните 

думи на този Нов завет, чрез които ще бъдат разбрани двата предходни и тези, които предстоят. 

68 В началото на моята прокламация не ви дадох обяснение за седемте печата, защото тогава 

нямаше да ме разберете. Но сега Аз внесох светлина в тази тайна, за да я разберете и да се 

освободите от всяко невежество, съмнение или грешка. 

69 В крайна сметка светът ще се заинтересува от всички тези Божествени откровения и тъй 

като ще научи за вашето тълкуване, ще ви потърси, за да ви разпита. Когато това се случи, ще се 

скриете ли от ближните си? Ти, който винаги си имал Моите откровения пред другите, ще се 

отречеш ли от тях? 

70 Не заспивайте, не се колебайте и не се разделяйте. Не позволявайте на хората да ви намират 

заети с външни неща, защото тогава вместо ближни, които да ви питат, ще видите врагове, които 

ще ви нападнат, и не можете да бъдете сигурни, че те не искат да ви научат чрез своята 

враждебност какво означава да изпълнявате Моя закон и да ви накарат да уважавате истината. 

Тогава ще попиташ: "Господи, Ти ли даде на враговете ми Твоята ръка за справедливост? 

71 Казах ви да работите върху себе си, така че където и да погледнете, да намирате само братя 

и сестри. Искам божественият знак, който съм поставил върху вас, да бъде светлината, която ви 

служи да бъдете разпознати като мои нови ученици. 

72 Колко красиво ще бъде за вашия дух да се върне при Отец и да Му покаже изпълнената си 

задача. Образ на това щастие е преживян тук, в света, от детето, което се е върнало в дома на баща 

си, след като покорно е изпълнило указание на баща си. Каква радост обзема сърцето и на двамата, 

когато се прегърнат - бащата със съзнанието, че е послушен и уважаван, и детето, което вижда, че е 

похвалено и прието от баща си. 

73 Имате ли представа какъв ще бъде празникът за духа, който се завръща в дома на Небесния 

Отец? Каква е целувката, с която бащата приема детето си, и радостта на съществата, които 

обитават този дом? 

74 Не спирайте на безопасния път, вървете по него, хора, и не обръщайте поглед назад, докато 

не стигнете до голямата порта, където ви очаквам, за да ви приема. 

75 Бъдете пламенни, научете се да разпалвате в сърцата си пламъка на вярата и доверието в 

Мен, за да можете винаги да се съгласявате с изпитанията, които ви изпращам. 

76 Аз ви просвещавам. Безброй лъчи светлина се спускат към човечеството, за да донесат 

светлина там, където преди това сте създали мрак. Появи се зората на нова ера, която призовава 

всички да се събудят и да се върнат при Мен. Аз ви призовавам, защото вече наближава часът, 

когато ще трябва да събера семето Си от земята, както ви съобщих. 

77 Вие, моите слушатели, видяхте моето Слово да се проявява, видяхте мъже и жени, изкупени 

под негово влияние, видяхте мъртви във вярата и надеждата, които се върнаха към живот, видяхте 

болни в тялото и душата, които оздравяха. Причината за това е, че се върнах при вас, за да ви 

помогна и да направя странстванията ви по-малко скръбни. Гледайте и се молете нищо да не ви 

попречи или да забави пристигането ви при Отца. Върви по пътя на любовта и саможертвата и ако 

издигнеш духа си към Отца и Ме помолиш за сила, Аз ще те чуя и ще те укрепя, докато стигнеш до 

крайната цел на твоето поклонничество, където ще ти дам мир. 

78 Осъзнайте всичко, на което съм ви научил с течение на времето. Поправяйте се с готовност; 

но също така ви казвам: Поучавайте ближните си с любовта и търпението, с които Аз ви научих. 

79 Вие ме търсихте в различни религиозни общности и секти, които човечеството е създало, но 

аз искам да се откажете от ритуалите и да изкорените от сърцата си всяка следа от фанатизъм. 

Елате при мен с дух, обичайте ме искрено, уважавайте и се подчинявайте на моите закони и така 

ще ми отдадете истинско поклонение. 

80 Елате при мен, страдащи, самотни и болни хора. Ти, който влачиш със себе си веригите на 

греха, ти, който си унизен, гладен за правда и жаден, бъди с мен; в моето присъствие много от 

злините ти ще изчезнат и ще почувстваш, че бремето ти е облекчено. 

81 Ако искаш да притежаваш благата на духа, Аз ще ти ги дам. Ако Ме помолиш за земни 

блага, за да ги използваш добре, Аз също ще ти ги дам, защото желанието ти е благородно и 
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справедливо. Тогава ще станете добри стопани и Аз ще ви дам да увеличите тези блага, за да ги 

споделите с ближните си. 

82 Погледнете хората, колко са уморени да се борят напразно, без да откриват смисъла на 

своето съществуване. Те ми показват живот без идеали, защото са се отклонили от пътя на 

добродетелта и търсят удоволствие само там, където царуват незлобието и смъртта. Те не са успели 

да открият радостта от живота в любовта, в помощта и добронамереността. Те не са се вслушали в 

горещата молба на Отец, който ги обича толкова много и който иска единствено мир и спасение за 

всички. 

83 Светът, разделен на религиозни общности и секти, ме призовава в този час, защото ме смята 

за отсъстващ или поне за отдалечен. Въпреки че съм с нея, тя не усеща присъствието ми. Но на вас 

казвам, че един по един ще влезете в преградата на Господа и там ще бъдете всички заедно, когато 

разберете моето учение. 

84 Отгледайте това семе и продължете напред. Светлината ще бъде ваш водач, а след вас ще 

дойдат големите множества, които ще ви поверя. 

85 Отидете на крилете на молитвата, за да разнасяте светлина сред ближните си. Отидете в 

затворите и болниците и оставете комфорта си там. 

86 Когато сте уморени, елате при Мен, защото Аз ще ви укрепя. Не се страхувай, Аз съм 

прошката, благодатта и истинската справедливост. 

87 Аз съм изворът, който се излива на потоци върху полетата в желанието за семена и 

работници. 

88 Почвата е подготвена, за да могат хората да побързат и да започнат своята част от работата. 

89 Полето ви очаква; обработвайте го с любов и искреност, а когато видите, че доброто семе 

започва да дава плод, унищожете плевелите, които биха могли да попречат на развоя му. 

Унищожавайте всичко, което произлиза от отровното растение, и не бездействайте, защото тогава 

няма да съберете добра реколта. 

90 Покажи ми нивите, когато златните класове блестят върху тях. След това можете да 

приберете реколтата и да напълните житниците си, така че броят на душите, определени за всяка от 

тях, да не остане гладен по време на пътуването им през живота. 

91 Идолопоклонническите действия, които преобладават сред хората, ще бъдат отхвърлени 

като фалшиви. Ученията, които ви разкрих, притежават основанието на истината и накрая ще бъдат 

признати. 

92 Ученият търси причината за всичко, което е, и за всичко, което се случва, и се надява да 

докаже със своята наука, че извън природата няма нито принцип, нито истина. Но аз ги смятам за 

незрели, слаби и невежи. 

93 Когато дванайсетгодишният Исус трябва да издържи на въпросите, погледите и съжденията 

на тълпата, той не е чел никакви книги. И все пак той произнесе поучителна реч, изпълнена с 

мъдрост, защото в ума на това дете блестеше светлината на Всевишния, а на устните му 

разцъфтяваше самото Божие слово. Казвам ви това, защото и вие можете да го направите, когато се 

наложи да се изправите пред разпитите и изпитанията, на които ще бъдете подложени. Тогава ще 

убедите, защото говорите за Божиите учения, които винаги имат принцип, логическа основа и 

обосновка. Няма чудо, което да няма логична и естествена причина, нищо не се случва без 

причина. Нито едно листо на дървото не се движи без моята воля. 

94 Ще ви попитат: "Като се има предвид, че величието на Господа е толкова неизмеримо 

голямо, защо Той използва най-незначителния смъртен, за да разпространява Своята мъдрост?" 

95 На това ще отговорите, че Божията любов към Неговите деца няма граници и че затова 

човек често не е в състояние да я разбере. 

96 Трябва да бъдете смирени; защото, ако вашият Учител остави царството си, за да живее на 

тази земя и да се покаже смирен, вие трябва да ми подражавате в очите на тези, които са ви равни. 

97 Ако се наложи, както през Втората епоха, да се върна към материята, бих дошъл, дори да 

знам, че ще трябва да извървя този път на страдание, болезнен за тялото и духа. Но сега Аз идвам в 

дух и вие трябва да се подготвите, за да разберете Моята Божествена истина. 
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Моят мир да бъде с вас! 
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Инструкция 145  
1 Ето, Божественият Дух отново е сред вас. 

2 Елате при мен, възлюбени деца, починете си от странстването си по пътища и пустини, 

защото не аз идвам при вас, а вие сте дошли при мен. 

3 Аз, вашият Създател, показвам на човека Моята кротост, Моето смирение и Моята любов 

към всички Мои деца. Във Втората епоха Аз изпратих Моето "Слово" да стане човек сред вас и то 

се нарече "Човешки син", за да ви даде доказателство за Моето смирение. 

4 В момента се разкривам чрез най-привилегированото създание на творението - човека, за да 

можете да чуете словото ми чрез органа на ума на вашите братя и сестри. 

5 Колко далече си мислите, че съм от вас, а всъщност съм близо до вас! 

6 В теб приемам цялото човечество, което на този ден се сбогува с поредната година, която 

му поверих. 

7 Вие не знаете как ще ви се покажа в онзи ден - като Отец, като Учител или като Съдия. 

8 Ще ви изненадам и ще проникна в най-съкровената част на сърцето ви. 

9 В интерес на истината ви казвам, че Йехова, "Словото" и Светият Дух са един Бог, 

Единствен, който е началото и краят на всички сътворени неща, Алфата и Омегата на всичко 

съществуващо. Ще ви говоря като Отец и ще ви уча като Учител. Моята нежност ще се спусне 

върху плътта и духа ти. 

10 Мария, вашата универсална Майка, живее в мен и дарява най-нежните ласки на своите 

обичани създания. Тя е била в сърцата ви, за да остави в тях своя мир и подготовката на светилище. 

Мария бди над света и разперва криле над него като чучулига, за да го пази от полюс до полюс. 

11 От цялото творение получавам почитта, която идва при мен като благодарност. 

12 Моят проницателен поглед разпознава сърцето на мъжа и жената - от детството до 

старостта. Аз се появявам невидимо в народите, в провинциите, в различните църкви и сред 

безплътните същества, които все още обитават земята. А моето духовно присъствие кара хората да 

треперят, защото не знаят какво е бъдещето на човечеството. 

13 Сега ще се докосна до човешкото същество в неговата свобода на волята. Той иска да върши 

своята воля, но всичко ще се случи според Моята воля. 

14 Развитието засяга всички души и благодарение на добродетелите и интуицията, които 

развиват, тази светлина ще достигне до тях. 

15 Ще разберете, че в света няма мир, че има глад и жажда, нужда и мизерия. Но аз ви питам: 

Защо? 

16 Изчезнало ли е богатството от благословии, което съм поставил на тази земя? Променили ли 

са се редът и законите на Вселената? Нима кралската звезда вече не дава светлина и живот? Няма 

ли вече вода в изворите, плодородие в полетата и плодове по дърветата? Няма ли светлина на 

знанието в мозъците ви и няма ли чувства в сърцата ви? Нима в духа ти не е останала и следа от 

сила, така че вече не можеш да вдигнеш лицето си към Мен? Защо тогава се държите като врагове, 

след като всички сте излезли от Мен? 

17 Божественият Дух също плаче, но сега моите сълзи няма да паднат върху света; Аз му 

прощавам. Те ще паднат върху божествената ми мантия. 

18 Вземете от мен царевичния кочан, той е пшеницата на любовта, мира и добрата воля. 

Култивирайте го и направете от него хляб, който ще подкрепи душата ви. 

19 В ръката ми има меч, но той не е оръжие за убийство: това е истината. Който иска да бъде 

войник на истината, нека я вземе в дясната си ръка и с нейната светлина ще побеждава във всички 

битки. 

20 Духът на хората напредва в търсене на учението, което ви давам в този момент. 

Поклонниците вече започват да пристигат. 

21 Трябва да сте будни, защото учените ще ви изпитат. Не унивайте, защото сте незначителни, 

защото онова, което е било скрито или не е било позволено да бъде разбрано от учените, които са 

се смятали за велики, винаги е било разкривано на смирените. 



U 145 

26 

22 Обединете се, за да може, когато бъдете преследвани, Червеното море да се отвори и да ви 

пропусне. Но вие трябва да изпълните Моя закон за любовта, о, хора. Искаш ли да ти простя? Аз 

също искам да простите на своите ближни. 

23 Поверихте ми мъртвите си и Аз ви казвам: мъртвите ви живеят в Мен. Вие ми дадохте 

любовта си, но аз ви моля да я проявите като милост към вашите ближни. 

24 Човечество, лъчите на слънцето вече се приближават и осветяват лицето на вашия свят, за 

да ви кажат със светлината си, че за вас настъпва нов ден като ценен период от време, за да можете 

в него да постигнете своя напредък и да постигнете истински мир, както се полага на хората с 

добра воля. 

25 Чуйте баща си, починете си за няколко минути, хора с блуждаещи души. Блажен е онзи, 

който слуша словото Ми, обича го и вярва в него, защото е дете, достойно за Отца, защото усърдно 

спазва законите и поученията Ми, за да ги следва чрез дела на любов. 

26 В този момент всички вие слушате внимателно моите думи, никаква безполезна мисъл не 

пречи на мисленето ви. Някои слушат с възторг, други - с чувство на вина заради разкаянието си, а 

трети държат на всяко мое изказване. 

27 Човечеството, което в този момент е представено от това събрание тук, измина една година, 

която беше като сянка на болката за онези, които плачеха, като приятелска ръка за онези, които 

получаваха нейните благодеяния - секунда за вечността на вашия дух. Но времето си тече, защото 

времето е това, което съм бил и ще бъда с всички мои деца завинаги. 

28 В този ден има момент, в който всяка душа усеща моето божествено присъствие в духа си, и 

колкото по-голяма задача носи със себе си, толкова по-силен е гласът, който й говори отвътре. 

29 1945 г. носи със себе си последните сенки на войната. Сърпът покоси хиляди съществувания 

и хиляди души се върнаха в духовния дом*. Науката изуми света и накара земята да трепери от 

нейните оръжия за унищожение. Победителите се превърнаха в съдии и палачи на победените. 

Болката, мизерията и гладът се разпространяват, оставяйки след себе си вдовици, сираци и студ. 

Язвите преминават от народ в народ и дори природните сили изразяват справедливост и 

възмущение от толкова много зло. Полето от разрушения, смърт и опустошения е следата, която 

човекът, наричащ себе си цивилизован, е оставил върху лицето на планетата. Това е реколтата, 

която ми предлага това човечество. Но аз ви питам: Достойна ли е тази реколта да влезе в 

житниците ми? Заслужава ли плодът на вашата нечестност да бъде приет от вашия Отец? Истина 

ви казвам, това дърво е всичко друго, но не и онова, което бихте могли да посадите, ако бяхте 

спазили Божествената заповед, която ви казва да се обичате един друг. 
* Испанското "valle" буквално означава долина и често означава: отвъд, (духовен) свят, жизнено 

пространство, дом (земя), у дома. 

30 Хората са твърди и неотстъпчиви към съседите си, точно както са били по времето на 

Мойсей, когато е било обичайно да се отвръща на удара с ответен удар. Днес ви казвам, че ако си 

представяте справедливостта по този начин, ще бъдете измерени със същия критерий, с който 

измервате съседите си. 

31 Но Аз ви прощавам, благославям ви и ви давам време с любов да отглеждате 

благословеното семе на моето учение. Аз съм великият воин. Кой бърза да стане войник на тази 

кауза? Водя война с помощта на мира. И унищожавам злото с меча на доброто. 

32 Всеки, който в тихите часове на живота си реши да Ме следва по пътя на доброто, е Мой 

войник и Аз му давам меч в ръцете, за да се бори и да побеждава. Този меч е истината, срещу която 

няма да има враг, който да устои на нейната светлина. 

33 Това е ден на радост, възлюбен Израел, защото Вечният е с вас, за да ви научи да се обичате 

и да си прощавате. Дадох ви Моето учение и дойдох при вас с радост, но и страдах, защото на 

моменти Ме забравяте. 

34 Приемете моя мир. Още веднъж те благославям и ти прощавам. Сърцата ви се хвърлиха в 

нозете ми като жертва, като всеизгаряне, като вик за мир и прошка за целия свят. Учението на 

Учителя отново пламна като факел от светлина в умовете и душите ви. 
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35 Това е времето на битката на светлината срещу тъмнината, която застига народите на земята 

неподготвени - време на посещения и изкупления, време на пречистване и праведност. Виждам 

всички народи в объркване. Всички секти и религиозни общности са разделени. Но сега е 

моментът, в който отново представям пред вас Книгата на истината. 

36 Вие казвате, че идва нова година, а аз ви казвам: Духът не е подвластен на времето. Времето 

е подчинено на вечността и на Духа. 

37 Блажен е онзи, който е чул словото Ми и го обича, който разбира моите прокламации и пази 

в сърцето си спомена за това, което е видял и чул. 

38 Вярващи и невярващи ме слушат. И тези, които ме обичат, и тези, които ме хулят, слушат 

словото ми. Събудените и спящите, усърдните и мързеливите, одухотворените и 

материализираните - всички те слушат в моите молитвени домове, които са храм на Светия Дух, 

храм без материални олтари, храм без човешка суета. 

39 Колко дълго се лутате, хора! Колко често сте губили пътя си! Колко много сте търсили! 

Колко много неща сте изследвали! Издигнахте се много високо и паднахте в бездната. 

40 Но ето че Йехова, Вечният, Непознатият, Забравеният, пита народа: Уморени ли сте вече? 

Ще спрете ли сега да вървите по пътя на греха? Все още ли не сте достатъчно разочаровани? Все 

още ли искате да бъдете велики в този свят? Нима не знаете, че величието се крие в смирението? 

41 Аз съм Отец и Аз съм дарителят. Аз съм Този, Който открай време казва на човека: "Искай 

и ще ти се даде". Ето ръката ми; в нея е скиптър на правдата, златен житен клас и меч на 

светлината. Вземете, каквото искате, но на дъното на чашата остава най-горчивата мая. Но новата 

година идва и като обещание за мир. 

42 Искате ли Небесното царство да дойде при вас, както ви обещах? Моята воля е твоя! 

43 Прощавам ти, грешно човечество, защото съм любящ Отец. Вземете златния кочан и 

отглеждайте тази пшеница. Умножете го стократно и освежете духа си по време на жътвата. Това е 

пшеницата на любовта, хармонията, братството, мира и добрата воля. Носете го в себе си! Изпечи 

от тази пшеница насъщния си хляб и го дай на брата си. Това е пшеницата на прошката, на 

милосърдието, на приятелството. 

Разбирате ли ме, хора? 

44 На този ден отдръпвам завесата от бъдещето и ви подготвям. Вижте как огромни тълпи и 

влакове от хора се придвижват в търсене на този народ, как легиони се стичат в търсене на тази 

светлина. Пилигримите чукат на вратата ви. Събудете се, хора! Ученият бърза да ви изследва, да ви 

разпитва. 

45 Спазвахте тайните ми и прониквахте в тях само когато ви призовавах. Познаваш ме 

дотолкова, доколкото съм ти позволил, и постепенно се приближаваш все повече към мен. 

46 Ти принадлежиш към моите избраници в това време. Някои от вас са били призовани в 

детството, други - в младостта, а трети - едва в напреднала възраст, но на всеки е била поверена 

задача, като е взето предвид времето, през което ще живее на земята. 

47 Нямаше човек, който да дойде при мен и да не ми повери някоя своя грижа. Струваше ти се, 

че болката, с която си пристигнал, е пречка в живота ти, но след това осъзна, че това е била само 

стъпката, която те е приближила до мен. След това благословихте това изпитание, чрез което духът 

ви щеше да получи много повече радост. 

48 Добре е да благословиш тази болка, която те приближи до мен, защото чрез нея се научи да 

ме търсиш и да ме питаш. По-късно се научихте да се молите и накрая да изпълнявате духовна 

задача, за да практикувате моето учение за любов и милосърдие към вашите братя. 

49 Оттогава виждаш, че в живота ти се е случило чудо, защото макар да ядеш същия хляб като 

преди, той вече не ти е горчив, а сладък и приятен; трудностите, с които си се сблъсквал по пътя си 

и които са те карали да хулиш или да губиш вяра, вече не те карат да отслабваш, защото вече не ги 

смяташ за непреодолими, и дори телесните ти страдания, които са те потискали, вече не те 

отчайват. 

50 Това е силата на вярата, това е ефектът от одухотворяването и обновлението. 



U 145 

28 

51 В миналото много духовни впечатления са минавали покрай вас незабелязано, защото сте 

търсили само удовлетворение на сетивата си, а сетивните впечатления често имат склонност да 

материализират душата. Сега започвате да откривате нов живот, започвате да откривате същността, 

красотата, смисъла и истината на всичко, което ви заобикаля. 

52 Когато слушате моето учение, мисленето ви става по-благородно, променяте старите си 

начини да ме почитате и подобрявате живота си. Вече престанахте да питате толкова настойчиво, 

както правехте преди, и се учите да се молите и да чувствате това, което ми казвате в молитва. Така 

че, когато ми казахте: "Господи, да бъде Твоята воля за мен", причината беше, че разбрахте 

значението на думите си и се подготвихте да получите от мен само това, което аз определям. Но 

сред тълпата слушатели винаги има "последни", защото на тези места за срещи постоянно идват 

нови сърца, които желаят да получат водата на живота. Трябва да им говоря по различен начин, за 

да Ме разберат и същевременно да се почувстват разбрани. 

53 Спомнете си, че приех всеки от вас по същия начин, когато той за първи път дойде тук, за да 

чуе Моето слово. На някои от тях не говоря за духовна мисия, защото не биха ме разбрали, а им 

говоря за бремето на страданията, които носят в живота си и под чиято тежест се чувстват 

потиснати и потиснати. Уча ги как да разрешават тежките изпитания, с които са се сблъскали в 

семейството и извън него. Утешавам ги в страданията им, давам им лечебния балсам, който ги 

оздравява, насърчавам ги и ги изпълвам с надежда. 

54 Тогава болният усеща, че един поглед от небето знае за неговата болка и че този поглед е на 

неговия Отец, който ще го освободи от бремето на страданията, които носи със себе си. Сърцето, 

което не е познало нежност, разбиране или добронамереност на земята, изведнъж се чувства 

обгърнато от ухажването на моето Слово. То обича с безкрайна любов и усеща как болката му, 

толкова дълго задържана, се излива на потоци. 

55 И самотният или неразбраният човек, и човекът, който е станал роб на страстите или 

пороците, и изоставената жена, и младото момиче, което се страхува да се изправи пред живота, и 

бащата или майката на семейството, които носят всичките си проблеми пред Мен, и сиракът, който 

няма подслон в света - Аз ги чувам всички и обработвам сърцата им с финото длето на Моето 

Слово. 

56 Знам, че когато се справям с всичко, което й тежи, колкото и да е човешко или материално, 

аз се занимавам с душата й, защото по този начин я освобождавам от бремето й, защото по този 

начин подготвям пътя, който трябва да измине след това, и защото по този начин запалвам в нея 

лампата на вярата. 

57 Моят източник на любов те залива в тези моменти, прощава ти и те благославя. 

58 Приемам всички вас на този ден, за да чуете словото Ми и да се освежите от него. 

59 Ако сред тези множества има лицемери и фарисеи, лихвари, грабители на материални блага 

или дори на морални блага като чест, или на духовни блага като вяра и мир, Аз ще ви погаля 

всички, сякаш сте безупречни; защото Аз съм вашият Отец, който жадува за вашето обновление и 

вашата любов. 

60 Точно при най-загубените и най-отдалечените от закона Аз отново и отново доказвам 

силата на Моето Слово. Ето защо през това време ви говорих подробно - с напътствия, изпълнени с 

любяща справедливост и безкрайно мъдри учения, за да ви спася от бездните и да ви изведа до 

върха. Защото бездните са пълни с мрак и там никога не можеш да разбереш истината. От друга 

страна, върховете са обсипани със светлината на мъдростта, любовта и справедливостта. 

61 Посещенията на правосъдието и изобличенията са за упоритите, за глупавите и за онези, 

които упорстват в злото. Но знам кога една дума на любов е достатъчна, за да ги накара да се 

обърнат. 

62 Това събрание е постоянно засегнато по тези два начина. Любовта е достатъчна, за да 

насочи умствено* и физически податливите, а за тези, които не са възприемчиви към любовта, е 

необходима болка, за да ги върне към умереност и ред. 
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* Казаното във втората бележка под линия под 143.7 се отнася аналогично и за прилагателните духовен и 

психичен. Въпреки че двата термина често се припокриват до голяма степен, двойното обозначение 

"духовно-психичен", както и по-модерното "психичен" вместо "духовен", се въздържат. 

63 Бавно и стъпка по стъпка, както им се струва обновлението, те преминават от редиците на 

тези, които се пречистват чрез болка, в редиците на тези, които се издигат чрез одухотворяване. 

64 Всички ме чувате и мълчите. Книгата на съвестта ви е отворена пред вашия дух, пред вашия 

ум. Тя ви показва истинския път и ви прави разпознаваем пътя, по който доброволно сте поели. Но 

в този момент духът на публиката се съживи, за да чуе и последните ми думи. 

65 Тук, пред лицето на тази дума, няма човек, който да не трепери във вътрешната и външната 

част на своето същество, т.е. в духа и в плътта. Докато ме слуша тук, той мисли за живота, за 

смъртта, за божествената справедливост, за вечността, за духовния живот, за доброто и злото. 

66 Когато чуе гласа ми, той усеща в себе си присъствието на своя дух и си спомня откъде е 

дошъл. 

67 За краткото време, през което ме слуша, той се чувства единен с всички свои ближни и ги 

разпознава в дълбините на същността си като свои истински братя и сестри, като братя и сестри в 

духовната вечност, които са му дори по-близки от тези, които са само по плът, тъй като тя е само 

временно на земята. 

68 Няма мъж или жена, които, когато ме чуят, да не се почувстват признати от мен. Затова 

никой не смее да скрие или замаже петната си пред Мен. И аз ги осведомявам, но без да 

разобличавам никого публично, защото аз съм Съдия, който никога не разобличава. Казвам ви, че 

разкривам сред вас прелюбодейства, детеубийства, кражби, пороци и немощи, които са като 

проказа върху душата на съгрешилите. Но Аз не само ти доказвам истинността на Моето слово, 

като ти показвам, че мога да разкрия прегрешенията на твоето сърце. Искам също така да ви 

докажа силата на Моите учения, като ви дам оръжия за победа над злото и изкушенията, като ви 

науча как да постигнете обновление и като събудя у вас желание за доброто, високото и чистото и 

абсолютна неприязън към всичко низко, лъжливо и вредно за душата. 

69 Вие, мъже и жени, от които формирам новия си народ, вие, възлюбени множества, които 

плачете вътрешно в мълчание в този благословен час, починете си с мен, почувствайте как моята 

прошка се спуска върху вас, как ви очиства от вашите недостатъци и ви освобождава от бремето 

ви, за да можете да започнете ново съществуване. 

70 Бъдете спокойни, Аз виждам искреното покаяние на онези, които са осъзнали сериозността 

на прегрешенията си и които в тези моменти с разкъсани сърца Ме молят да им простя; да не ги 

карам да плащат за прегрешенията си, като ги измервам със същия критерий, с който са измервали 

в света, и които накрая Ме молят да им дам възможност да Ми докажат покаянието си. Как да не 

познавам този, който плаче с истинско разкаяние, и как бих могъл да му откажа тази възможност, 

за която ме моли с толкова мъка. По същия начин познавам и онези, които се мамят с фалшиво 

покаяние, но не и Мен, защото виждам отвъд твоето присъствие. Тези хора ще подлагам на 

изпитания толкова дълго, колкото е необходимо, за да се пробудят напълно за призива на съвестта 

си. 

71 Почувствайте сега, всички вие, моята ласка, моята любов и моя мир, защото сте дошли на 

духовната трапеза в дома на Учителя и е редно да се насладите на храната на прошката и любовта 

на вашия Отец. 

72 Моята мантия от любов се разпростира над вселената. 

Моят мир да бъде с вас! 
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Инструкция 146  
1 Ученици, Аз погалих челата ви и разсеях дълбоките ви скърби, а вие вдигнахте очи към Мен 

и Ми казахте: "Бил ли си тук, Господи?" 

2 Трябва да съсредоточите вниманието си върху Моето Слово, защото когато наистина Ме 

чуят, Аз отварям съкровищницата Си и изливам мъдростта Си върху учениците Си. Питаш Ме: "На 

какво се дължи твоето толкова голямо търпение и твоята толкова голяма Божествена любов?" И аз 

ви отговарям: мнозина от вас са родители на земята и всички вие сте били деца. Кой баща е 

пожелал на детето си болка, дори когато е получил от него най-тежката обида, най-жестоката 

неблагодарност? В сърцето на бащата е била нанесена дълбока рана, болка го е пронизвала, а 

понякога дори гняв е замъглявал ума му, но една дума на покаяние от страна на детето или акт на 

смирение са били достатъчни, за да го притиснат отново до сърцето му. Когато правите това като 

човешки същества, защо се учудвате, че ви обичам и ви прощавам със съвършенство? 

3 Създадох ви, за да ви обичам и да се чувствате обичани. Имаш нужда от мен толкова, 

колкото и аз от теб. Който казва, че нямам нужда от теб, не казва истината. Ако беше така, нямаше 

да те създам, нито да стана човек, за да те спася чрез тази жертва, която беше голямо доказателство 

за любов; щях да те оставя да загинеш. Но трябва да осъзнаете, че ако се подхранвате с Моята 

любов, вие просто предлагате същото на вашия Отец, защото Аз ви казвам отново и отново: 

"Жадувам, жадувам за вашата любов". 

4 Как да не отсъстваш от Мен и как да не усещам твоето отсъствие, след като си част от Моя 

Дух? Виждате ли защо ви моля да вникнете в Моето слово и дори в начина, по който съм дошъл? - 

За да не се чудите на факта, че се проявявам чрез грешни тела. Твоят грях не може да бъде пречка 

за Моята любов. Дойдох да ви пречистя, за да ви приближа до Мен. Някои са разбрали това, а 

други - не. Затова сред множеството мъже и жени, които са ме чули през това време, има такива, 

които гръмко провъзгласяват, че съм се върнал при хората, както и такива, които казват, че това е 

невъзможно. 

5 Присъствието Ми никога не се е оттегляло от вас. Това е Моето Слово, което изливам върху 

вас в изпълнение на обещанието Си. От това Слово се излъчват Моята любов и Моята светлина. В 

момента ви уча, но когато дойде 1950 г., която по Моята воля е определена за последна за това 

проявление, Аз ще прекратя тази форма на проявление, без Моят Дух да се отдели от вас. 

6 Само някои сърца ще бъдат подготвени за това време. 

7 Дали съм чакал във Втората епоха светът да се обърне и едва тогава да си тръгна? 

Отпътувах сред подигравки, презрение, жестокост и съмнения. Знаех, че смъртта ми е необходима, 

за да възкръсне светът. През това време аз ще тръгна наново в моментите на вашето объркване, на 

вашата тревога и на вашите съмнения. Но моето Слово, завещано на човечеството като завет на 

любовта, ще разтърси света отново. 

8 Ще настъпи войната на идеи, вероизповедания, религии, доктрини, философии, теории и 

науки и моето име и моето учение ще бъдат на всяка уста. Моето завръщане ще бъде обсъждано и 

преценявано, след което великите вярващи ще се издигнат и ще провъзгласят, че Христос отново е 

сред хората. Тогава ще насърчавам тези сърца от безкрайността и ще правя чудеса по пътищата им, 

за да укрепя вярата им. 

9 Днес човечеството отбелязва онзи ден, когато няколко мъдреци от Изтока дошли до яслата 

във Витлеем, за да се поклонят на Божественото дете. Днес някои сърца ме питат: "Господи, вярно 

ли е, че онези могъщи и мъдри владетели са се поклонили пред Теб и са признали Твоята 

божественост?" 

10 Да, деца мои, това бяха науката, властта и богатството, които дойдоха и коленичиха пред 

мен. 

11 Там бяха и пастирите, техните съпруги и децата им със своите скромни, здрави и прости 

дарове, с които те приеха и приветстваха Спасителя на света и Мария като символ на небесната 

нежност. Те олицетворяват смирението, невинността, простотата. Но онези, които имаха в 
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пергаментовите си свитъци пророчествата и обещанията, говорещи за Месията, спяха спокойно, 

без дори да подозират кой е дошъл на света. 

12 Понякога се съмнявате в това, което ви разказва историята, записана от моите апостоли, 

защото животът ми беше обграден от много фалшиви легенди. Сега ви казвам, че написаното от 

тях е истина и освен това е абсолютно необходимо за вашето спасение. Всичко това сега 

потвърждавам, но онова, което човешкото въображение е създало, ще бъде унищожено завинаги от 

истината на Моето Слово в това време. Обикновените хора дойдоха при Моето Слово и донесоха в 

сърцата си своя дар на смирение и скромност. По-късно вашият научен свят, богатите и могъщите 

ще се преклонят пред моето невидимо Присъствие. 

13 Въпреки че ви срещнах по-материализирани, отколкото в миналото, еволюцията, постигната 

чрез духа, ще позволи на човечеството да разбере моето ново духовно проявление. Колкото и да 

смята, че е далеч от Моята Божественост, ето, той е само на една крачка от нея. Някои твърдят, че 

не съществувам. Но не се впечатлявайте от това. Тези хора говорят по този начин, защото са си 

изградили нереални представи за мен. Когато се разочароваха от науката си в това отношение и аз 

не бях там, където мислеха, че съм, те се отрекоха от мен. Но колко голямо е желанието им да 

разберат дали наистина съществувам. 

14 Човекът все още не е открил себе си, все още трябва да се разпознае духовно, за да получи 

решение на много объркващи загадки и отговор на много въпроси. Сега е моментът, в който той 

може и трябва да намери, открие и разпознае себе си. Когато това се случи - с каква яснота ще 

почувства моето присъствие! 

15 Позволих ви да влезете в контакт със съществата от отвъдното за кратко време, което не 

одобрих във Втората епоха, защото тогава не бяхте подготвени за това - нито те, нито вие. Тази 

врата е отворена от Мен в това време и чрез нея Аз сбъдвам предсказанията на Моите пророци и 

някои от Моите обещания. През 1866 г. тази невидима врата се отвори за вас, а също и за органа на 

ума на избраните, за да оповестите посланието, което Духовете на Светлината щяха да донесат на 

хората. Преди тази година духове се изявиха в народите и племената на земята, които бяха 

предвестници на моето идване. 

16 Положили сте големи усилия в науката, но сте заспали дълбоко по отношение на духовното. 

Но аз дойдох да ви науча на една божествена наука, в чийто корен е любовта и от която произтичат 

милост, мъдрост и братство. Вашата наука сближава народите, преодолява времето и разстоянията, 

плод е на разбирателството. Какво странно има тогава в това световете да се сближават чрез ума и 

чрез него да се придобива вечност? Всеки, който има желание да върви по този път, да облече 

сърцето си в благоговение, да бди, да се моли и да се подчинява на призива на съвестта си. 

17 Казах ви, че общуването ви с духовния свят в тази материална и осезаема форма ще бъде 

кратко, защото през 1950 г. този урок и опит ще приключи. Но ако я използвате правилно, тя ще ви 

даде безброй плодове, сред които и подготовката ви за разговор между духовете, за пряко 

общуване без нуждата от помощта, която временно предоставих на умовете ви. Тогава само 

любовта ще ви привлече един към друг. 

18 Преподавам ви в тази форма, за да не станете жертва на объркани науки, нов фанатизъм или 

суеверие. Затова във Втората епоха не ви е било позволено да познавате такива учения, дадени под 

тази форма, защото не бихте разбрали духовното им съдържание. Христос ви е обещал, а Илия го е 

изпълнил в този момент. Дори след 1950 г. духовните същества ще продължат да се проявяват 

материално в света. Това ще накара много съмняващи се да повярват и много духовни същества да 

се пробудят. Но тези хора тук трябва да бъдат послушни и да позволят този вид проява да 

приключи с тях в посоченото време. По-късно тези ученици ще се отправят към народите и с 

твърда ръка ще изкоренят всички плевели, които са поникнали сред хората, така че само 

светлината на опита да остане като плодородна пшеница. След оскверняването на святото ще 

дойдат онези, които учат на почит към чистото. И тогава, когато в сърцата на хората се възцари 

одухотвореност, те ще почувстват как умовете им се издигат към други светове и ще усетят как те 

навлизат в сърцата им. Тогава хората ще се издигнат духовно, което ще им позволи да почувстват 

присъствието на Небесното царство в сърцата си. 
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19 Връзките на любовта, с които сте се свързали на земята, ще станат още по-тесни с тези, 

които ще се присъединят към вас духовно във вечността. Така ще се създаде универсалното 

семейство, в което вече няма да има никакви различия. 

20 Сред вас също имаше прояви на объркани същества, които живеят в тъмнина. Те са влезли 

през вратите на този дар, който съм ви поверил. Но кой би могъл да сметне тези прояви за лоши 

или да осъди това мое учение като нечестно? Не мислите ли, че този дар служи за правене на добро 

не само сред хората, но и сред онези, чиито души са помрачени? 

21 Всеки, който преценява тези учения като лъжливи, е изучавал лошо делата на Исус през 

Втората епоха. Духовният живот е подобен на материалния живот, който също има своите 

кръстопътища, посещения и изкушения, както този, който живеете. Винаги, когато се отвори врата 

за правене на добро, нуждаещите се се втурват към нея, както се е случило с Исус във Втората 

епоха и както се случва с онези, които са получили този дар в настоящия момент. Именно там 

искам да видя вашата милост. 

22 Благославям те, защото когато при теб идваха обладани хора, ти не ги наричаше обладани 

от дявола, а виждаше в обладания един изкупителен ближен, а в онези, които го владеят, страдащи 

братя и сестри, които го объркват. 

23 В бъдеще няма да е необходимо тези същества да използват мозъка ви, за да разберат 

реалността. Достатъчно е да приемат вашите мисли в съзнанието си, за да видят светлината. 

24 Това вече е последният период, в който ще бъда с вас в тази форма. Повярвайте в това и 

също така повярвайте, че няма да се върна на този свят, за да направя словото Си чуваемо на 

материален носител, а още по-малко да стана човек. 

25 Въоръжете се, защото ще дойдат слухове от хора, които твърдят, че Аз съм се върнал, че 

Христос е дошъл на земята. След това ще остане верен и с 

Твърдост: "Господ е в духа на всички Свои деца." Ако обаче сте заспали и не сте се одухотворили, 

ще отричате, че съм оттеглил словото Си (изречено чрез човешките гласоподаватели); и като 

станете богохулници и непослушни, ще призовавате Моя лъч върху множествата хора, като им 

казвате: "Нека помолим Този, Който ни е дал словото Си, да продължи да ни говори. Нека му 

принесем песни и химни, за да ни чуе." Но истина ви казвам: Моят лъч няма да се върне в 

човешкия орган на разбиране, защото няма да подкрепя вашата глупост. Какви последици би имало 

това? - Че думите на привидната светлина ще ви хвърлят в смут! Нима сърцето ви не иска това? 

Тогава се подгответе за това изпитание и върху вашето послушание и смирение ще засияе 

светлината на Моето вдъхновение. 

26 Съобщавам ви, че много скоро ще настъпи объркване, ако сливането на тези общности в 

една общност не стане до 1950 г., защото ще има хора, които ще кажат, че Учителят ще продължи 

да се изявява, и тогава горко на този народ! Все още ли не сте взели предвид тази заплаха? Все още 

този дух на братство и единство не се е пробудил у вас и очаквате, че събитията ще ви обединят. 

Но ако очаквате това, вместо това ще видите мор, безредици, войни и съдбата на природните сили, 

които ще се разразяват, докато в света вече няма място за мир - нито на повърхността на земята, 

нито във вътрешността ѝ, нито в морето, нито в небето. 

27 Хора, на този ден започнах словото Си с много доброта, но после то стана строго, защото е 

необходимо да ви предупредя за опасностите и да поправя грешките ви навреме. Но ще завърша 

учителското си слово с добри думи. 

28 Ученици, не забравяйте, че в деня, в който хората отбелязват рождението на Христос, Аз 

отворих очите ви още по-широко, за да можете да дойдете при Мен по пътя на духовната 

отдаденост на дълга, смирението и послушанието. 

29 Днес, подобно на пастирите от онова време, вие не ми предложихте мляко, мед и хляб като 

дар от любов и наслада. Нито пък царете и учените на това време ще ми донесат тамян, злато и 

смирна. Всички ще протегнат душите си към мен, за да мога да им принеса жертва на любовта. 

30 В този момент, чрез човешкия орган за разбиране, Аз слизам при вас в Моето Слово, за да 

ви приветствам и да ви кажа, че съм ви дал Своята прошка завинаги. 

31 Очаквам в теб новото семе. Чуйте ме, за да се превърнете в семето на светлината. 
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32 Много от вас искат да умрат, защото са уморени и без идеали на земята. Вярно е, че смъртта 

на тялото е ново раждане за душата, но тялото, което притежавате, ви служи за пречистване. 

Молете се и бдете и няма да отслабвате. Аз съм във вас. Когато казвате, че Христовата кръв е 

паднала върху човечеството, смятате ли, че това е само символ или знамение? Какво бихте си 

помислили, ако ви кажа, че и Моята Кръв, и Моето Тяло очертават за вас пътя за изпълнение на 

мисията, поверена на всеки от вас? И ако Моят Дух прелива във всеки от вас, защо не се 

признавате за братя, а се отвращавате от себе си? Никога ли не сте се замисляли, че всичко, което 

правите на своите ближни, правите и на мен? 

33 Не продължавайте да търсите човешкия произход на Исус, той няма да ви разкрие 

съвършенството на Моето Тяло. Вникнете във великите откровения, които ви дадох тогава и сега, и 

ще разберете какво ви казвам в момента. 

34 Не посягайте към книгите на света, които, дори и да говорят за мен, не са написани под 

божествено вдъхновение. Помнете, че това, което идва от човешкия ум, може да съдържа грешки, 

но това, което идва от Небето, не може да ви заблуди. Пазете моите откровения с по-голяма 

ревност, отколкото бихте пазили перли или диаманти. 

35 В книгите си хората твърдят, че Исус е бил при есеите, за да получи знания. Но онзи, който 

знаеше всичко и съществуваше преди появата на световете, нямаше какво да научи от хората. 

Божественото не може да научи нищо от човешкото. Където и да бях, трябваше да преподавам. 

Може ли да има някой на земята, който да е по-мъдър от Бога? Христос е дошъл от Отца, за да 

донесе божествена мъдрост на хората. Нима вашият Учител не ви даде доказателство за това, 

когато на дванадесетгодишна възраст изуми богословите, философите и учителите по закон от 

онова време? 

36 Някои приписват на Исус немощите на всички хора и с удоволствие хвърлят мръсотията, 

която носят в сърцата си, върху Човека, който е божествен и безгрешен. Те не ме познават. Ако 

всички чудеса на природата, които съзерцавате, не са нищо друго освен материално въплъщение на 

божествени мисли - не мислите ли, че тялото на Христос е материализация на възвишената мисъл 

за любовта на вашия Отец? Така че Христос ви е възлюбил само с духа, а не с плътта. Моята 

истина никога няма да може да бъде фалшифицирана, защото тя съдържа абсолютна светлина и 

неограничена сила. 

37 В този момент разкривам чрез тези прости и необразовани умове любящото и незабравимо 

звучене на думите на Исус, които не нараняват. 

38 Хората са се осмелили да съдят без уважение и без любов живота на висшите същества, 

които Бог е изпратил на хората, като са използвали Моето собствено слово за основа на своята 

измама. Когато в определен случай нарекох учениците Си братя, това не беше единственият път, 

нито пък само те бяха тези, които нарекох така. Мария е носила в девствената си утроба Тялото на 

Исус. Избраната Майка, най-чистата Майка, лилията без недостатък е въплъщение на майчината 

нежност, която съществува в Божественото. Защо Исус, който нарича Себе Си Божий Син, да не 

нарича хората братя, след като и те са Божии деца? Кога най-накрая ще придобиете необходимата 

зрялост на ума, която ще ви позволи да дадете правилното тълкуване на смисъла на божественото и 

човешкото? Разберете, че това е единственият начин да разберете къде са грешките и къде блести 

истината. 

39 Хората не могат да ви говорят за Мен по-истински от Мен, дори и да ви давам тези учения 

чрез хора. Помислете, че те са във възторг, когато Аз говоря чрез тях. Моето Учение все пак ще 

бъде разбрано; неговата същност, която е Закон, ще бъде възхвалявана от човечеството. Преди това 

плевелните семена ще бъдат унищожени. Но кога ще наречете всички хора братя? Кога ще видите в 

тях деца на вашия Отец? Единственото свидетелство, което може да ви доведе в лоното ми, е, че 

сте успели да бъдете деца на Бога и братя на ближния си. 

40 Ти, който се тревожиш толкова много за дома си - защо не се тревожиш също толкова за 

дома, който трябва да приготвиш за духа си във вечността? Ти, който запалваш светлината в дома 

си, за да не бъдеш в тъмнина, защо не запалиш лампата на сърцето си, за да не живееш в тъмнина? 
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41 Когато сте готови за това, ще ви говоря подробно и ясно за трите "времена" и седемте етапа 

или епохи, за да не ги бъркате. 

42 Ето, това е моята откровена и проста дума. Разберете го и го оставете да се превърне в 

действие. 

43 Това е момент на благодат, в който светлината на Светия ми Дух се разпространява по 

всички светове, светлина, която е божествена мъдрост за всяко духовно същество. А вие, които 

слушате словото ми и се освежавате с мъдростта на Духа на истината, откривате във всичко това 

смисъла на моите учения, подгответе се истински, защото трябва да научите мнозина на моя закон. 

44 Моят закон е път на справедливост и любов, към който отново призовавам хората, за да 

могат да управляват семействата и народите с онази любов и справедливост, за които ви говоря. 

Произходът и краят на всички сътворени неща се основават на този закон. Моята воля е всички 

неща да живеят в хармония и вие да се развивате духовно в рамките на това творение, точно както 

се развиват различните природни царства, за да можете да постигнете напредък на своя дух. 

45 Човекът е изпаднал в морален и духовен застой. Създал си е богопочитание и начин на 

живот, които смята за най-добри, и е изпаднал в рутина, която отегчава и уморява духа му и го 

прави фанатичен в ритуали и церемонии, които залъгват сетивата му. От друга страна, разгледайте 

нивото на развитие на царствата, които формират материалната природа. Разпознайте техния ред, 

хармония и съвършенство. 

46 Трябва да разбереш, че ти - надарен с дух - си най-любимото дело на Отец в творението, 

защото Той е вложил в теб духовна същност, духовни качества и безсмъртие. 

47 За душата няма смърт, смърт, както я разбирате вие, т.е. прекратяване на съществуването. 

Смъртта на тялото не може да бъде смърт или край за душата. Точно тогава то отваря очите си за 

по-висш живот, докато телесната му обвивка ги затваря завинаги за света. Това е само момент на 

преход по пътя, който води към съвършенството. Ако все още не сте го разбрали по този начин, 

това е, защото все още обичате много този свят и се чувствате тясно свързани с него. Притеснявате 

се да напуснете този дом, защото се смятате за собственици на това, което притежавате в него, а 

някои имат и смътно предчувствие за моето божествено правосъдие и се страхуват да влязат в 

духовния свят*. 
* Испанското "valle" буквално означава долина и често означава: отвъд, (духовен) свят, жизнено 

пространство, дом (земя), у дома. 

48 Човечеството е обичало този свят твърде много - твърде много, защото любовта му е била 

заблудена. Колко много хора са загинали на нея по тази причина! Колко много души са се 

материализирали по същата причина! 

49 Едва когато почувствате стъпките на смъртта наблизо, когато сте тежко болни, когато 

страдате, едва тогава си спомняте, че сте само на крачка от отвъдното, от онази справедливост, от 

която се страхувате само в такива критични моменти; и тогава давате обет на Отца и се заклевате 

да Го обичате, да Му служите и да Му се подчинявате на земята. 

50 Болката ви пречиства, болката е длетото, което оформя сърцето на човека, за да достигне то 

духовност. За да не бъде болката ви безплодна, факелът на вярата трябва да ви просветли, за да 

имате духовно извисяване и търпение в изпитанията. 

51 Ти си най-добрият плод, който е произлязъл от мен, универсалното дърво. Винаги 

изпълнявай Моя закон на любовта, за да ти се наслаждавам. 

52 Ако изпразните чаша с горчивина в живота си заради ближните си, върнете им същата чаша, 

но пълна с мед. Точно както направи Христос, който пожъна само болка и горчивина сред хората, 

които толкова много обичаше, и който, докато все още висеше на кръста и тълпата го хулеше и му 

предлагаше жлъчка и оцет, отвори страната си като извор на любов, за да даде кръвта си на децата 

като вино на възкресението и вечния живот. 

53 Във втория случай Учителят се отдалечава от учениците си за няколко часа и когато се 

връща, забелязва, че те си говорят помежду си. След това ги попита: "Какво научихте от моето 

учение?" А един от тях отговори: "Учителю, когато не си с нас, ние изучаваме думите ти, но не 

винаги успяваме да ги разберем." Тогава Учителят им каза: "Погледнете морето, вижте го колко е 
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огромно. Такъв е и законът на Отца. Тя е началото и краят на всички сътворени неща, но Аз ще ви 

я дам да я разберете, доколкото това е Моята воля." 

54 По различни пътища върви човечеството в тази Трета епоха и не намира истината. 

Изпращам му послания и знаци, но то е сляпо. Призивите на природните сили и войните не са 

достатъчни, за да засвидетелстват завръщането на Христос сред хората. 

55 Аз съм сред малцината, които преподават Моето послание за одухотворяване, което човекът 

ще узнае в това време. И измежду тези, които дойдоха да Ме чуят, Аз избрах новите ученици, 

които ще бъдат пратеници и изразители на Моето дело в света. 

56 Затова виждате колко неуморно и упорито преподавам наставленията Си, защото искам да 

ви оставя силни. Това слово трябва да се чуе по цялата земя. 

57 Ако работите с искреност и любов, ще извършите дело, което ще ви направи достойни за 

мен, защото сте работили в горещи усилия да насадите морал, любов и одухотворяване в хората. 

58 Ще направя така, че примерът ти да бъде чут и признат от хората. Тогава следващите 

поколения ще следват неотклонно вашите стъпки. 

59 За да постигнеш мир, изпълни Моя закон, тогава ще го имаш в духа си и часът на смъртта 

на тялото, за който не знаеш кога ще настъпи, ще те посрещне в мир. 

60 Гледайте да не замърсите ума си с нечисти мисли. Тя е творческа и ако дадете подслон на 

лоша идея, тя ще ви повлече към по-ниски нива и душата ви ще бъде обгърната от мрак. 

61 Спазвайте внимателно Моя закон, защото Аз го поставих във вас. Знаете ли защо премахнах 

материалните символи? Защото вие самите сте символ на любовта на Отец. 

62 Бъдете вътрешно подготвени, когато посещавате някое от моите учения, и когато получите 

урок, помислете как да го използвате, защото в противен случай духовното семе в сърцата ви ще 

бъде безплодно и вие не само няма да успеете да използвате божественото семе, но и няма да 

успеете да използвате времето си. 

63 Съберете се вътрешно, преди да дойдете да Ме слушате, за да не си тръгнете от местата за 

срещи със същите недъзи, с които сте дошли тук. Тогава ще можете да кажете с вътрешно 

удовлетворение, че сте знаели как да използвате учението на своя Учител. 

64 Ако не се концентрирате, докато слушате, и не се грижите да прилагате моите учения, 

никога няма да можете да видите плодовете, които моето слово може да даде сред вас. Но ако, от 

друга страна, положите усилия да изпълните моите учения, да ги приложите в действията си и да 

ги живеете, тогава постепенно ще видите как излизате от духовния си застой и напредвате по пътя 

на развитието си - този път, който ще доведе духа ви стъпка по стъпка до истинско величие. 

65 Моето Слово говори за любов и тази любов трябва да се изразява в прилагането в живота ви 

на братство, единство, равенство, хармония и мир. Но за да се вдъхновите в послушание към Моето 

слово, първо трябва да повярвате в истинността на Моето проявление. 

66 Ако не Ми повярвате сега, когато се проявявам чрез съзнанието на тези същества, какво ще 

стане, когато ви говоря чрез духа на великите вдъхновители на бъдещите векове? 

67 Всички вие желаете да се спасите. Всички вие искате да избегнете изкуплението на духа и 

мечтаете да познаете Рая. И все пак ви казвам, че усилията, които полагате, за да постигнете всичко 

това, са съвсем малки и че често, вместо да търсите начините и средствата, които биха ви 

помогнали да го постигнете, вие бягате от същото. 

68 Вярвате, че небето е област в безкрайността и че можете да влезете в него чрез искрено 

покаяние за прегрешенията си в часа на физическата си смърт, защото вярвате, че в този момент ще 

намерите прошка и ще бъдете въведени от мен в небесното царство. Вие вярвате в това. Аз пък ви 

казвам, че небето не е конкретно място, нито област, нито дом. Небето на душата е нейният висок 

емоционален свят и нейното съвършенство, нейното състояние на чистота. И така, от кого зависи 

дали ще отидете в рая - от мен, който винаги съм ви призовавал, или от вас, които винаги сте били 

глухи? 

69 Вече не ограничаваме безкрайното, божественото. Не разбирате ли, че небето не би било 

безкрайно, ако беше - както вярвате - конкретен дом, регион или място? Време е да възприемете 
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духовното по по-висш начин, дори ако въображението ви не може да обхване цялата реалност. Но 

трябва поне да се доближи до него. 

70 Винаги знайте, че духът, който постига високите степени на доброта, мъдрост, чистота и 

любов, е над времето, болката и разстоянията. То не е ограничено да живее на едно място, то може 

да бъде навсякъде и може да намери върховна наслада в това да съществува, да чувства, да разбира, 

да обича и да бъде обичано навсякъде. 

71 Това е раят на духа! 

Моят мир да бъде с вас! 
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Инструкция 147  
1 Приемам Моите хора, вас, които идвате при Мен в желанието си да се насладите на 

добротата на Моето Слово, за да облекчите скърбите на живота. Дарявам ви с нежността, която 

притежава моето Божествено сърце, и ви благославям. 

2 Сега е моментът, в който предавам Словото Си на Истината под тази форма на тази планета 

- долина на болката, в която вие, човечество, страдате. 

3 Над тежкия ви сън и изпитания, през които преминавате, отново се появява моят Закон, 

който иска да ви събуди, да просветли земята, според моето обещание, дадено през Втората епоха. 

4 Писано е, че моята светлина ще засияе над света, всички души ще се обърнат, деца и старци 

ще пророкуват, а жени и мъже ще имат духовни видения, когато хората са достигнали висока 

степен на поквара. 

5 Осъзнайте, че вече се намирате във времената, когато се е разпространил грехът на Содом и 

Гомор, когато родителите не оценяват правилно децата и те се надигат срещу родителите. Точно 

тогава моята светлина те озарява като възвишен фар на надеждата, като сияйно слънце на 

бъдещето. 

6 Обещах ви, че моят лъч ще слезе и божествените ми мисли ще се превърнат в думи, които 

да ви утешат и укрепят в скръбта и изоставянето ви, когато трима от вас се съберат в името на 

Отца. Защото Аз съм божественото "Слово", което обичаше и обича човечеството преди и след 

кръстната смърт. 

7 Светът е разтърсен, защото мисленето му е болно и хората в своята разсеяност не знаят дали 

Аз съм Учителят, или не. Неведнъж хората са губили равновесието между справедливостта и 

истината, изпадали са в крайности. В миналото сте се покланяли на Бога във всички материални 

форми, които са били пред очите ви: в звездите, в стихиите и в идолите, направени с ръцете ви. 

Днешният човек се чувства велик, издига своята личност и се срамува да каже "Бог". Той Му дава 

други имена, за да не компрометира самомнението си, за да не падне от пиедестала на социалното 

си положение. Затова ме наричат: Космически разум, Архитект на Вселената. Но Аз ви научих да 

Ми казвате: "Отче наш", "Отче мой", както ви научих във Втората епоха. Защо хората смятат, че 

унижават или омаловажават личността си, когато ме наричат "баща"? 

8 Учителят ви пита, о, възлюбени ученици: Какво е вашето на този свят? - Всичко, което 

притежавате, ви е дадено от Отец, за да го използвате, докато ходите по земята, докато сърцето ви 

бие. Тъй като вашият дух идва от Моята Божественост, тъй като е дихание на Небесния Отец, тъй 

като е въплъщение на атом от Моя Дух, тъй като и вашето тяло е създадено по Моите закони и Аз 

ви го поверих като инструмент на вашия дух, нищо не ви принадлежи, възлюбени деца. Всичко 

сътворено принадлежи на Отец и Той ви е направил временни собственици на това. Помнете, че 

вашият материален живот е само крачка във вечността, той е лъч светлина в безкрайността, и 

затова трябва да сте внимателни към това, което е вечно, което никога не умира, а именно духът. 

9 Помнете, че всички красоти на този свят трябва да изчезнат, за да отстъпят място на други. 

Но духът ви ще продължи да живее вечно и да гледа Отец в цялата Му слава - Отецът, от чиято 

утроба сте дошли. Всички сътворени неща трябва да се върнат там, откъдето са дошли. 

10 Божията любов е безкрайна и колкото повече искате да я намалите, толкова по-голяма ще се 

издига пред вас и толкова по-настойчиво ще се разкрива по пътя ви. Искали сте да Го очовечите, 

търсейки Го в различни образи, и сте Му се покланяли в границите на каменното светилище, 

направено от човешки ръце. Но Аз ви казвам: не търсете такъв малък Бог. Търсете Го във 

величието на Неговия Свети Дух - възвишен, божествен, величествен, собственик на всичко, което 

е било, което е и което ще бъде. 

11 Ако все още се чудите дали е възможно лъчът светлина на Исус от Назарет да просветлява 

този грешен свят чрез словото си, този глас ви пита: Кога тогава ще дойде лекарят, ако не когато 

пациентът е опасно болен? Днес светът се мята в дълбоката си болка, в душите е агония и 

предсмъртен грохот. Ето защо Отецът е избрал точното време, за да просветли и издигне душите в 

изпълнение на пророчествата чрез това послание за мир и любов. 
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12 Човекът е забравил своя Създател и е искал да живее само за материята. Днес Учителят идва 

и ти казва: Научи се да използваш способностите на духа си, за да може Господ на света и на 

атомите, на славата на безкрайността и на онова, което вече изобщо не може да се възприеме, да 

бъде и Господ на твоите мисли, за да може да блести и да се отразява в твоя дом от светлина и тази 

светлина да те обгръща и озарява като всички звезди. 

13 Не се питайте повече защо съм с вас. Нека Божественият ми дух да трепти от любов към 

всички създания. Приближете се към духовната трапеза, която ви давам в този момент, трапезата, 

на която нежността на Моите думи ви приканва да се изкачите с твърда стъпка по пътя към 

истинската светлина. Побързайте, деца мои, защото само след няколко минути ще ви предам това 

наследство. 

14 Чувам плача на умиращия и на майката в моменти на скръб и страх. Отговаря им Моят Дух, 

който е на всяко място, във и извън човешкото съществуване: Не се страхувайте, чувам молбата ви, 

ето ме! 

15 Възлюбени ученици на Третата епоха, каня ви да заблестите заедно с Мен, да бъдете 

светлината на света и Моите сътрудници в тази божествена задача да обработвате полето с 

одухотворяване, със състрадание, с милосърдие, с любов, както ви научих. Поливайте това семе 

със сълзите на състрадание, които проливате, когато усещате болката на ближния си, както и със 

сълзите на покаяние. Те се радват на моята божественост и притежават възвишената сила на 

дълбокото покаяние и вярата. Не ви моля да го направите с кръвта на вените си, защото това няма 

никаква стойност за мен. 

16 Човекът в своята слепота ме търси по погрешни пътища и ако не очовечи моята 

божественост, обожествява своята човечност. Затова гласът ми му казва: Време е да ме чуеш и да 

ме почувстваш в дълбините на сърцето си. Помнете, че моята любов винаги присъства във вашите 

изпитания и радости. Но когато сърцето ти иска да ми каже: "Почувствах те", ти го заглушаваш. 

Когато духът ти иска да се издигне към Мен, ти го задържаш с тежките вериги на земното си 

привързване. 

17 Не се отчайвайте в изпитанията. Носете кръста си с отдаденост, както Аз ви научих да го 

носите. Имайте вяра и помнете, че нищо не остава незабелязано от Мен и че всичко, което 

съществува, е преброено, дори последната песъчинка в морето и дори най-далечната звезда. Бяха 

преброени дори думите ми в Проповедта на планината, ударите с чук, които пронизаха ръцете и 

краката ми, когато бях прикован към дървото за мъчения; тръните на венеца, който човечеството 

притисна върху божествените ми храмове, и последните ми думи на кръста. 

18 Никога не се чувствайте изоставени и не приемайте живота си напразно, защото и вашите 

дни са преброени от Отец. 

19 Забравете за миг страданията си и бъдете милостиви, състрадателни и любящи, за да 

изразите чрез себе си силата и любовта на Отец. 

20 Ако сте се чувствали твърде малки, за да се занимава Бог с вас, казвам ви: Мислите така 

поради своя егоизъм, който не ви позволява да разберете величието на вашия Отец. Спомнете си за 

всичко, което вашите земни родители правят, за да направляват стъпките ви, докато сте малки, и 

как бдят, за да ви защитят. Но любовта на всички бащи и майки на земята заедно е само бледо 

отражение на Божията любов към вас. Разберете колко много е трябвало да ви обича Небесният 

Отец, за да дойде на този свят и да страда, за да ви научи на истинския път и да ви даде вечен 

живот. Вие сте най-ценното същество, най-възвишеното дело на Неговото творение. Въпреки че 

сте атоми, вие сте велики в неговите очи. В теб се въплъщава Неговото царство и се символизира 

вселената. Вие можете да откриете в себе си небе и светло слънце, но не сте разбрали как да 

познаете себе си, затова днес ви казвам: възприемете словото ми, позволете ми да осветя 

вътрешното ви небе и да живея във вас. Нека делата ми да разцъфнат в сърцата ви и да дадат плод, 

за да се прослави Отец ви и да осъществи божествения си план за спасение на всички души. 

21 Човечеството в своя материализъм ми казва: "Сигурно ли е тогава, че царството на духа 

съществува?" Но аз ви отговарям: о, неверници, вие сте Тома от Третата епоха. Съчувствието, 

състраданието, нежността, добротата, щедростта не са качества на материята, както не са и 



U 147 

39 

даровете на благодатта, които носите скрити в себе си. Всички тези чувства, които са запечатани в 

сърцето и ума ви, всички тези способности принадлежат на духа и вие не трябва да отричате това. 

"Плътта" е само ограничен инструмент, но духът не е: той е велик, защото е атом от Бога. 

22 Потърсете седалището на Духа в сърцевината на своето същество и великата мъдрост в 

славата на любовта. 

23 Учете се от мен, за да станете добри сеячи в полето на любовта. Точно във времето, когато 

хората не се обичат помежду си и не осъзнават часа, в който живеят, дойдох при вас, за да изпълня 

обещанието си. 

24 Научавам ви наново и събуждам спящите ви чувства и способности, за да можете да 

поставите цялото добро, което е във вас, в служба на моя божествен закон. 

25 Краят на моето провъзгласяване вече наближава и дотогава ще постигнете истинско 

одухотворяване и познание за моето учение. 

26 Проявленията, които преживявате в момента, няма да се повторят. Те бяха само подготовка 

за пряката ми духовна връзка с вас. 

27 Винаги, когато духът ви се издигне към мен, ще усещате моето присъствие. 

28 Вече е време работата ми да стане по-известна. Но вашата боязливост не позволи това. 

Често се страхувате да говорите. Но след 1950 г. работата ми ще бъде известна и разбираема в 

целия свят. 

29 В работата си като учител през това време бях подкрепян от духовния свят, който остави 

пример за братство, извисяване и реализация сред този народ. Сега и вие трябва да направите 

същото. 

30 Моето Слово се бори срещу вашия религиозен фанатизъм. Тогава с любов ви убедих, че 

вашият дух, в развитието, което е достигнал, може да се откаже от всеки външен култ и ритуална 

форма. 

31 Исках да ви оставя обединени като братя и сестри, защото времето на битката наближава и 

искам да постигнете твърдост на духа и морална сила. 

32 Помнете, че по пътя си ще срещнете образи на нещастие, на болка. Ще срещнете живи 

мъртъвци и хора, обладани от мрака. Ще видите онези, които са с вкаменени сърца и които са 

станали жертва на страстите си. 

33 Казвам ви и сега: Не се страхувайте да отидете при тях. Ако тялото ви страда от болести, 

които са отблъскващи или заразни за вас, не се страхувайте от заразата, нито от болестите на 

душата. Не забравяйте и не се съмнявайте, че сте защитени от Моята благодат, така че и това да 

бъде още едно свидетелство за невярващите. Потърсете болните и нуждаещите се и ги заведете при 

Лекаря на лекарите с помощта на вашите съвети и молитви. Ако го направите, ще се възползвате от 

даровете, които съм ви поверил. 

34 Все още имате много да се борите със себе си, за да постигнете разгръщане и развитие на 

душата си. Трябва да увеличите желанието си да Ми служите в ближния си. 

35 Обединете резултатите от вашето изучаване и тълкуване на Моето Слово, така че 

поклонението ви на Бога и вашите дела да бъдат еднакви за всички. 

36 Когато хората се обръщат към вас и ви питат на какво се основава светът на вашето 

въображение, трябва да им покажете тази страна на божествената любов чрез вашите 

произведения, думи и текстове. 

37 Тази задача е поверена на учениците на Светия Дух. Работете и усилията ви ще бъдат 

увенчани с успех. 

38 Виждам в духа ви желание да опознаете отвъдното. Вие вече не се задоволявате да живеете 

и да се занимавате с това, което принадлежи на този свят. Болката, сълзите, изпитанията са ви 

разочаровали, откъснали са ви от материалното и са ви насочили по пътя на духовното развитие. 

39 Издигнете се на крилете на молитвата в областите на духа, за да се наситите там с мир и 

светлина. 

40 Придайте на Моите учения истинското им значение, без да забравяте, че хората, които 

използвам, за да ви говорят, са само инструменти на Моята воля. 
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41 Вие се намирате пред олтара на мъдростта, на който ви назначавам за пазители и 

отговорници. Гледайте да не го оскверните, но се пазете да не станете святост, защото съм виждал 

много хора, които са като бели гробове, които показват чистотата си отвън, но отвътре крият само 

гниене. 

42 Вие, които работите на Моята нива, носете Словото Ми със себе си като семе, сейте и се 

грижете за него, както Аз ви научих. Вие ще бъдете последователи на моите ученици от Втората 

епоха и ще проповядвате моето Евангелие сред различните народи. 

43 Колко много ще трябва да се борите, за да смекчите твърдото човешко сърце, и колко много 

ще трябва да издържите на изпитанията, за да намерите вяра! Само вярата и постоянството в моето 

учение ще ви доведат до победа. Ако станете слаби, ще пропуснете възможността да се спасите и 

ще носите в духа си болката, че сте се поддали на влиянието на неверниците. 

44 Вие послушно последвахте призива, който ви отправих, за да дойдете при мен, и 

пристигнахте тук болни, изложени на опасност и гладни. Вие ме потърсихте, без да знаете какъв е 

най-добрият начин да се покажете пред вашия Отец. Но на вас казвам: Елате като ученици, деца 

мои, и останете с мен. 

45 Още преди да сте отправили молбата си, Аз знам за какво искате да Ме помолите, какво ви 

липсва; но Аз ви давам само това, което е за ваше добро, защото вие сами не знаете какво е полезно 

за вас. Ако Ми се довериш и се съгласиш с Моята воля, Аз ще ти дам това, което ти липсва, и 

сърцето ти ще ти каже, че това, което получаваш, е това, от което се нуждаеш, и тогава ще Ми 

дадеш правото да управлявам съдбата ти. 

46 Не изисквам от вас заплащане за добрите си дела. Обичам те и изпълнявам само бащинския 

си дълг. От друга страна, ако светът ви окаже услуга, той не го прави, за да облекчи болката ви, а за 

да предизвика възхищение, за да привлече похвала към себе си, и тази унизителна 

благотворителност не е достойна. Научих ви на ненатрапчивата дейност на любовта, на 

състрадателните дела, които почитат този, който ги върши, и този, който ги получава - дела, които 

засягат само двете сърца, които се стремят да успокоят и утешат и чието единствено свидетелство е 

моята Божественост. 

47 Всички вие, които ме следвате, трябва да търсите надеждата си за спасение и награда за 

трудностите в бъдещия живот. Тогава, изпълнени с увереност, ще бъдете търпеливи в изпитанията, 

съгласни да се поправите, а освен това ще бъдете щастливи, защото ще можете да изплатите стари 

дългове, да поправите грешките си и да се освободите от тежки престъпления. 

48 В този момент се чувствате въодушевени, защото се наслаждавате на думите ми. Ти нямаш 

тайни от мен, покани ме да вляза в сърцето ти, за да позная всичко, което е в него; и оставям в него, 

като в увяхващо цвете, моето слово на любов, което е съживяваща роса. Както сте се подготвили 

днес, така ще правите винаги. Запазете в паметта си моите учения, осмислете ги и действайте 

според тях. 

49 Не си мислете, че като служите на другите, унижавате себе си и че личността ви става по-

слаба. Вече ви казах, че за вас е по-добре да давате, отколкото да получавате, и ако дадете част от 

своето (духовно) наследство, ще натрупате дела с истинска стойност за душата си. Това, което съм 

ви дал, не е само ваше. Направих ви попечители на голямо богатство от духовни дарове, които да 

давате на ближните си. 

50 Този глас, който чувате, е същият глас, който са чули първите жители на земята, същият 

глас, който народът на Израел е чул в първите си дни и който е накарал Мойсей да трепери. Не го 

ли разпознавате по неговата същност? 

51 Когато сте готови да общувате с мен от дух на дух, ще се сбъднат думите на пророците, 

които казват: "Мъжете и жените ще навлязат в непознат дотогава духовен живот, очите им ще 

погледнат отвъд земното и всичко ще се промени. Вие сте сред онези, които са призвани да 

преживеят началото на нова епоха, която ще доведе човечеството до осъществяване на истинската 

цел, за която е създадено. В това време Аз ще бъда обичан и познат от Моите деца и те ще се 

обичат помежду си. Това е целта, която показах на човека и до която той ще достигне. Вече ви го 

съобщавам. 
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52 Елате при Учителя на Учителите в настоящата епоха, починете си от земния труд под 

листата на дървото на живота. Хранете се с хляба на вечния живот и утолявайте жаждата си с 

кристално чистата вода, която изливам на потоци върху духа ви. 

53 Приемам ви, за да ви дам топлината си като Отец, наставленията си като Учител и лечебния 

балсам като Лекар на всички лекари. Ще намериш всичко в Мен и няма да имаш причина да се 

оплакваш, защото Аз няма да те изоставя. Като крадец се приближавам до сърцето ти на пръсти и 

тихо се освежавам, когато те намеря подготвен. Когато размишляваш върху Моето дело, Аз уча 

духа ти да общува с Моята Божественост в молитвата ти. След това ви разкривам истината и ви 

давам всичко, от което се нуждаете по пътя си. 

54 За вас, а също и за човечеството, ще настъпят трудни времена, времена на големи бедствия, 

и ако не сте подготвени, ще станете слаби във вярата си и ще се доверите на това, което ви казвам в 

момента. В бъдеще ще видите Моите пророчества изпълнени. Помнете, че не ви мамя. Окуражавам 

ви в добрите ви намерения и ви казвам: Вървете натам. Но ако ви дойде лоша мисъл, казвам ви: 

Стойте далеч от този път. Направете това и се въздържайте от това. Показвам ви най-добрия начин 

и ви казвам: Яжте от този плод и се откажете от другия, защото този е добър, а другият ви трови. 

55 Тогава защо вярата ти в моята божественост не се разпалва по-силно? Защо не се оставяте 

да бъдете водени от моите думи? Намираш ли в него нечестие и лошо ръководство за теб? - Не, вие 

ми казвате в сърцата си. Всъщност твоят дух е този, който ми говори, който ме изповядва, който се 

прегръща с моята сила и който се насища с моята мъдрост, защото добре знае кой е този, който го 

учи и му заповядва. 

56 Обръщам се към твоя дух, той е този, когото призовах, защото моят глас се чува духовно в 

цялата вселена и призовава всеки дух. Защото сега е моментът, в който всички вие трябва да си 

спомните духовните учения, които са забравени в сърцето на човека. 

57 Моята воля беше да излея светлината на Светия Дух в потоците, за да може светът да 

разпознае с пълна яснота пътя, който води към одухотворяване, към по-нататъшно издигане и 

напредък на човечеството - път, който показвам на всички, без да правя никакви различия, път, по 

който няма светски удоволствия, нито материализъм, път без низки страсти, без материални 

конфликти и който води единствено към божествена цел, към духовна цел. 

58 Но кои са тези, които ще вървят по този път? Това ще бъдат тези, които искат да се 

освободят от материализма, тези, които искат да вървят по пътя на духовното изпълнение на дълга, 

тези, които искат да бъдат мои слуги, мои другари. Защото аз имам земи и към тях ще се 

присъединят всички, които искат да служат на хората, защото когато служат на хората, те служат 

на мен. 

59 Разберете Моето вдъхновение и Моето божествено желание, за да можете стъпка по стъпка 

да се подготвите и да получите това, което имам да дам на всеки от вас в тази Трета епоха. Защото 

в момента давам велики поръчения, завещавам на духовете тяхното наследство и въздействам на 

телата им, така че духът и материята да се издигнат заедно в изпълнение на мисията си. 

60 Ще те направя крепост сред народите на света. Чрез теб ще изпращам послания на 

уморените, ще спирам отприщените сили на природата. Чрез един от Моите служители, който има 

в духа си триъгълния символ на Моята Божественост и който се издига с вяра в молитвата си, Аз 

ще спра хаоса, който обхваща човечеството. 

61 Аз ще продължа да ви подготвям и да ви давам светлина, за да се научите да разбирате 

моето учение и така малко по малко да достигнете до висотата на духовното познание. Ще ви 

поверя същността на Моето Слово, Моята мъдрост, за да можете утре да станете велики 

тълкуватели на Словото Ми. 

62 Премахвам грешките ви, невежеството ви, духовната ви изостаналост. Давам ви нова 

възможност да се доближите до Мен чрез знанието, чрез светлината на убеждението, така че да 

можете да защитите себе си и Моето дело. Моят закон, който ви дадох в три периода от време, сега 

вече няма да криете. Този закон ще бъде даден на хората в цялата му чистота, истина и мъдрост, 

защото всеки, който изпълнява закона, ще бъде обновен за кратко време. (Новият) народ на Израел 
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ще бъде снабден със същото и ще бъде народът, който ще наставлява всеки, който се изпречи на 

пътя му, да се пречисти. 

63 Възлюбени хора, Аз винаги съм се разкривал в Моята сила, в Моята светлина и в Моята 

мъдрост и ако хората не са Ме виждали такъв, какъвто съм, то е защото не са мислили за Моето 

величие и не са го виждали. Те само са объркани, умовете им са замъглени и не могат да намерят 

решение на противоречивите си идеи. Но ще дойде време, когато всички ще ме усетят и съзрат - в 

Божественото, в Чистото, в Невидимото, в Духовното. 

64 Придобийте заслуги чрез дела, които ще ви издигнат и ще ви направят достойни пред Мен, 

защото според подготовката си ще се приближите до Отца. 

65 Ето защо ви казвам да се подготвите, защото трябва да дойдете при Отца и не искам да се 

появите с петната на греха си. 

66 Давам ви оръжието на любовта. С това оръжие ще можете да преодолеете всички 

препятствия, ще можете да премахнете всички грешки, омраза и злоба. С любов ще можете да 

извършите велики дела. Вземете това оръжие, защото с него Аз ръководя хората, то е оръжието, с 

което се сражавам в тази Трета епоха, и с него, според Моята воля, ще извършите възхитителни 

дела сред вашите ближни. 

67 Хора, слушайте Ме и Ме следвайте, отстранете със силата, която съм ви дал, всичко, което 

се противопоставя на вашата стъпка, тогава в края на пътуването си ще бъдете победител, ще 

бъдете боецът, който побеждава в битката. Защото, ако все още не сте в голямото 

противопоставяне, утре със сигурност ще бъдете и тогава, разбирайки поверената ви мисия и 

съзнавайки отговорността си, ще тръгнете и ще разтърсите всички, ще предадете Благата вест на 

Моите наставления, която дава кураж на сърцата на хората, така че те да се изправят и да ви 

последват по пътя ви. 

68 В момента ви уча как да се биете и как да постигате победа, за да можете да дадете този 

пример на своите събратя. 

69 Намираш се под покрива на дървото и ядеш от най-вкусната храна, която никой не може да 

ти предложи. Учителят обаче може да ви го даде, защото Аз сложих трапезата и приготвих 

плодовете, а Илия ви събра, за да се нахраните, за освежаване и подхранване на духа ви и 

укрепване на тялото ви. 

70 Дойдох отново като велик воин, който се бори за спасението на моя народ. Появих се в най-

дълбоката тъмнина, за да я разпръсна със светлината на Светия Си Дух, така че народът Ми да Ме 

види в цялата Ми слава, в цялата Ми сила. 

71 Във Втората епоха Аз вече ви говорих с притчи и алегории, а сега Моята воля е да направя 

смисъла на Моето Слово по-земно осезаем, за да можете всички да Ме разберете. Защото ви казах, 

че в това време всяко грешно и негрешно око ще ме види. Сега огромни тълпи ще слушат словото 

ми, ще се радват на чудесата ми и умовете им ще могат да възприемат поученията ми перфектно. 

Просветлявам умовете на необразованите, за да могат да разберат Моето Слово. Затова ви 

пречиствам от всичко, което би могло да ви обърка, за да можете със свободния си интелект, 

обучен от моята светлина, да направите същността на моето Слово своя собствена и да я разгласите 

навсякъде, както е моята воля. 

72 Учените със своите доктринални постройки, според свободната си воля, са създали много 

начини да насочат духа си към мен. Но ви казвам, че позволих на хората всичко това, за да могат, 

търсейки ме в своя материализъм, да се спрат и да се замислят за духовното, защото забравиха, че 

имат дух, който е част от Моя Дух. 

73 Аз се боря с объркването и грешките, на които човечеството се е поддало, като се доверява 

и живее само за материята. Ето защо Аз се явих в цялото си смирение в тази Трета епоха, за да 

живея заедно с вас - сега вече не физически, а духовно, за да станете като Мен и да събудите все 

повече и повече духа си, а даровете, които притежава, да се разгърнат в него и да се разкрият чрез 

тялото. Защото искам да имам силен народ, на който да се доверя изцяло, на който да поверя 

великите мисии, великите задачи - народ, който не отслабва при първото изпитание, нито се 

стряска от натрапника; който гледа на врага като на неопитен и невеж в делото на Господа брат, 
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така че да се приближи до него без страх и да го учи с безгранична любов и помощ, да го 

наставлява, да го води и да говори на духа му, на сърцето му. 

74 Моята борба е голяма, защото искам да видя народ, който се чувства отговорен за своите 

действия, активен народ, в който се отразяват добрите дела, любовта, смирението, признаването на 

моята божественост, разбирането на Троично-Мариинската духовна дейност. Хора, които държат в 

ръцете си само оръжията на любовта, милосърдието и светлината. Ето как искам да видя Моя 

народ, ето как искам да го подготвя за времето след края на Моето провъзгласяване чрез човешкия 

ум през 1950 г. - дата, определена от Моята Божественост; и тъй като Моето слово не може да бъде 

върнато назад, Аз ще прекратя Моето провъзгласяване чрез човешкия ум по това време. 

75 Не пренебрегвайте тази съдба, нито се опитвайте да задържите моя лъч сред вас и моя 

духовен свят при вас. Защото горко, горко ти, ако направиш това! Защото тогава не моят дух, не 

моят лъч ще ви просветли. След 1950 г. ще се свържа със Себе Си с всеки, който знае как да се 

подготви духовно, с всеки, който се одухотворява, за да може да общува с Мен от дух на дух. 

Защото тогава моето вдъхновение ще бъде прието от всички, не само от онези, които съм нарекъл 

подножия - не, моето вдъхновение ще бъде предадено в своята истина и същност от всички, защото 

такава е моята воля. 

Моят мир да бъде с вас! 
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Инструкция 148  
1 Запечатайте думите ми дълбоко в духа си, защото всяка една от тях е част от книгата, която 

ви представям в този момент и която можете да изучавате и с която по-късно да поучавате 

ближните си. 

2 Все още не притежавате цялата мъдрост в ума си, нито цялата благодат в духа си. Затова е 

необходимо да получите моите наставления. Моят път не е цветен, а път на борба и големи 

изпитания. Ето защо ви моля да се молите и да размишлявате, за да ме разберете. 

3 Човечеството ще разпознае като Мои апостоли онези, които смирено му носят Моето 

учение. Искам справедливост и праведност във всичките ви действия, за да бъдете уважавани. 

Наближава война на идеите, която ще избухне във всички страни. Всеки от вас ще бъде войник, но 

за да защити тази кауза, ще използва оръжията на любовта, убеждаването и милосърдието. 

Мнозина ще се объркат, когато чуят свидетелството ви, и ще кажат, че е невъзможно Божественият 

Учител да говори на хората. Но след това ще обясните моето учение за любовта с помощта на 

ученията, които сте получили. Светлината Ми ще те озари и ще говоря чрез устата ти. 

4 Малцина са тези, които се борят за духовен идеал в днешно време, защото човечеството е 

загубило чувствителността си и е забравило задълженията си към своя Бог. 

5 Виждам децата без радост, без покой, как изпълват умовете си с материални знания и не са 

научили нищо за духовните закони и сили, а скръбният им дух иска, моли за милост, но молбата му 

не се чува. Родителите им не са подготвени да ги обучават. Жените Ме помолиха за дара на 

майчинството, който Аз не дадох на всички, без да се съобразяват с отговорността си, и какви са 

последствията? - Те не са били способни да наставляват децата си, не са формирали сърцата им, не 

са просвещавали духа им и той не е могъл да се развива. 

6 Вие, които изграждате сегашния свят, ще преминете през големи трудности, но плодовете 

на вашите усилия ще бъдат пожънати от идните поколения. Остави им наследство от вяра и 

дълбоки убеждения, помогни им да се издигнат чрез делата на любовта. 

7 Чули сте призива на Учителя, който ви очаква отново, за да ви даде своето слово, което е 

божествена ласка. Не само тези, които са дошли първи, са получили тази благодат, но и тези, които 

са дошли последни, са достойни да получат това учение, което ще развие представата, която 

човечеството е имало за Бога. Казвал съм ви, че съм бил с вас през цялото време, но наистина ви 

казвам: Благодарение на верността на "първите", на които дадох първите Си напътствия, вие 

получихте благодат като "последните". 

8 Моето днешно слово е същото като това от минали времена, само формата на проявление е 

различна. Утре вече няма да ви говоря във формата, в която ви говоря сега. Обичаите на народите 

ще се променят именно поради тази еволюция, но винаги бъдете готови да приемете посланията, 

които вашият Господ ще ви изпрати. Всички вие трябва да знаете, че винаги ще бъда с вас. 

9 Моите прояви по това време са били и ще продължават да бъдат причина за дискусии в 

църквите и сектите. Но спиритуализмът ще възтържествува, защото неговата чистота ще направи 

осезаемо величието на Моето дело и вие ще засвидетелствате тези учения чрез начина си на 

живот, който ще бъде пример и поука за вашите ближни. 

10 Понякога повтарям указанията Си, за да ги запечатам неразрушимо в сърцата ви и в тях да 

откриете следите на Учителя. 

11 Това послание е предназначено за всички общности, а не само за тези, които наричате 

духовни. 

12 Същността на тази работа ще бъде основата, върху която ще стъпят всички закони, и по 

този начин светът ще навлезе в период на разбирателство, братство и възстановяване. Само с 

оръжията на любовта хората ще могат да преодолеят бариерите, които ги разделят днес. Само с 

помощта на тези принципи владетелите на народите ще могат да обединят хората от това време. 

Тогава ще видим как силните протягат ръка на слабите, а последните помагат на силните да се 

възстановят, обединени в едно семейство: семейството на Христос, което знае своята съдба и 

целта, която го очаква - вечността. 
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13 Моите ученици не са сами в разпространяването на моето учение, моите духовни воини 

също са разпръснати по целия свят и работят върху умовете и сърцата на хората, за да развиват 

моето дело сред хората. 

14 Очите ви вече няма да виждат осъществяването на тези пророчества, но ще ви бъде 

позволено да видите подготвените полета и разпръснатите семена, които ще покълнат в духа на 

бъдещите поколения. Така светът ще върви по своя път, признавайки върховната власт на Твореца, 

без чиято воля не се движи нито едно листо на дървото. 

15 Подгответе се, защото скоро ще преживеете време на велики духовни събития. Досега това 

е било само етап на подготовка, но сега идва моментът да се изправим срещу света, който упорито 

се придържа към своите идеи, схващания, култове и доктрини. 

16 Иди и говори за Моето дело, в което всички, които Ме търсят, ще могат да Ме намерят. 

Няма да облагодетелствам никого. Затова провъзгласете, че Учителят очаква всички свои деца, че 

никой няма да закъснее пред вратата ми, защото спасението на всички трябва да бъде осъществено. 

17 Истина ви казвам, светът е против вас и за това ви подготвям, за да знаете как да защитавате 

вярата си с оръжията на любовта и милосърдието. Казвам ви, че ще победите, дори и победата ви 

да не е известна. Сега жертвата ви няма да е кръвна, но все още ще изпитвате клевети и презрение. 

Но Учителят ще бъде там, за да ви защити и утеши, защото никой ученик няма да бъде изоставен. 

18 Ти символично носиш кръста на страданието, който винаги ще ти напомня за този, който Аз 

носех за твоята вина; и дори да не претърпиш мъченическа смърт заради Мен, все пак ще 

практикуваш отречение. 

19 Аз ще направя този кръст по-лесен за вас, защото като Божествен помощник ще ви помогна 

да изкачите планината на живота си, докато стигнете до присъствието на вашия Господ, изпълнено 

със заслуги. 

20 Вслушвайте се внимателно в Моето слово, защото то е храната, която ви храни. Не се 

оплаквайте повече от глад и бедност, защото Аз ви подкрепям и ви давам сила. 

21 Всички онези, които изнасят пред очите ми малкото си наследство на земята и очакват от 

мен насърчителна дума, аз ги утешавам с думите: Бъдете доволни от това, което имате сега, и не се 

стремете към временни блага, а към вечен живот. Правете дела, които издържат, градете върху 

непоклатимите основи на вярата и любовта и ще имате мир в света. Останалото ще ти дам отгоре и 

никое от децата ми няма да загине. Още веднъж ви повтарям тези думи: "Птиците не сеят, не 

жънат, не тъкат и въпреки това не им липсва храна и подслон." 

22 Досега вие се учехте с мен като ученици, но ще дойде ден, когато ще напуснете тази земя и 

ще занесете моето Слово на любовта на други места, като по този начин ще запалите огъня на 

любовта в много сърца, които ме призовават и които тихо очакват часа на моето завръщане, за да 

започнат работа. Те с готовност ще ви помогнат в работата. Излезте като добри сеячи. Спечели за 

мен възможно най-голям брой сърца. Всеки от тях ще бъде приет като семе от вас. Грешниците, 

които сте обърнали, физически или психически болните, които сте излекували, ще бъдат заслугите, 

които ще ви приближат до мен. 

23 Донесете словото ми като семе на живот, пазете го и се погрижете то да разцъфне в духа ви 

и в този, който го приема. Бдете над него и над онези, които са приели семето, за да бъде делото ви 

праведно. Какво би станало със семето, ако то бъде изоставено по време на покълването или 

развитието му? 

24 Въздействайте чрез молитвата си на сърцата, които са далеч от вас. Поверете всичко, което 

е извън пряката ви сфера на действие, на духовния свят, тогава тези същества ще доведат работата 

ви докрай и всичко ще бъде в ред, хармония и удовлетворение. 

25 Всички ваши дела и мисии ще бъдат известни на съвременниците ви и на тези, които 

тепърва ще дойдат. Затова се грижете стъпките ви да бъдат озарени от светлината на моето учение. 

26 Избраните духове са разпръснати по целия свят и аз виждам в тях страх от нарушаването на 

моите закони. Те искат да работят за това земята да се изпълни с послушни същества, които да ме 

почитат, да ме прославят и да се обединят духовно с мен. Ще ги накарам да чуват гласа Ми 

непрестанно, ще ги наставлявам и напътствам, така че да помнят примера на своя Учител. 
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27 Всичко във Вселената е предварително планирано по съвършен начин. Навсякъде има 

пътешественици и пророци, които, вдъхновени от мен, изпълняват своята мисия. Работете духовно 

и физически, за да можете да живеете в хармония със законите, които ви управляват. И за двата 

вида работа ще получите справедлива награда. Но не позволявайте за делата ви на милосърдие или 

утеха да се плаща материално, нито пък искайте духовна награда за работата, която вършите на 

земята. 

28 Направи така, че вярата ти да укрепне, за да можеш да вършиш дела, достойни за твоя дух. 

Вярвайте в себе си и говорете в Мое име, защото не вашите, а Моите думи ще излязат от устните 

ви, за да почувствате, че Аз съм с вас. 

29 Всички вие имате дар за мен и смирено ми го предлагате: Някои изпитват дълбоко 

разкаяние за прегрешенията си, други се радват, защото са извършили добро дело. Някои от вас 

имат желание да се осланят на мен. Вярвайте, че независимо колко трудно е начинанието ви, ще 

продължите напред. Аз чета сърцата ви и давам благодат на някои, а от други получавам дан. 

30 Молете се и подгответе дома си, за да бъде той храм, тогава под този покрив болните ще се 

излекуват, а страдащите души ще оздравеят; няма да ви липсват хляб и подслон. Изпратих ви, за да 

донесете утеха и милост на хората и онзи мир, който дава изпълнението на една задача. Ако след 

като сте дали това, което имате, пожънете неблагодарност, поставете се над болката. Черпете сила 

от Мен и Аз ще ви дам търпение и покорство. 

31 Имайте мир в сърцето си и ще работите с радост, ще бъдете добродетелни в действията си, 

за да знаете как да разпространявате тази благодат в обкръжението си. Борете се с войната, 

пречиствайте околната среда, изграждайте семейства и народи и скоро ще видите светлината на 

нов ден за човечеството. 

32 Тогава ще видите хора, които идват при мен в желанието си за любов и милост, за 

помирение и мир, и които молят за божествената светлина, за да не се заблуждават повече. Те ще 

се доверят на мен, ще очакват живот и укрепване от мен и ще ме признаят за баща. 

33 Пазете това учение, което съдържа моите откровения, пророчества и присъди, които ви 

давам в този момент. Открийте и неговата същност, която е храна за духа. Внимавайте с нея, 

защото тя е част от "Книгата на истинския живот", която отворих в шеста глава. Когато изучите 

добре уроците му и започнете да ги прилагате на практика, трябва да промените живота си, да 

живеете просто, да обичате всички Мои проявления, да бъдете винаги в общение с Мен и да 

положите основите за появата на един нов свят, който ще се управлява от Моите закони и в който 

Аз ще бъда почитан и ще намеря послушание. 

34 Когато светът стовари върху сърцето ти товара на труда и неразбирането, ела при мен и Аз 

ще те укрепя и ще излекувам раните ти. Чувствайте се деца пред Мен, въпреки че живеете отдавна, 

и почивайте в мира на Моя Дух. 

35 В света, в който живеете, няма нито едно сърце, което да не страда. В момента всички вие 

пътувате по своя път на страстите, но все още не сте се научили да приемате изпитанията с любов и 

не приемате чашата си със страдания. Не сте взели Исус за свой модел по време на Неговите 

съвършени Страсти. Не си сам в изпитанието си, имаш ме като помощник, който да направи кръста 

ти по-лесен. 

36 Бурите на живота не бива да ви карат да се отчайвате, не се отчайвайте от болката, носете 

задачата си на изкупление с търпение, а след това, когато изкачите планината и сте издигнати на 

духовния кръст, който е невидим за хората, потърсете моето присъствие, за да се почувствате 

силни. Аз ще бъда с теб и ще те насърчавам, а духът ти ще се слее с моя в часа на смъртта. Ще те 

приема, ще те утеша и ще ти дам Моя мир. 

37 Тогава ще изпитате как един непознат свят се открива пред духа ви. Ще почувствате, че 

навлизате в нов живот, и когато погледнете оттам към тази земя, към този етап от развитието, на 

който живеете сега, ще почувствате състрадание към света, който страда, страхува се и живее без 

надежда. Защото все още не е достигнала светлината на това откровение, което ви донесох в 

Третата епоха, и вашият дух ще ме помоли да работя духовно за него, за да насоча стъпките му по 

истинския път. Ще съберете всичките си способности, за да ги поставите в служба на по-младите 
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си братя и сестри - онези, които не искат да чуят гласа на своя Небесен Отец, който е любов и 

справедливост. Тогава ще се превърнете в пратеници на мира и така ще продължите да работите в 

Божественото дело. Ще осъзнаеш колко голяма е духовната задача, която ти се пада, и на всяко 

ново ниво, което достигнеш, ще Ме усещаш по-близо до себе си. Моята воля ще бъде твоя и твоята 

воля ще бъде моя. По този начин ще ви насоча към пътя, който води към мен. 

38 Вървете неуморно по пътя, очертан от Учителя. Понякога краката ти кървят и дрехите ти се 

късат от тръните, но надеждата ти те поддържа. Така ви вижда този, от когото сте излезли и при 

когото трябва да се върнете. 

39 Сега Аз съм твоят спътник, който лекува раните ти, за да почувстваш Моя балсам. По този 

начин давам нов живот на това, което все още спи във вашето същество, и вие се събуждате по 

призива на съвестта си, защото Аз съм възкресението и животът. 

40 Ти беше мъртъв, но Аз те възкресих за живот на благодатта и те направих да видиш 

светлината на Моя Дух. 

41 Като учител съм търпелива и неуморна. Моят урок е нов на вид, но все пак е същият, 

защото от поколение на поколение, от началото на времето, Аз ви уча само да се обичате един друг 

и по този начин ще можете да Ме достигнете. 

42 Създадох те за себе си и искам да бъдеш мой. Аз ви призовах, за да ви науча да живеете 

като духове на светлината. Днес преминавате през този свят, а от утре не знаете дали няма да се 

разделите с тези, които са били ваши близки тук. Винаги бъдете в готовност, за да можете по всяко 

време да се отзовете на повикването на вашите колеги. Предоставям ви още един период от време, 

защото ако ви изненадам в този момент, какво ще ми покажете? Разпространявате ли моето 

учение? Събудихте ли дремещите за вечен живот? Чувствате ли се готови да издържите на съдебно 

решение? 

43 Тези въпроси, които ви задавам сега, трябва да си задавате всеки ден, за да живеете будни и 

в готовност, а Учителят да е доволен от учениците си. 

44 През тази Трета епоха Аз ще създам Църквата на Светия Дух в сърцето на Моите ученици. 

Там ще живее Богът Създател, силният Бог, Богът, който стана човек през Втората епоха, Богът на 

безкрайната мъдрост. Той живее във вас, но ако искате да го усетите и да чуете звука на словото 

му, трябва да се подготвите (вътрешно). 

45 Този, който прави добро, усеща присъствието ми в себе си, както и този, който е смирен или 

вижда брат във всеки ближен. 

46 В духа ви се намира храмът на Светия Дух. Това царство е неразрушимо, няма бури или 

урагани, които да го разрушат. То е невидимо и недосегаемо за човешкия поглед. Нейните 

стълбове трябва да бъдат желанието да растем в доброто, куполът ѝ - благодатта, която Отец дава 

на децата си, а вратата ѝ - любовта на Божествената Майка; защото всеки, който почука на вратата 

ми, ще докосне сърцето на Небесната Майка. 

47 Ученици, ето истината, която живее в Църквата на Светия Дух, за да не бъдете сред онези, 

които се заблуждават чрез лъжливи тълкувания. Каменните църкви бяха само символ и от тях няма 

да остане нито един камък върху друг. 

48 Искам пламъкът на вярата винаги да гори на вътрешния ви олтар и да разберете, че с делата 

си полагате основите, върху които един ден ще почива великото светилище. Изпитвам и 

въздействам на всички хора с техните различни идеи, защото ще накарам всички да участват в 

изграждането на Моя храм. 

49 Всички, които се издигнат и отстояват този идеал, ще бъдат духовно обединени, дори ако 

телата им са много отдалечени един от друг. Единството им ще бъде силно и те ще се разпознават 

взаимно. Това е моят народ, който ще помага на всички, които срещне по пътя си към спасението. 

50 Вие ще преживеете част от това и голяма част от него ще бъде преживяно от следващите 

поколения. Но аз винаги ще ви признавам, че сте първи в борбата за духовно обединение. 

51 Задачата ви е трудна и деликатна, но никога невъзможна. Стига да имате воля, задачата ви 

ще изглежда лесна. 
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52 Борете се и не се отчайвайте, борете се със себе си. Знаете, че докато живеете в материалния 

свят, склонността към грях ще съществува, ще има изкушения и страстите ще бушуват като бури. 

53 Духът се бори да постигне възход и напредък, докато плътта се поддава на стимулите на 

света с всяка крачка. Но духът и материята биха могли да се хармонизират помежду си, ако и 

двамата използват само това, което им е позволено, и именно това ви показва моето учение. 

54 Как можете да практикувате моя закон по всяко време? - Като се вслушвате в гласа на 

съвестта, която е съдник на вашите действия. Не ви заповядвам нищо, което не можете да 

изпълните. Искам да ви убедя, че пътят към щастието не е фантазия, а съществува, и тук ви 

разкривам как да го извървите. 

55 Вие сте свободни да избирате пътя, но мой дълг като Отец е да ви покажа истинския, най-

краткия, този, който винаги е осветен от светлината на божествения фар, който е моята любов към 

вас. Защото вие сте ученици, които жадуват да чуят все нови и нови думи, които да потвърдят 

знанията ви и да съживят вярата ви. 

56 С каква любов идваш при мен, знаейки, че в моите наставления ще намериш подкрепа и 

съвет, които ще разсеят проблемите ти! Моят Дух се радва, когато ви приема, за да ви даде 

доказателства за любов, и вижда, че се доверявате на Мен, както детето винаги трябва да се 

доверява на баща си. 

57 Животът ви е изпълнен с прояви на любов, които не винаги сте умеели да възприемате. Но 

дори и в дните на най-големи изпитания до вас достига лъч надежда, който не ви позволява да 

потънете в отчаяние или безпътица. Защото Отецът стои до детето и не позволява на душата му да 

загине. Особено в такива дни ви показвам ясно Своята закрила, така че да се научите да се 

доверявате и когато ви сполетят други нещастия от по-голяма величина, да се чувствате 

подготвени и способни да ги приемете и да постигнете резултата, който е определен от Мен. 

58 По пътя, който ви е предначертан, няма безполезни тестове. Всички те имат една цел - да 

усъвършенстват душата ви. Големите изпитания винаги са за големите духове. Ето защо, ако 

видите, че към вас се приближава вихрушка, която заплашва да разруши душевния ви мир, не се 

страхувайте, изправете се пред нея и я победете с властта, която съм ви дал. Изчакайте 

необходимото време и не отслабвайте в борбата си. Не го прогонвайте в момента, в който се появи 

при вас; останете бдителни и се молете. - Не говоря за силите на природата, а за тези, които служат 

за ориентир на духа и които, ако се използват добре, му помагат да се издигне, тъй като му 

откриват нови пътища, запознават го с чувства и събуждат в него онези, които са били спящи и от 

които се нуждае, за да подпомогне развитието си. "Познайте себе си, Аз ви казах. Вникнете в 

собственото си същество и използвайте всичките си възможности и способности, защото днес 

трябва да опознаете всичко и да го обхванете с духа си, за да оставите работата си на земята 

завършена. 

59 Скоро ще видите, че в света се заражда нова борба, в която вярата ви ще бъде в опасност. 

Всички ще се борят, за да защитят убежденията си, всички ще твърдят, че притежават истината. Но 

в тази конфронтация духът на хората ще се пробуди и ще стане възприемчив към моето влияние; 

както някои, така и други ще се окажат принудени да изучават моя закон и моите откровения. 

Сектите ще претърсват книгите както никога досега и всички ще ме разпитват - някои като съдии, 

други като учители. Това ще бъде времето, за което трябва да се подготвите и в което трябва да 

разгласите моите учения. 

60 Всичко, което ви съобщих, ще се сбъдне. Всеки ден ще имате възможност да работите и да 

прилагате думите ми на практика. Подготвям ви така, че когато тези предсказания се сбъднат, да не 

бъдете изненадани. 

61 Защото, истина ти казвам, дойде време да изпълниш дълга си към мен, както си го изпълнил 

към семейството си. Сега вие наистина осъзнавате целта, за която сте създадени, и ще изпълните 

задачата, възложена на вашия дух. 

62 Нито Моето Слово, нито Моето Дело ще бъдат бреме за вас; напротив, те ще улеснят 

съществуването ви в епохата на страдание и горчивина, в която всички хора, подобно на 

разсипници, ще търсят опора, за да не загинат. 
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63 Вече сте открили тази лодка и сте на път да влезете в нея. Блажени са онези, които се 

уповават на нея и са непоколебими в нея, защото те няма да загинат. 

64 Искам да не плачете повече по житейските си пътища, въпреки че посещенията ви 

заплашват. Затова ви убеждавам, че е важно да не нарушавате закона. 

65 За да ви разкажа това, което ви разкривам в този момент, трябваше да чакам много векове. 

Но аз ви питам: Какво са за Мен хилядолетията, след като за Моя Дух няма време? Вие обаче 

трябваше да чакате, но не в бездействие, а да се развивате и да увеличавате светлината, знанието и 

опита си. 

66 Сега сте в състояние да почувствате и разберете Моите учения, колкото и високи да са те. 

Не и в Първата епоха, когато, за да символизирам Отечеството на Духа, трябваше да дам земя на 

хората, а за да ги науча на Закона, трябваше да му го оставя издълбан в камък. 

67 Вече сте свидетели на разрушаването на царството на материализма, в което ще паднат 

троновете, короните, властта, арогантността и суетата. Всичко това е съществувало и ще продължи 

да съществува, докато хората вярват, че няма по-голямо блаженство от това, което намират в света. 

Но когато хората запалят светилника на вярата в духовния живот, от телата им ще паднат 

фалшивите празнични одежди, а духът ще се облече в дрехите на онези, които обичат истината, 

добротата и чистотата. 

68 Използвай словото на своя Отец, защото хората ще дойдат да търсят подслон при теб. С 

този народ те ще видят как се изпълняват обещанията на Господ и ще бъдат привлечени от 

духовната същност, с която този народ се насища. 

69 Просветлявам умовете ви, отварям сърцата ви за всички добри чувства и добри вдъхновения 

и затварям устните ви за обиди и хули; но ви оставям свободни да изразявате моето учение, да 

утешавате и да свидетелствате за истината. 

70 Сред вас не бива да има съдници, фанатици или лицемери, защото там, където съществуват 

тези недостатъци, не може да има одухотворяване. 

71 Моята справедливост ще се усеща непрестанно от този народ, докато той не изучава 

енергично Моето послание и не го донесе на хората като Блага вест. Затова ви казвам, че е по-

добре да побързате и да се погрижите да поправите грешките си, за да се съкратят за вас 

изпитанията и дните на болка. 

72 Защо се учудвате, че сред вас се появяват хора, които обитават земята от хиляди години? 

Какво означава времето за духа? Какво означава времето в духовния свят? - Нищо! 

73 Откакто съм с вас, изминаха около две хиляди години, но истина ви казвам, че това време е 

само миг за мен. 

74 Изненадани ли сте, че моят дух или този на моите пратеници се проявява сред вас? 

Причината е, че не мислите за живота си и затова се чудите на всичко и наричате свръхестествено 

това, което е напълно естествено. 

75 Удивлявате се, че духовно същество се проявява или общува с вас, без да се замисляте, че 

вие също се проявявате и дори се проявявате в други светове, в други сфери. 

76 Твоята плът не знае, че духът ти се съединява с мен в моменти на молитва, не е в състояние 

да възприеме приближаването към твоя Господ чрез този дар - не само към моя дух, но и към духа 

на твоите духовни братя и сестри, за които си спомняш в моменти на молитва. 
* Испанското "materia" = материя често означава плът, тяло, физическо/земно, чувственост и обратно. 

Освен "материализъм" = материализъм, също и: смущение на сетивата. "Cuerpo", "carne", "materia" = 

(земно) тяло, плът, материя често се използват като синоними и в контраст с "espfritu", "conciencia" = дух, 

душа, съвест, съзнание. 

77 Също така не знаете, че в часовете на почивка, когато тялото спи, в зависимост от степента 

на развитие и одухотворяване, душата се отделя от тялото и се появява на далечни места, дори в 

духовни светове, които умът ви дори не може да си представи. 

78 Никой не е изненадан от тези разкрития. Разберете, че в момента се приближавате към 

пълнотата на времената. 
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79 Трябва да разберете, че времената, когато хората и народите търсеха гласа ми, адреса ми и 

посланията ми в бурята на дивите бури и във всички природни явления, са отминали и че сега 

можете да се свържете с мен духовно и да получавате моите божествени послания чрез 

способностите на духа, а не чрез сетивата на тялото си. 

80 Казвам ви, че природните сили продължават да разтърсват човечеството, да го измъчват, да 

го изпитват, да го пробуждат и пречистват. Но това се случва поради земната ви привързаност, 

защото сте възприемчиви само към това, което възприемате със сетивата на плътта си. Но когато на 

Земята настъпи одухотворяване, когато хората развият духовните си способности и станат 

чувствителни към онова, което е отвъд материалното, тогава ще можете да видите как природата с 

всичките си стихии ще се успокои, ще се окаже напълно хармонична и повече няма да се намесва в 

това, което е въпрос на вашия морал и вашата духовност. 

81 Материалните природни царства вече няма да са пратеници на Божественото, защото тогава 

хората ще са приложили моите учения и ще са достигнали до разговор между духовете. 

Моят мир да бъде с вас! 
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Инструкция 149  
1 Тук Учителят отново ви предава своето учение за вашето съзнание. 

2 Моята любов се превръща в слово на светлината сред хората в това време, в което светът се 

нуждае от свобода на духа, за да приеме Моите учения, които му показват пътя към спасението. Но 

в този момент не идвам като човек, а в духа на всеки от вас и призовавам цялото човечество да 

признае величието на духовните учения на Третата епоха. Моята воля е да просветля умовете на 

хората от тази епоха чрез добродетелите на Моите ученици. Моралът е напуснал сърцата на хората, 

само малцина са тези, които са останали в моя Закон, а също и малцина, които знаят как да се 

обединят със своя Създател, и това се дължи на покварата и духовното невежество, които царят 

сред хората. 

3 Не Ме очаквайте и не Ме търсете във вид на човек, тъй като Аз дойдох във Втората епоха. 

Не ме търсете чрез образи, създадени от човешки ръце. 

4 Свидетелството на Третата епоха няма да бъде единственото, което ще ви говори за Моята 

любов към човечеството - това ще бъдат делата и думите от трите времена, в които Отец се е 

открил на човека. 

5 Нарекох "посветени" тези, които първи започнаха да възприемат знанието на моите учения. 

Разкрих им причината за много събития, за да могат да укрепят разсъдъка си с разум и истина. 

6 Дойдох отново да уча хората, а не да се уча от тях. През Втората епоха в Храма на 

мъдростта бях видян да разговарям с първенците и учителите на Закона, които поразявах с думи, 

които човек не може нито да произнесе, нито да разбере. Това се случва в детството на Исус. 

7 Когато дойде време да проповядвам, тръгнах към Йордан, за да търся Кръстителя, който ме 

позна, щом ме видя. Начинът, по който Йоан ме разпозна, и смирението, с което се поклони на своя 

Учител, са пример за одухотворяване, за прозрение и извисяване. 

8 Днес се върнах при вас и трябваше да ви говоря много, за да преодолеете материализма, 

съмнението и студенината в сърцето си. 

9 Тук съм, ученици, и ви уча да разпознавате дарбите на духа си, да разбирате грабването, 

защото в грабването чувате гласа на Духа*, непроницаемото става прозрачно и тъмнината се 

осветява. 
* Испанското "conciencia" буквално означава съвест или съзнание. Понякога по-подходящо изглежда 

"дух", който съдържа в сърцевината си божествената искра със съзнание и съзнание. 

10 Това състояние на възвишеност не бива да е прерогатив само на няколко същества; то е дар, 

който дреме във всеки дух, но в минали времена винаги с удоволствие съм се възползвал от тези, 

които са знаели как да използват тази благодат. За да бъде грабването пълно, първо трябва да 

спазвате период на пост, както праведните от първите времена. 

11 Преди Исус да започне да проповядва Благата вест, той ви преподава тези уроци във 

Втората епоха, като се оттегля в пустинята за четиридесет дни, за да се уедини, да потъне духовно 

и да се укрепи във Всевишния. 

12 Истина ви казвам, че в тези часове на най-интимно общуване с Бога Исус като човек видя 

символа на жертвената смърт и тялото му потрепери. Небесата се отвориха и в тях той видя края, 

който го очакваше. Той видя тъмната планина и на върха ѝ кръста, на който беше прикован. Ушите 

му чуват подигравките на тълпата и изреченията, които отправят към него: "Ако си Божият Син, 

слез от кръста и се спаси". Той изпи чашата на страданието, защото в това изпитание щеше да ви 

покаже цялата си любов. Неговата мисия беше да ви покаже пътя и да ви победи с божествените 

оръжия на любовта, прошката и смирението. Тези оръжия са по-мощни от всеки меч и имат по-

голяма сила от бушуващите морски вълни. Те са накарали дори такива хора да почувстват любов, 

каквато никога не са изпитвали. 

13 След известно време хората бяха победени от моето учение за истината, любовта и утехата. 

14 Не изисквам от вас да Ме следвате по целия път на жертвите и кръвта, по който вървях през 

Втората епоха. Някои от вас ще изпълнят една част, а други ще подражават на Учителя с друг 

пример, защото Христос съществува само веднъж. 
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15 Подгответе се да живеете след мен, защото все още не знаете коя е частта, на която трябва 

да подражавате. Но ако и на теб, подобно на Исус, ти се случи да почувстваш, че думите на 

лицемерите и неверниците те удрят като камшик по оголеното тяло, тогава се издигни във възторг 

към Отца, както те е учил Учителят на кръста, и Божията сила ще почива изцяло върху твоя дух, 

който ще укрепи тялото си. Ако отворите очите си, ще изпитате същото като Исус в пустинята, 

когато след възкресението, докато златното слънце грееше през скалите и пясъка, свежи капки 

роса, донесени от полъха на въздуха, погалиха челото му и успокоиха агонията му. 

16 Преди Исус, праведният сред праведните, в когото е скрит Божественият Дух, да оповести 

Царството на любовта, той се подготви по този начин, за да ви даде още един пример за смирение и 

съвършенство; а вие, учениците от Третата епоха, сте чули, че Моето Слово ви е казало: Елате при 

мен и бъдете добри сеячи на словото ми, защото светът се е отклонил от духовния си път. 

17 Припомних ви ученията на Втората епоха, за да ги обедините с моите нови учения и да 

просветлите с тях човечеството, о, работници на Третата епоха! 

18 Почувствайте моето присъствие, което просветлява духа ви и ви подготвя да разберете 

посланието ми за мир. 

19 Забрави страданията си, за да приемеш словото ми и същността му да остане в сърцето ти. 

20 Изпратих ви на Земята още веднъж, за да продължите мисията си, за да осъзнаете, че духът 

ви трябва да се движи по стълбата на съвършенството и че ще достигнете по-голяма височина на 

еволюцията в зависимост от заслугите си. Имате един Учител, една Светлина, която ще ви 

напътства и винаги ще ви показва пътя към висшето ви развитие. Всички вие можете да се 

издигнете, ако изпълните мисията си. Отдавна сте започнали пътя на живота, но сте се развили 

много малко. Давам ви стимул за това, когато вече ви позволих да усетите духовния живот на 

други светове в този свят, в който живеете днес. 

21 Ако се вгледате по-внимателно в живота на всички живи същества, ще видите, че той е 

надарен с много ползи и доказателства за любов. В мое лице ще откриете най-добрия приятел, 

неразделен спътник и божествен лекар. В този момент, когато разпростирам любящата Си закрила 

над всички Мои деца, вие ще участвате във всички тези дарове, защото сте създадени по Мой образ 

и подобие. 

22 Дълго време сте забравяли себе си и връзките, които ви свързват с Мен, както и природата 

си, подобна на Моята, и поради това сте потъвали и сте се заблуждавали. Духовният път няма край 

и Аз ви го показвам от самото му начало. Ако не сте на нея, елате на нея и аз ще ви помогна да я 

извървите, за да наваксате изгубеното време. 

23 За да не ви пороби светът, посветете част от времето си на обучение и развитие на духа си. 

24 Много от вашите съграждани живеят в голяма изоставеност. Те са близо до вас и вие не сте 

ги забелязали. Все още не можете да се вживеете в сърцата им, но Ми е приятно да ви видя да 

практикувате Моето учение и за Мен е по-приятно да съзерцавам онези, чийто дух дава любов и 

утеха, отколкото онези, които се посвещават само на изучаването на Моето слово и забравят 

задълженията си към ближните. 

25 Работете, за да имате мир, приложете се изцяло през това време, за да можете да дадете 

пример чрез работа, послушание и вяра. 

26 Идвам при вас, за да се представя като единствения Бог, Отец на всички същества, за да ви 

кажа, че искам да направя всеки от вас мой ученик и наследник. Ще ти дам семе от Моето учение, 

което е като могъщо дърво, за да го отгледаш и да го пренесеш на много места, така че 

човечеството да се храни от плодовете му. 

27 Всяко погрешно тълкуване на Моето слово или на Моите дела ще поправя, защото искам да 

обединя знанието ви, така че всички да Ме обичате по един и същи начин. Гледай света и нека 

твоят дух да носи светлина и мир на хората, и се погрижи светът да бъде озарен от ярката светлина, 

която се излъчва от Моя Дух. Светлината е напредък, любовта е спасение, а мирът е надежда. 

Любовта е въпрос на сърцето, а мирът се основава на духа и двете са отражение на вечността. 

28 Виждам, че някои от моите деца се чувстват отегчени от любящото слово на Исус и това е 

така, защото сетивата им не са свързани с моето слово; умовете им са заети с материални въпроси и 
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затова сърцата им са празни, когато престанат да ме слушат. Но Учителят не престава да се 

приближава до децата си, за да накара сърцата им да бият по-бързо чрез божествените си 

наставления. 

29 Хора, които събуждате способностите си за познаване на човешката наука и ги оставяте да 

дремят в изучаването на божественото духовно учение! Вървите уморено по трънливите пътеки в 

търсене на целта на вашето човешко познание. Но Аз ще избера слугите Си сред изгубените и ще 

накарам сърцата им да бият с любов към ближните. 

30 Дори хората да не се интересуват от духовния си напредък - аз наблюдавам всички духове. 

Ако не се вслушват в гласа на съвестта си, който е Моят собствен глас, те няма да постигнат 

общение с Моята Божественост. 

31 Това човечество все още е идолопоклонническо в резултат на своя материализъм! Аароне, 

Аароне, ти създаде идола пред очите на Израил, но наистина лъжливите богове ще паднат на 

земята, изтласкани от пиедестала! Къде е Соломоновият храм? Къде е Светая Светих? Ако накарам 

разрешените символи да изчезнат - как да не се боря с фанатичните култове до изчезване? Соломон 

построи материален храм, за да Ми се поклони, но и от него не остана нито един камък върху друг. 

32 Духовниците от това време се обличат царски, за да служат символично на жертвата на 

Исус, и въпреки че по този начин претендират за Моето име и Моята замяна, откривам, че умовете 

им са объркани, а сърцата им са разбунени от бурите на интригите и страстите. Няма никой, който 

да провъзгласи за пророк, че съм Аз, сред хората на това време. Те ще преживеят големи 

страдания, защото сред тях няма духовна подготовка. Къде е изпълнението на онези, които са се 

заклели пред Исус да следват Неговия път? Къде са последователите на моите апостоли? Има ли 

някой, който да прилича на Йоан, който е един от първите, или на Павел, който е един от 

последователите? 

33 Ето защо Учителят се обръща към вас отново, за да възобнови своето учение. Вече виждам 

новите фарисеи и книжници да се втурват срещу Мен, изпълнени с омраза. Точно тогава ще 

попитам: "Къде са Моите ученици?" Но когато горделивите, лъжливите, богатите, които се 

страхуват да не загубят властта си, тези, които са заплашени от Моята истина, отново Ми се 

подиграват и Ме преследват, ще избухнат диви бури. Но не аз ще падна под тежестта на кръста, а 

онези, които са поискали жертвата на Този, Който им е дал живот. 

34 В тези моменти не чувате човешки глас, а гласът на Небето, който ви съобщава за 

събитията, които ще се случат, така че вие, които чувате Моите пророчества, да бъдете подготвени 

и да не се ужасявате, когато станете свидетели на това как дори силите на природата се 

разбалансират; защото Аз съм универсалната Сила и Справедливост и в Справедливостта ще 

проявя Себе Си. 

35 Дойдох да премахна пороците на света, за да могат хората да се освободят от греховните 

обичаи и идеи, да се вдъхновят и да говорят от Духа. Тогава те ще Ме видят символично в 

любящия образ на Исус, който ще им покаже пътя, водещ към истинската цел на духа, където Аз ги 

очаквам. 

36 Вие сте пазители на "Третия завет". Съхранявайте това наследство с най-голямо усърдие за 

бъдещите поколения. Покажете моето дело с присъщото му съвършенство, защото ако дойдете при 

мен, без да сте изпълнили мисията си, ще трябва да дойдете отново в плът и тогава борбата ви ще 

бъде много трудна. 

37 В това време, в тази пустиня на човешкия живот, вземете Мойсей за свой модел. Истина ви 

казвам: Ти си отново на планината (Синай), защото там ще прозвучи гласът Ми и ще ти кажа: 

Разбери ме. Планината на това време е твоето възвишение, където ще получиш заповедта Ми и ще 

чуеш гласа Ми в съвестта си. Оттам вече ще можете да съзерцавате Обетованата земя, която е в 

съвършенството на Духа. 

38 Божественият закон никога не отминава, но човешките закони се променят в зависимост от 

духовното развитие на хората. 

39 "Да възлюбиш Бога с цялото си сърце и с цялата си душа" е първата заповед на божествения 

закон, който не се е променил и няма да се промени. Неговата същност, значение и учение са 
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вечни. Но вие сте чували също, че ви е било казано: "Да обичаш ближния си и да мразиш врага си", 

но това не е заповед от Божествения закон, а един от многото човешки закони, които са отговаряли 

на онова време. 

40 Дойдох при вас в Исус и ви казах: "Обичайте враговете си, благославяйте тези, които ви 

проклинат, правете добро на тези, които ви мразят, молете се за тези, които ви обиждат и 

преследват, за да бъдете признати за деца на вашия небесен Отец". Това е духовен закон, който е 

вечно валиден и няма да претърпи никаква промяна. Само човекът се променя, развива и 

преобразява. 

41 Какво можете да направите, за да разберете кои са ученията, откровенията, пророчествата и 

законите, чиято полезност вече е отминала, и кои са все още валидни? Кои откровения са в сила за 

вечни времена и кои пророчества не са се сбъднали? Истина ви казвам: само искрената молитва и 

плодотворният живот могат да ви дадат достатъчно духовност, за да откриете божествената 

същност, която ви предадох в трите времена. 

42 Когато книжниците и фарисеите наблюдават делата на Исус и откриват, че те не 

съответстват на техните, те твърдят, че учението, което проповядва, е против Закона на Моисей. 

Причината за това е, че са объркали Закона с Преданията. Но Аз им доказах, че не съм дошъл да 

престъпя закона, който Отец е открил на Мойсей, а да го изпълня с думи и дела. 

43 Вярно е, че отхвърлих много от традициите на този народ, тъй като вече беше дошло 

времето за тяхното премахване, за да въведа ново време с по-висши учения. 

44 Ако ви бях казал всичко в първите откровения, нямаше да е необходимо Учителят, Месията, 

да ви преподава нови учения, нито пък Светият Дух да дойде сега, за да ви покаже славата на 

духовния живот. Затова ви казвам да не се придържате към това, което ви е било разкрито в 

миналото, сякаш то е последната дума на Моите учения. Аз дойдох отново при хората и дълго 

време се изявявах чрез техния интелект, а освен това мога да ви кажа, че последната Ми дума все 

още не е изречена. 

45 В моята книга на мъдростта винаги търсете последната дума, новата страница, която ще ви 

разкрие смисъла и значението на това, което е било дадено преди, за да бъдете мои ученици в 

истината. 

46 Днес живеете далеч от тези, които страдат повече от вас. Но щом одухотворяването озари 

живота ви, ще се стремите да живеете с онези, от които днес се държите на разстояние, защото ги 

смятате за изгубени или защото ви вдъхват отвращение. 

47 Ще станете носители на словото на светлината, спасението и надеждата и ще се обърнете 

към онези, които са забравени от съседите си. 

48 На никого не бива да говорите строго, защото така не се изкупува. Трябва да се научите, че 

не трябва да обиждате грешника, за да накажете прегрешението му. 

49 Казвам ви: Когато говорите на хищниците с любов, те навеждат глави. 

50 Ако този, на когото говорите, има някакви заслуги, кажете му го. Ако откриете в него някоя 

добродетел сред многото пороци, говорете му не за пороците, а за добродетелите, за да го 

стимулирате и подтикнете към доброто. 

51 Нека любовта да ви води, за да станете истински посланици на Божествения Утешител. 

Защото вие, които не сте паднали в никаква пропаст, винаги бързате да обвинявате, да съдите. Без 

ни най-малкото състрадание, вие с лека ръка осъждате ближния си, а това не е моето учение. 

52 Ако преди да съдите, разгледате себе си и своите грешки - уверявам ви, че присъдата ви ще 

бъде по-милостива. Считате тези в затворите за лоши, а тези в болниците - за нещастни. Вие се 

държите далеч от тях, без да осъзнавате, че те са достойни да влязат в царството на Моята любов. 

Не искате да си помислите, че и те имат право да получават слънчевите лъчи, които са създадени, 

за да дават живот и топлина на всички същества, без изключение. 

53 Онези, които са заключени в местата за изкупление, често са огледала, в които хората не 

искат да видят себе си, защото знаят, че образът, който огледалото им разкрива, в много случаи е 

обвинение. 
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54 Но аз ви казвам: Благословени са онези от Моите работници, които са способни да 

почувстват в сърцата си болката на онези, които живеят лишени от свобода или здраве, и които ги 

посещават и утешават; защото един ден те ще се срещнат отново, независимо дали в този или в 

друг живот, и не се знае дали тогава няма да имат повече здраве, по-голяма свобода и повече 

светлина от онези, които са им донесли посланието на любовта в затвора или в болницата; тогава 

те ще покажат своята благодарност и ще протегнат ръка към Онзи, който им я е дал в друго време. 

55 Онзи миг, в който доближихте словото ми до сърцата им, онзи миг, в който ръката ви 

погали челата им и ги накарахте да мислят за мен и да ме почувстват, никога няма да бъде изтрит 

от съзнанието им, както няма да бъдат забравени лицето ви и братският ви глас, затова ще ви 

разпознаят, където и да сте. 

56 Докато слушате словото ми тук, забравяте за кратко страданията, които засягат всички 

човешки същества, и изтласквате от съзнанието си идеите за разрушение, война и смърт, които 

заплашват човечеството. 

57 Страхувате ли се от болка? - Прогони греха и болката няма да има сила срещу теб. Ще 

почувствате друга болка, но тя вече няма да е егоцентрична. Тя няма да бъде ваша, но ще започнете 

да страдате от любов към другите. 

58 Когато духът се издига, той чувства ближния си и колкото повече се приближава до мен и 

ме обича, толкова по-голяма е любовта му към неговите братя. 

59 В момента ви уча да вървите по пътя, който ще ви освободи от страховете и страданията, 

причинени от враждебността и амбициозните стремежи на хората - учение, което понякога може да 

ви се струва неосъществимо, но скоро ще го приемете с вяра, убедени, че това е единственият път 

към спасението. 

60 Все още не сте разбрали значението на думите ми и не осъзнавате задачата си. Ето защо има 

хора, които, въпреки че изпитват духовно блаженство, когато ме слушат, предпочитат да си 

тръгнат отново, защото се страхуват да поемат ангажименти към своя Учител и към своите 

ближни. А има и други, които ми казват: "Господи, не е възможно да следваме Твоите учения и 

заповеди, защото сме незрели, човешки и материализирани. Но не ни оставяй да се вслушаме в 

Твоето слово. То е толкова красиво, че въпреки своята непрактичност изпълва сърцата ни с наслада 

и мир." 

61 Ах, вие, малки деца, които не знаете какво говорите! Наричате учението ми неосъществимо, 

смятате, че осъществяването му е невъзможно, без да осъзнавате, че го чувате чрез нечисто грешно 

човешко същество, каквито сте всички вие, за които не е невъзможно да предадат Божието 

послание на хората. 

62 Какво по-невъзможно от това? 

63 Обичайте баща си, бъдете милостиви към ближния си, отделяйте се от всичко, което вреди 

на човешкия ви живот или на душата ви. На това ви учи моето учение. Къде виждате трудностите и 

невъзможностите? 

64 Не, възлюбени хора, не е невъзможно да се подчинявате на думите Ми; не това е трудно, а 

вашето усъвършенстване, обновяване и одухотворяване, защото ви липсват възвишени чувства и 

високи стремежи. Но тъй като знам, че всички ваши съмнения, невежество и нерешителност трябва 

да изчезнат, ще продължа да ви уча, защото за Мен няма невъзможни неща. Мога да превърна 

камъните в хляб за вечен живот и да направя така, че от скалите да бликне кристално чиста вода. 

65 Докоснете се до същността на моите думи и вече няма да ви се налага да търсите истината. 

В основата на това послание ще откриете богатството от светлина, от което се нуждае вашият дух. 

66 Вникнете в словото ми, за да се нахраните с духовното му съдържание, за да откриете 

присъствието ми и да усетите божествената ми ласка. В проучванията си внимавайте да не се 

спрете на буквата и се опитайте да интерпретирате всичко, което откриете и което е символично и 

подобно. Стремете се към опростяване и духовност във вашите изследвания, наблюдения и 

проучвания и винаги помнете, че утре трябва да споделите това послание с вашите ближни, на 

които трябва да го предадете във вече подготвена форма, за да могат да го разберат по-бързо. 

67 Премахнете с времето всеки символ и всеки земен образ, но запазете значението им. 
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68 Разберете малката стойност на изразите, когато ги сравнявате с вечната същност на 

духовното. Също така трябва да се стремите да прониквате в тази мъдрост малко по малко, така че 

практикуването на моите учения да не ви се струва невъзможно. 

69 Обединете се, възлюбени ученици, защото времето на вашата борба е дошло и ще бъде 

кратко за всеки от вас, като се има предвид краткостта на земния ви живот. 

70 Побързайте, имате много работа. Не си мислете, че ви липсва нещо, за да бъдете Мои 

ученици в тази работа. 

71 Във Втората епоха Аз също избрах Своите апостоли. Те не са били учени, не са били 

светлини на човешката мъдрост. Те бяха обикновени рибари на морето, но Аз ги направих сеячи и 

рибари на духа. 

72 Искам също така да ви направя духовни рибари, за да можете да донесете моето послание за 

любов до всички сърца, изгубени в огромното море от страсти и материализъм, в което живее 

човечеството; и оттам, от това море, да извадите и спасите всеки, който е призован от вас в мое 

име. 

73 Тогава посланието ми за надежда ще достигне до сърцето на братоубиеца, човекоубиеца, 

горделивия, светския, безчувствения към болката и страданието на другите и за всички думите ми 

ще се сбъднат. 

74 Най-напред, докато все още се подготвяте, се молете за народите и хората, молете се за 

всички, защото човечеството ходи по тръни и бодили, същите, които разпръснаха преди, за да 

стъпват по тях другите. Хората сами са подготвили гибелта си, а след това са принудени да молят 

за милост, която никога не са изпитвали към никого от съседите си. 

75 Но е необходимо да спасяваме, да прощаваме и да изкупуваме, защото във всяко човешко 

същество живее дух, който трябва да достигне до мен. 

76 Вие сте първият плод на един народ, който трябва да бъде духовен фар за човечеството. 

Един нов Израел, който, веднъж освободен от робството, ще се отправи към най-висшия идеал, 

съществуващ в духа, а именно да живее в лоното на Бога, твоя Господ. 

77 Все още сте далеч от възможността да осветявате пътя на своите ближни чрез своя пример. 

Но моят глас, който звучи във вашата съвест, ви насърчава да вървите напред, да не се отказвате, да 

упорствате в борбата, защото само така този народ ще напише своята история в сърцата на хората. 

78 Изпитанията, които виждате да се случват ежедневно в живота ви, са наковалнята, на която 

духът ви става гъвкав, където добродетелта ви трябва да се докаже и вярата ви да укрепне. 

79 Без изпитания няма заслуги, а без заслуги не може да има награда. 

80 Размишлявайте за изпитанията, през които преминава Израел в първите дни. Помислете за 

неговата горчивина, за неговите изпитания и трудности и ще разберете защо му е било позволено 

да дойде в Обетованата земя, където този народ е имал мир, здравословна радост от живота и 

общение със своя Господ в продължение на много векове. 

81 Щастието на този народ в земята, която му е дадена като награда за вярата и постоянството 

му, не е вечно, защото на света няма нищо вечно. Но ви казвам истината, че новата Обетована земя, 

която е целта на издигането на вашия дух, със сигурност ще продължи вечно. Това със сигурност 

ще ви даде подслон завинаги и ще ви позволи да усетите безкрайното блаженство от възможността 

да се наслаждавате, да преживявате, да чувствате и да опознавате духовния живот в цялата му 

пълнота и блаженство. 

82 Благославям всеки от тези домове, където се събирате да се молите и да получавате хляба на 

Моето Слово, както благославям и вашите домове. Истина ви казвам: никое от тези места за срещи 

не е по-важно от всеки ваш дом. 

83 Ако влизате тук събрани и благоговейно, знаейки, че мястото е предназначено да ви 

обедини в молитва, за да образувате духовен храм, аз също ви казвам, че вашият дом е друг храм. 

Защото както Духът създава своето светилище в молитвата, в Божественото слово, във вътрешното 

съзерцание и в практикуването на Закона, така човек намира друга служба на Бога в своя дом, 

където намира ласки, топлина, примери, поучения и съвети. Но не бъркайте дома с материалния 

дом. Последните могат да изчезнат и да ви изложат на суровите атмосферни условия, но домът ви 
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няма да бъде разрушен, стига между вас да има любов, уважение, послушание и всички онези 

добродетели, които са все по-присъщи на човешкото семейство. 

84 Тези места за събиране също не могат да представляват истинския храм, защото ако го 

носите в душата си, можете да се срещнете с него както тук, така и в дома си, както в града, така и 

на село, под дърво, в планината, на брега на морето или в пустинята. 

85 Храмът на духа е навсякъде, затова е нужно само да се снабдите с екипировка, за да го 

намерите. 

86 Засега продължавайте да се събирате в тези обществени центрове. Правете това, докато 

имате нужда, защото Моята любов, Моята милост и Моите дарове на благодат ще се изливат върху 

вашите събрания, където, според Моята воля, ще се усеща Моето присъствие, където ще накарам 

душите да се възродят за светлината, а болните да изпитат чудото на изцелението, докато слушат 

думите Ми. 

87 Сърцето на баща ми винаги е готово да ви даде това, което поискате, от което се нуждаете. 

Но вашият Отец не трябва да върши всичко сам. Живеете във време, в което любовта на Учителя 

трябва да намери отзвук в сърцата на учениците, за да може чудото да стане реалност. 

88 Бъдете неуморни в повтарянето на думите ми. Подобно на невидимо длето, то ще изглади 

острите ръбове на характера ви, докато станете готови да се справите дори с най-трудните 

проблеми на вашите ближни. В тях ще откриете страдание, принуда за изкупление и поправяне, 

чиито причини могат да бъдат много различни. Някои от тях няма да имат особено труден за 

разбиране произход, но ще има и такива, които ще можете да изясните само чрез интуиция, 

откровение и духовни видения, за да облекчите вашите ближни от тежко бреме. Тези духовни 

дарби ще извършат това чудо само ако човекът, който ги използва, е вдъхновен от състрадание към 

ближния. 

Моят мир да бъде с вас! 
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Инструкция 150  
1 Идваш с копнеж за Духа Утешител, защото не си намерил облекчение в скърбите си. Бягали 

сте до вратите на лекари и адвокати, обръщали сте се към сърцата на тези, които ви обичат, но не 

сте успели да възстановите душевното си спокойствие. Убедени сте, че можете да намерите 

изцеляващия балсам и светлината, за които копнеете, само от Източника, от който идва всичко 

добро. Всички вие търсите истинския път, нуждаете се от духовна храна, от думи на насърчение и 

надежда, които да ви ободрят; и доколкото получавате това, което търсите, вие ми напомняте за 

своите тревоги, за страха си от божественото наказание и за копнежа си да бъдете в мир със 

съвестта си. 

2 Вие сте в Моето присъствие, въпреки че се чувствате далеч от Мен. Не сте сами в болката 

си, Аз съм с вас; и ако се наричате неразбрани, казвам ви, че Аз, Отецът, знам всичко, което се 

случва във вас, и ще ви дам решението, което търсите, мира, който ви липсва, и помощта, за да 

достигнете висотата си. 

3 Когато за първи път се настроихте да чуете Моето Слово, вие му се насладихте и открихте, 

че то е по-силно в своята същност. Вие признахте, че съм ви го изпратил, само имахте опасения 

относно формата, в която се предавам на хората. Но ако я изучите, ще разберете, че не съм сбъркал 

и че човекът, тъй като е Мое дете, е квалифициран да Ми служи като инструмент за изпълнение на 

Моите съвети в служба на своите ближни. 

4 Аз призовавам мъже, жени и деца, за да ги направя Мои ученици; но докато едни вярват, 

други се съмняват и не вярват. Това се дължи на факта, че те са били толкова заблудени, че днес, 

когато говоря на човечеството, използвайки като предаватели на Моите учения органите за 

разбиране на необразовани, прости и смирени хора, Моето проявление им изглежда като нещо 

странно. Знайте, че Моето Слово е неизменно в своята истина и че това, което ви казах през 

Първата епоха, го потвърдих през Втората епоха и го препотвърдих през Третата епоха. 

5 Всички вие, които слушате Словото Ми по този начин, сте подготвени да почувствате и 

разберете това проявление на Моя Дух и само сте чакали момента, в който Аз ви призовах да 

станете свидетели на тези проявления. Не съм убеждавал никого; още преди да се появиш в плът, 

ти казах, че ще присъстваш на тези събития и че ще бъдеш сред избраните същества, които ще 

донесат Благата вест на света. 

6 Децата на това време ми позволиха да видя опасния им път. Те ми казват, че средата, в 

която дишат, не е най-благоприятна за одухотворяване, и ме молят за светлина за техните родители 

и учители. От ранна възраст започва борба между духа и тялото*, в която понякога побеждават 

доброто и разумът, а друг път - плътта. 
* Виж бележката под линия под 149, 9 

7 Не Ми казвайте, че сте слаби, тъй като имате в себе си светлината на Моя Дух и Аз съм ви 

надарил с добродетели и енергия, за да можете да изпълнявате задълженията си. Положете усилия 

и се възползвайте от силата си. 

8 Слязох при всички мои деца, за да търся духа им, защото той ми принадлежи. Но не всички 

от тях искат да ме последват, най-голямата част ме питат за друг период от време и ми казват, че не 

могат да дойдат с мен в този момент. Но Аз съм дал на всеки дух необходимото време за 

изпълнение на дълга му. 

9 Много сте страдали през това време и копнеете за по-добър живот, но Отец ви казва: 

Изработете своя мир и вече ще намерите мир в този свят или в духовния свят. Тази земя, която 

обитавате, е място на изкупление, на борба, на съвършенство. 

10 Ако искате да си припомните живота на Исус през Втората епоха, ще откриете, че той е 

изпълнен със страдания, без утехи и радости. Той е примерът, моделът, който стои пред вашия дух, 

за да живеете по него. Но всеки, който дойде при Мен, ще намери облекчение, защото Аз съм 

неизчерпаемият извор, който прелива в потоци. Използвайте я за поливане на полетата си. 

Полетата са подготвени, за да могат хората да ги обработват без забавяне. Почвата изчаква, преди 

да бъде покрита с плевели или вредни билки. Отиди и го обработи, и когато видиш, че пшеницата е 
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узряла, порежи я заедно с плевелите и чак след това отдели едното от другото. Затова винаги ви 

казвам: бдете и се молете, защото ако сте небрежни, плевелите ще растат по-бързо от семената ви, 

а плодовете им ще надделеят над тях в деня на жътвата. Погрижете се нивите ви да станат златни, 

за да внесете житото си в моите житници и реколтата да бъде богата. 

11 Човечеството жадува за моето слово, за моята истина. Хората искат и копнеят за светлина за 

умовете си, призовават за справедливост и очакват утеха. Това е решаващ момент. Истина ви 

казвам, че много идеи, теории и дори догми, които векове наред са били смятани за истини, ще 

паднат на земята и ще бъдат отхвърлени като лъжливи. Фанатизмът и идолопоклонничеството ще 

бъдат преборени и премахнати от онези, които са били най-силно завладени и обвързани от тях. 

Ученията на Бога ще бъдат разбрани, тяхната светлина, съдържание и същност ще бъдат разбрани 

и почувствани. 

12 Когато това стане ясно на учените, след период на изпитания, в който те ще претърпят 

голямо объркване, и чуят гласа на съвестта си, те ще открият това, което никога не са мечтали, че е 

възможно. 

13 Отново ви казвам: Гледайте! Защото във време на конфликт между вероизповедания и 

доктрини, религии и науки много хора ще си мислят, че знанията, които са им дали техните книги, 

ще бъдат оръжието, с което ще могат да победят моите нови ученици, знаейки, че вие нямате книги 

със себе си. - Когато Исус проповядва на множествата, Той не им говори за учения, които е научил 

от книгите. Въпреки това той преподаваше мъдрост, за което свидетелстваше още от детството си, 

когато се появяваше в кръга на учителите по закона, обърквайки ги и заглушавайки ги с въпросите 

си и оставяйки ги засегнати от отговорите си. Знанията на Исус произлизат от божествения дух, 

който му разкрива всичко. 

14 Ако някой от вас изпразни ума си, освободи сърцето си от лоши чувства и низки страсти и 

издигне духа си към Отец, за да му се отдаде в любов и служба на ближния, той ще се превърне в 

чист извор, който Учителят ще изпълни със своето вдъхновение. Този човек ще бъде като чист съд 

на моята трапеза, препълнен с виното на живота, така че онези, които жадуват, да могат да утолят 

жаждата си чрез него. Този, който се е подготвил по този начин, ще убеди този, на когото говори, 

ще утеши с думите си, ще заглуши суетата, ще извърши удивителни дела, които светът нарича 

чудеса, но които не са нищо повече от естествените резултати от любовта и вярата на един щедър 

дух. 

15 Ако ви попитат: "Защо, въпреки че Бог е толкова велик, Той е използвал незначително 

човешко същество, за да разкрие Своята мъдрост?", трябва да отговорите: "Божията любов към 

децата Му няма граници, затова Той ги е използвал, за да извърши това чудо." 

16 Тъй като съм могъщ, вечен, безкраен и същевременно Баща на всички сътворени неща, мога 

да използвам всички Свои създания за божествените Си цели. В Моята бащинска любов Аз не се 

интересувам от твоята незрялост, от твоя грях и се обръщам към теб заради твоето смирение. Ако 

смятате, че човешката ви форма е твърде незначителна, за да се занимава Бог с вас, кой ви е дал 

тази форма, ако не Аз? Освен това, не бях ли като теб, когато станах човек? 

17 Звукът на гласа, който достига до ушите ви, е на тялото, което ме прави чуваем като 

носител на глас през кратките моменти на моето проявление. Думата, която достига до ума и 

сърцето ви, е човешка, но смисълът ѝ е божествен и затова тя просветлява и укрепва духа. 

18 Ако бях дошъл в човешка форма, за да повторя учението Си от Втората епоха, вашият дух 

нямаше да напредне и човечеството нямаше да Ме познае. Но Аз, Учителят на всяко съвършенство, 

ви водя стъпка по стъпка все по-нагоре и по-нагоре по планината, като всеки път ви давам нови 

учения. 

19 За очите на човека Бог и дори собственият му дух са невидими, защото нямат нито форма, 

нито граници. Затова мнозина се съмняват, когато ви видят издигнати в молитва и ме чуят, защото 

не знаят, че божественото и духовното, макар и невидими за човешките очи, се усещат от духа, а 

също и от сърцето. 

20 Който истински вярва в Мен, познава гласа Ми, когато му говоря. Аз съм като пастир, 

когото овцете следват и когото винаги разпознават по гласа му. Ето защо вие разпознахте гласа на 
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вашия Господ през този период, когато ви говоря чрез човешкия интелектуален орган. Не сте се 

спирали да съдите за недостатъците на гласоподавателя, нито сте се обиждали от грешките, които 

липсата на образование го кара да прави. Вие разбрахте, че Аз съм този, който ви говори. Когато 

чухте гласа Ми, веднага го познахте и казахте: Това е Той! 

21 Винаги скромните и бедните са откривали моето присъствие, защото умовете им не са заети 

с човешки теории, които замъгляват ясната преценка. 

22 През Втората епоха също така се случило така, че въпреки че идването на Месията било 

обявено, само хората с прост ум, смирен дух и ясен интелект го разпознали емоционално, когато 

дошъл. 

23 Богословите държаха в ръцете си книгата на пророците и всеки ден повтаряха думите, които 

известяваха знаменията, времето и начина на идването на Месията; и все пак - видяха Ме и не Ме 

познаха, слушаха Ме и отричаха, че съм обещаният Спасител. Те видяха Моите дела и 

единственото, което направиха, беше да се възмутят от тях, макар че всъщност всичко това беше 

предсказано. 

24 Когато дойде денят, в който тълпите, подстрекавани от онези, които се чувстваха 

обезпокоени от присъствието на Исус, го раниха и бичуваха и в резултат на ударите видяха как 

кърви като обикновен смъртен, а по-късно се бори със смъртта и умира като всеки друг човек, 

фарисеите, народните началници и свещениците възкликнаха със задоволство: "Вижте този, който 

нарича себе си Син Божи, който се смяташе за цар и претендираше да бъде Месия!" 

25 Именно заради тях, повече от другите, Исус помолил Своя Отец да им прости - които, макар 

да познавали Писанията, сега се отричали от Него и Го представяли за самозванец пред тълпата. Те 

бяха тези, които, въпреки че претендираха, че са учители на закона, всъщност не знаеха какво 

правят при осъждането на Исус, докато сред тълпата имаше сърца, разкъсвани от болка заради 

несправедливостта, на която бяха свидетели, и лица, препълнени със сълзи заради жертвената 

смърт на праведния. Те бяха мъже и жени с прости умове и смирен и щедър дух, които знаеха кой е 

бил с хората в света и разбираха какво са загубили, когато Учителят си е отишъл. 

26 Хора, дори и в това време формата на комуникация, в която сте получили Моето Слово, ще 

бъде зле преценена, а също и учението и откровенията, които съм ви дал, ще бъдат отхвърлени от 

онези, които твърдят, че знаят начина, по който трябва да се случи Моето завръщане. Те няма да 

изследват сериозно Моето слово, няма да търсят неговата същност, нито ще разгледат чудесата и 

знаменията, които ви дадох за Моето идване и за Моята истина, а ще посочат като причина за 

отричането си от Мен несъвършените дела, които откриват в тази общност, техните профанации и 

непослушание. Тогава те ще се изправят и ще кажат: "Този, който ви каза, че няма да ви се изяви 

след 1950 г., трябва ли да е Христовият Дух? Може ли днес да каже, че тази проява ще приключи, а 

утре да обяви обратното?" Защото още сега ви казвам, че мнозина ще твърдят, че ще продължа да 

се проявявам по същия начин и след като изтече 1950 г. О, възлюбени хора: ще бъдете ли причина 

утре светът да ви се присмива по този начин и да отрича всичко, което ви говорих? 

27 Вижте как ви подготвям, за да не позволите на тъмнината да проникне в сърцата ви, когато 

настъпи моментът на Моето заминаване. Но Аз ви казвам, че онези, които наистина са почувствали 

и разбрали Моето Слово, ще се отдръпнат от пътеките на объркването, за да Ме търсят в уединение 

от дух на дух. Те ще чуят в сърцето си незабравимия и познат глас на своя Учител, който им казва: 

"Блажени сте вие, които проливате сълзи, когато виждате оскверняването на Моето дело, защото 

разбирате, че това е причината мнозина да не го познават, а други да му се подиграват и да го 

отричат." 

28 Гледайте и се молете, ученици, за да продължите да разпознавате гласа Ми сред всички 

измамни гласове, които светът ви поднася, и за да се видите ръководени и закриляни с любов до 

края на пътя, където домът на Отца се отваря като безкрайно голям овчарник, за да приюти 

завинаги онези, които е създал с любов и изпратил, за да могат заслугите им на земята да ги 

направят достойни за съвършения дом. 

29 Винаги, когато ви казвам, че Христос е този, който ви говори, се намира някой, който смята 

тези, които предават Моето слово, за богохулници. Но този начин да съдят и да бъдат съдени не е 
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изненадващ, като се има предвид, че тяхната нечувствителност към духовното им пречи да ме 

усетят чрез същността на моето учение. 

30 При един случай казах на фарисеите: "Отец и Аз сме едно", а те също Ме нарекоха 

богохулник, прибягнаха до Писанията и се опитаха да докажат, че всичко, което съм казал, е лъжа. 

31 Днес ви казвам, че всеки, който не отвори очите на духа си, не може да види божествената 

светлина, защото никой не е бил изпитан като Исус. 

32 Хората ме разпитваха, залагаха ми примки, опитваха се да ме объркат с припряните си 

въпроси, подменяха ме, за да изпитат благоразумието ми; и тъй като въпреки усилията си не 

намериха начин да ме унищожат, ме обвиниха, оклеветиха и ме съдиха, за да видят как се е държал 

в този случай онзи, който наричаше себе си Божи Син. Но те не се задоволиха с всичко това, а 

искаха да видят дали тялото ми ще кърви, дали ще се състои от плът и кости, и когато Исус се 

срина и окървави по пътя към кръста, те наостриха уши в очакване да чуят моите оплаквания. 

33 Когато казах, че Отец и Аз сме едно, духът заговори. Но когато тялото кървеше, човешката 

част беше тази, която се оплакваше, защото беше жива плът. 

34 Светът поиска да му покажа Моята истина и Аз му я показах, но той не видя с очите си. 

Думите и делата ми трябваше да са достатъчни, за да докажат божествената сила на този, който ги 

е извършил. И все пак те не измериха тази сила. Но смъртта ми като човешко същество не беше 

краят на тези изпитания. Аз бях с учениците си в духовна форма. Дори сред тях имаше един, който 

ме подложи на изпитание и който не вярваше във възкресението на своя Господ, докато не се убеди 

в това, като постави пръстите си в раната на страната му. 

35 След това, когато семето на словото на Исус се разпространи от провинция в провинция и 

от народ в народ, навсякъде се появиха невярващи, съмняващи се, материалисти и подчиниха 

моето учение, моите думи и моите дела на своите разсъждения. Но хората не се ограничаваха да 

съдят за моята истина само по делата и учението ми, а се опитваха да изследват човешката ми 

природа, кариерата ми, раждането ми, детството ми и всички стъпки, които съм направил на 

земята. - Мария, святата и чиста жена, избрана от Бога да даде на света плода на живота, не избягва 

това разследване. Тя също преживява подигравките, осъжданията и изпитанията на хората. За тях 

не беше достатъчно, че пророк Исаия вече я беше обявил за девствена и чиста в минали времена. И 

дори днес хората в църквите и сектите продължават да обсъждат и да разсъждават за нея. 

36 Казвам ви, че докато човечеството не се откаже от материализма си, няма да може да 

погледне истината в очите, когато я преценява. 

37 Аз прощавам както на единия, така и на другия, но ви съветвам да престанете да използвате 

думите Ми, за да се обърквате, наранявате или убивате един друг, защото съдът ви ще бъде голям. 

38 Ако задълбочавате споровете си и накрая се отвращавате един от друг заради различните си 

мнения, кога ще се обедините в истината, която е една? 

39 Не се страхувайте от Мен, страхувайте се от себе си - казва ви Учителят. Осъдих ли от 

кръста онези, които Ме принесоха в жертва? Упрекваше ли Мария и обвиняваше ли я в този 

безкрайно скръбен час? - Не, хора мои. 

40 Не ви съдя и сега. Истина ви казвам, че всеки сам си съди и сам си произнася присъдата. 

Искам да ви освободя от болката, от изкуплението, от горчивата чаша и затова ви моля да 

изчистите сърцата си от нечисти чувства и да започнете да се обичате един друг, защото това е 

пътят, който може да ви отведе към светлината, към мира и към истината. 

41 Ако все още мислите, че страданията ви се дължат на първите ви родители, вие допускате 

грешка в разбирането на вашия Бог в преценките си. 

42 В една божествена притча вдъхнових първите човешки същества, за да придобият първо 

познание за съдбата си, но смисълът на Моите откровения беше изтълкуван погрешно. Когато ви 

говореха за дървото на живота, за познанието на доброто и злото, от което човек яде, те искаха 

само да ви накарат да разберете, че когато човек придобие достатъчно познание, за да различава 

доброто от злото, и стане отговорен за делата си, от този момент той започва да бере плодовете на 

своите дела. 
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43 Много хора смятаха, че всички сълзи на този свят са причинени от греха на първите жители 

на земята. В неспособността си да разтълкуват притчата те накрая казват, че Христос е дошъл да 

измие всички петна с кръвта Си. Ако това твърдение беше вярно - защо хората продължават да 

грешат и да страдат, въпреки че жертвата вече е била направена? 

44 Исус е дошъл на земята, за да научи хората на пътя към съвършенството - път, който Той 

показва с живота си, с делата и думите си. 

45 Знаете, че Бог е казал на хората: "Растете и се размножавайте и напълнете земята". Това 

беше първоначалният закон, даден на теб, народе. По-късно Отецът не само наредил хората да се 

размножават и човешкият род да продължава да расте, но и чувствата им да стават все по-

възвишени, а умовете им да се развиват безпрепятствено. Но ако първият закон е имал за цел 

размножаването на човешката раса - как можете да предположите, че същият Отец ще ви накаже за 

това, че се подчинявате и изпълнявате заповед от Него? Възможно ли е, хора, във вашия Бог да 

съществува такова противоречие? 

46 Вижте какво материално тълкуване са дали хората на една притча, в която се говори само за 

пробуждането на духа в човека. Затова вникнете в моето учение и вече не казвайте, че плащате 

дълга, който първите жители на земята са натрупали с непослушанието си към вашия Отец. Имате 

по-висша представа за божествената справедливост. 

47 Казах ви, че и последното петно ще бъде изтрито от сърцето на човека, но ви казвам също, 

че всеки трябва да измие собственото си петно. Спомнете си, че ви казах: "С лакътя, с който 

мерите, ще ви бъде измерено" и: "Каквото посеете, това трябва да пожънете". 

48 Сега е времето, когато можете да разберете старите ми думи: "Растете и се размножавайте", 

а именно, че това трябва да се прави и духовно и че трябва да изпълвате вселената с добрите си 

дела и светли мисли. 

49 Приветствам всички, които искат да се доближат до мен, всички, които се стремят към 

съвършенство. 

50 Починете си от земните си дела, деца мои, влезте във вътрешността си, където е храмът, и 

размишлявайте върху думите ми. 

51 Предназначил съм ви да разпространявате доброто на земята, което е истинската духовност. 

52 Чувствате ли се твърде некомпетентни и незначителни? Смятате ли, че сте твърде нечисти, 

за да можете да натоварите душата си с подобна задача? Причината за това е, че не познавате 

Моята мъдрост и Моята милост, че не наблюдавате с открити сетива поучителните примери, които 

ви давам на всяка крачка чрез природата. 

53 Не виждате ли как слънчевите лъчи, осветявайки всичко, достигат и до най-замърсената 

локва, изпаряват я, издигат я в атмосферата, пречистват я и накрая я превръщат в облак, който 

преминава над земите и ги прави плодородни? 

54 Понякога ми казвате: "Учителю, как е възможно да си вперил поглед в това човечество, 

след като няма повече патриарси, повече праведници, повече хора, които да бъдат Твои апостоли? 

Не виждаш ли, че живеем в свят, пълен с мръсотия и грях?" Отговарям ви, че Моята сила кара 

лилиите да изникват дори сред калта, от която никой не би предположил, че може да изникне цвете 

с такава чудна чистота. 

55 Нека слънцето на Моето Слово да проникне в същността ви, за да ви пречисти и издигне и 

да можете да тръгнете с бързина, за да направите сърцето на ближния си плодотворно. 

56 Сред този живот на грях и поквара, който живее човечеството, нека се появят чистотата на 

делата ви и искреността на молитвите ви, и наистина ви казвам, че вашият дух няма нужда да 

завижда на лилиите по никакъв начин. 

57 Ще говоря в тази форма само за кратък период от време - време, от което трябва да се 

възползвате, точно както полските растения се възползват от благоприятния сезон, за да растат, 

цъфтят и дават плодове. 

58 Истина, истина ви казвам, в покаялите се грешници има повече любов, отколкото в онези, 

които винаги са се смятали за добри. Така ще продължа да говоря, а грешниците ще продължат да 

се покайват за престъпленията си и броят на обърнатите ще се увеличи. 
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59 Сърцето на грешника е по-възприемчиво към любовното докосване на Словото Ми, тъй 

като има много хора, които са съгрешили, защото в живота им е липсвала любов. Когато чуха гласа 

на моя Отец, който ги призоваваше, прощаваше им, лекуваше раните им и ги разбираше така, както 

никой на земята не ги разбираше, те скоро усетиха божественото докосване до най-чувствителните 

струни на своето същество и изпитаха постоянството на своя Учител към тях. 

60 Толкова много хора вървят по света, търсейки дума или изкупителна светлина, утеха за 

своето страдание. Те търсят някой, който ще бъде снизходителен към тях, който няма да изтъква 

недостатъците им, който ще им говори за по-добър живот. Но те не го намират в света и тогава се 

затварят в себе си, оттеглят се и вече не доверяват тайните си на никого. 

61 Тези сърца се отварят само с ключа на любовта, който притежавам и който поверявам 

именно на всички онези, които отварят сърцата си и ми казват: "Учителю, искам да те следвам." 

62 От дъното на сърцата на слушателите се появява този въпрос: "Ти ли си Месията?" Но аз ви 

казвам само: вслушайте се в думите ми, разберете смисъла им и потърсете същността им. 

63 Говоря истината, преподавам пътя, разкривам прераждането, което е закон, за да може 

душата да се усъвършенства и да достигне целта на своето предназначение. Съмнявате ли се в 

това? Истина ви казвам, че истината не се променя ни най-малко от вашите съмнения. Тя винаги 

остава същата. 

64 Казвам ви, никога не отричайте само поради факта, че не разбирате. Помнете, че ако само 

това, което вашият беден ум разбира, е истина, нищо не би съществувало. 

65 Някои ми казват: "Учителю, ако знаеш всичко, ако познаваш съществата още преди да са се 

появили - знаеше ли тогава, че Юда ще те предаде?" О, вие, неумели разсъждаващи, които в наше 

време все още задавате такива въпроси! Аз, който знам всичко, го избрах именно защото знаех, че 

този човек не може да постъпи по друг начин; и беше абсолютно необходимо да използвам всяко 

едно несъвършенство на моите ученици, за да дам пример за поучение. 

66 Ученикът, който е предал своя Учител, е символ, отворена книга, която съществува във 

всяко човешко съзнание*, за да можете да разберете нейното значение и да чуете нейните 

поучения. 
* Виж бележка под линия под 145, 62 

67 Знайте, че във всеки човек живее по един Юда. Да, ученици, защото във вашия случай 

тялото е Юда на духа; тялото е това, което се съпротивлява на светлината на одухотворяването, 

което чака духа да го потопи в материализма, в низките страсти. 

68 Но тъй като тялото ви води до ръба на пропастта, не бива да го осъждате. Не, защото тя ви е 

нужна за вашия напредък и трябва да я преодолеете чрез одухотворяването си, както аз преодолях 

Юда чрез любовта си. 

69 Виждам, че се съмнявате в силата на любовта, че се съмнявате в силата на вярата, че се 

съмнявате в проявлението на Моя Дух чрез човешкия орган на разбиране, че вие самите се 

съмнявате в дарбите и способностите си, които все още не сте развили. Какво можете да направите 

с толкова много съмнения? Какви чудеса можете да преживеете? - Няма. 

70 Вие сте толкова упорити в своя скептицизъм и толкова силни в своите съмнения, че не 

позволявате на духовната светлина да достигне със своите лъчи до по-дълбоките области на вашето 

съзнание. Но ако се одухотворите, ако живеете в хармония с моите учения и по моята воля, ще 

видите как от вашето същество се издигат способностите, които сте отричали, и духовните дарби, 

които не сте и предполагали, че притежавате. 

71 Тогава, когато се одухотворите и в сърцата ви властват чистота и кротост, ще усетите как 

всички природни елементи са добре настроени към вас и ви се подчиняват, защото 

одухотворяването ви е довело до хармония с тях. 

72 Ако имате духовност, вече няма да казвате: "Отче, дай ми храна, дай ми ум, дай ми 

материално богатство." Още по-малко пък ще изпаднете в грешката да му кажете: "Отче, ако ми 

дадеш това, за което те моля, аз ще ти дам от това, което имам - това, което ми поискаш." 

73 Не мислите ли, ученици, че този начин на искане е като изкушение на вашия Отец? 

Мислите ли, че мога да ви дам повече и по-добре, ако Ми дадете нещо? Ако Ми кажеш да те 
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помоля за това, което имаш, какво ще стане с теб, ако в замяна на удовлетворяването на молбите ти 

те лиша от това, което обичаш най-много на света? Бихте ли издържали такъв тест? 

74 Не, ученици, време е да позволите на съвестта си да ръководи всичките ви действия и 

мисли. 

75 Оставете вярата си да говори и небето ще ви отговори. 

76 Божественият дух е изпълнен с любов, въпреки че съществува сам. 

77 Още нищо не беше създадено, нищо не съществуваше около божественото същество и 

въпреки това той обичаше и се чувстваше като баща. 

78 Кого е обичал? Чий баща се чувстваше той? Това бяха всички същества и всички създания, 

които щяха да произлязат от него и чиято сила се криеше в неговия дух. В този дух бяха всички 

науки, всички природни сили, всички същества, всички основи на творението. Той е вечност и 

време. В него бяха миналото, настоящето и бъдещето, още преди световете и съществата да 

оживеят. 

79 Това божествено вдъхновение се превърна в реалност под безкрайната сила на божествената 

любов и животът започна. 

80 Вселената се изпълни със същества и във всички тях се проявиха любовта, силата и 

мъдростта на Отец. 

81 Като неизчерпаем източник на живот е била утробата на Господ от онзи момент, в който е 

решил, че атомите трябва да се обединят, за да образуват тела и същества. 

82 Първо е съществувал духовният живот, първо са били духовните същества и едва след това 

материалната природа. 

83 Тъй като беше решено, че много духовни същества ще трябва да приемат телесна форма, за 

да живеят в материалните светове, всичко беше подготвено така, че децата на Господ да намерят 

всичко готово за тях. 

84 Той обсипал с благословии пътя, по който щели да вървят децата му, залял Вселената с 

живот и изпълнил с красота пътя на човека, в който вложил божествена искра: съвестта, духа, 

създадени по този начин от любов, от интелигентност, от сила, от воля и от съзнание. Но всичко, 

което съществуваше, той обгърна със силата си и му показа неговото предназначение. 

85 Отецът остава там като първоизточник на всичко съществуващо и тъй като пътят към 

развитието и съвършенството е предложен на вселената, той остава в очакване на завръщането на 

всички свои деца, за да могат и те да намерят в него своята цел, която ще бъде съвършенството на 

душата и вечността. 

86 Този път, предопределен за всяко природно царство, за всяко създание и всеки вид, е 

законът, който Творецът неизличимо е отпечатал върху Своите деца. 

87 Оттогава всичко тъче и живее за целта, за която е създадено; оттогава всичко се движи към 

съвършенство и се върти непрестанно около заповед, принцип и закон. 

88 Отецът, подобно на сеяч, използва елементите на живота, които са в него, като че ли са 

почва, и в нея поставя семето на живота, което извира от любовта му, за да дочака деня, когато ще 

може да пожъне такъв съвършен плод, какъвто е бил семето и какъвто е бил вдъхновението. 

89 Сегашните учени са поразени, когато открият, че светът има повече живот, отколкото са му 

давали предишните учени; и когато си мислят, че Земята е залязваща звезда, която е близо до 

изчезване, аз им казвам, че Земята е живяла толкова малко, че все още е далеч от този етап на 

развитие, за да може да приеме поколенията на благодатта и одухотворяването. 

Моят мир да бъде с вас! 
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Инструкция 151  
1 Пили сте от много извори с надеждата да утолите жаждата си за любов, а сега сте по-жадни 

от всякога. Какво направихте с водата на живота, която ви дадох още тогава? 

2 Казах на самарянката: "Който пие от водата, която Аз давам, никога вече няма да ожаднее." 

Но днес ви казвам: Ако хората бяха пили от тази вода, нямаше да носят със себе си толкова много 

нещастие. 

3 Хората не останаха в моето учение и предпочетоха да използват името ми, за да създават 

религии и деноминации според своето тълкуване и удобство. Аз отхвърлих традициите и ги научих 

на учението за любовта, но днес вие идвате при мен и ми представяте празни ритуали и церемонии, 

които ни най-малко не насърчават духа. Ако в делата ви няма изразена духовност, в тях не може да 

има истина, а това, което не съдържа истина, не достига до вашия Отец. 

4 Когато тази самарянка усети светлината на очите Ми да прониква до дъното на сърцето й, 

тя Ми каза: "Господи, вие, евреите, казвате, че Йерусалим е мястото, където трябва да се покланяме 

на нашия Бог." Тогава й казах: "Истина ти казвам, жено, наближава времето, когато няма да се 

покланяш на Отца на тази планина или в Йерусалим, както правиш сега. Идва времето, когато ще 

се покланяте на Отца в дух и истина, защото Бог е дух." 

5 Това е моето учение за всички времена. Виждате ли, въпреки че имахте истината пред очите 

си, вие не искахте да я видите. Как да я живеете, ако не я познавате? 

6 Точно поради тази причина вие дойдохте в моето присъствие жадни. Но когато чухте тази 

дума, сърцето ви усети свежестта на водата на живота и вече не искахте да се отдалечавате от 

извора. 

7 Вие ми казахте: "Господи, Ти ни съобщи, че това слово, което даваш днес чрез 

гласоподавателите, ще има своя край. Какво да правим тогава, за да не ни застигне отново 

жаждата?" Учителят ви казва: Дойдох, за да ви науча да се молите, да ви разкрия духовните дарби, 

които притежавате, но не сте използвали, и чрез които можете да практикувате моя закон и да ми 

подражавате. Който има духовност в живота си, не може да чувства жажда, умора, глад или 

страдание. Освен това ви казвам: След 1950 г. ще бъда по-близък с вас заради вашата духовност. 

8 След това ме питате: "Как се постига духовност?" И аз ви казвам: Ще го постигнете, като се 

молите от дух на дух, като внимавате да бъдете справедливи във всичките си действия, като 

практикувате активна благотворителност към ближните си. Когато човек живее по този начин, 

душата става свободна и направлява стъпките на човека, просветена от светлината на Духа. Той 

вече не се чувства самотен на земята, защото разбира, че присъствието на Господ и на духовния 

свят го съпътстват. С всяка своя стъпка в живота той открива нова светлина и придобива ново 

разбиране за себе си. Той вече не се чувства като разбойник или нещастник и се освежава с 

чудесата, създадени от неговия Отец, които сега открива чрез дара на вдъхновението и 

откровението. 

9 Казвам ви и в този момент, че който пие от водата, която давам, която е Моето Слово, 

никога повече няма да ожаднее, както ви казвам да не търсите определено място, за да се молите, 

защото можете да Ме намерите навсякъде. 

10 Предупредих ви за всичко, което може да предизвика отчаяние в живота ви, за да не се 

отчайвате нито за миг по време на пътуването си през живота. Обявих ви, че ще дойде време, 

когато всички религии ще се опитат да изследват това учение и ако се заинтересуват от него, ще 

преценят това по вашите дела, думи и свидетелства. 

11 Вече знаете, че за вас ще се говори и ще се борят, че ще изтъкнат толкова много аргументи 

срещу вярата, която поддържате, че мнозина ще се скрият от страх, други ще се деморализират, а 

повечето ще се отклонят от добрия път в объркване. 

12 Не забравяйте, че вече съм ви съобщил всичко това, но нека ви напомня, че онези, които 

остават непоколебими въпреки всичко и се молят в мълчание, без да се колебаят във вярата и 

надеждата си, ще бъдат като семето от притчата, което се спаси от бурята. След това, когато 
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настъпи определеното време, то започна да покълва, да расте и да се размножава, докато покрие 

полята, защото знаеше как да изчака да утихнат ветровете, за да живее и да се размножава. 

13 Не искате ли да бъдете малкото семе от тази притча, за да имате утре славата да бъдете 

наречени от вашия Отец "деца на вярата", както Аз нарекох Ной? Не се страхувайте, защото бурята 

няма да е само срещу вас. 

Както видяхте, че народите и силите на земята се готвят за битка, така и различните религиозни 

общности се подготвят за битката. 

14 Необходимо е за кратко време небето да се затвори за всички и да се отвори отново само 

когато от земята се издигне един-единствен вик, защото се признава, че има само един Баща на 

всички същества. 

15 Искам още сега да разберете каква е задачата, която трябва да изпълните в разгара на този 

конфликт - задача, която обхваща не само духовното, но и материалното. 

16 Справедливостта на Отеца докосна този народ със скиптъра си, за да му даде власт срещу 

войната, несправедливостта и лъжата. Жителите му са помазани в сърцата и душите си, за да 

държат войната далеч от тях. Те са подготвени и пречистени, така че да имат търпение и да не се 

отчайват пред страданието, когато по света се разпространява опустошение и се чува плачът на 

жителите на народите. Тогава от този народ ще се издигнат молитви, ще се изясни формата на 

поклонението му към Отца, ще се умножат делата на любов, които върши по пътя си. Защото това 

ще бъде предсказаното време, когато всички земи ще бъдат подготвени да приемат това семе на 

любовта. 

17 Подгответе се предварително за битката, като се въоръжите, развийте духовните си дарби, 

придайте блясък на оръжията си. Не се страхувайте от изпитания, защото те дават на духа ви сила и 

устойчивост. 

18 Пречистете сърцето си, за да влезете в този конфликт чисти и подготвени, и тогава няма от 

какво да се страхувате. Духовните сили и природните стихии ще бъдат на страната на всички, 

които се изправят като войници в моята кауза на любовта, мира и справедливостта. 

19 В тази епоха аз търся сърцата на хората, за да им покажа правилния път. 

20 Вие, които все още имате традиции, спомнете си за Моето присъствие сред вас през Втората 

епоха: спомнете си влизането на Исус в Йерусалим, спомнете си за това време с любов и се 

замислете за значението на някои от тези пасажи, и Аз ви казвам: Днес не влизам в благословения 

град, а в сърцето на всички мои деца с добра воля. Ако искате да Ме приемете като гост, 

подгответе се и Аз ще бъда с вас. Винаги съм те обичал по един и същи начин, Духът Ми е 

неизменен. Ти, който ме обичаш и искаш да ме следваш, виж пред себе си небесната стълба, която 

води към мен. Моят път е известен на всички, твоят дух знае, че за да стигне до мен, трябва да се 

подчини на всички заповеди на Закона. 

21 Искам да сте чисти по дух. Готов съм да се вляя във всеки, който се подготвя. 

22 Праведните духове, които живеят с мен, се оплакват от неразбирането на човешкото сърце, 

когато съзерцават моето дело от Третата епоха. Все още някои се съмняват и поставят условия, за 

да бъдат послушни; но аз продължавам борбата си от любов към вас и призовавам сърцата в 

желание за любов и състрадание като простодушен пилигрим. 

23 Пътят е жертвен, но води до върха на планината. Елате с мен и нека вървим заедно. Чуйте 

словото, което ви говори в този момент. То е много просто, но ще докосне чувствителните струни 

на сърцето на онези, които са умрели за живота на благодатта, и ще ги събуди за нов живот. 

24 Във Втората епоха дванадесет ученици бяха с Мен на Тайната вечеря. Сега приканвам 

цялото човечество да се наслади на Хляба на Духа. Предлагам ви и мира на моето царство, защото 

в мен е силата да ви предложа тези дарове. Всеки, който иска да ме последва, е добре дошъл. Но 

който е призван от света и иска да му служи, ако веднъж потърси моя път, ще трябва да навакса 

изгубеното време с много усилия и болка. 

25 Служете ми и съвестта ви ще бъде чиста. Освен това ще ви дам всичко, което е необходимо 

за прехраната ви. Докато сте заети с изпълнението на духовната си задача, моите ангели ще бдят 

над вашите блага. 
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26 Видях как се приготвяте (вътрешно) и наистина ви казвам: ще ви дам да ядете Моето "тяло" 

и да пиете Моята "кръв". 

27 Духът е готов да изучава ученията, които ви дадох през Втората епоха, и обяснението, което 

ви давам в момента. 

28 Вижте тук трапезата, на която са хлябът на живота и виното на благодатта. Учениците ме 

заобикалят и в сърцата си се питат: "Въпреки че Отец е с нас, защо скръбта се проявява в думите 

му?" Но сред тези, които питат така, има и други, чиито умове подозират, че Учителят ще им каже 

нещо тежко. Те са тези, които помнят как Господ потапя хляба във виното, за да го поднесе на 

онзи, който ще Го предаде. 

29 Когато Исус празнува пасхалната трапеза с учениците си, според традицията на този народ, 

той им казва: "Нещо ново ви откривам сега: вземете от това вино и яжте от този хляб, които 

представляват Моята кръв и Моето тяло, и правете това за Мой спомен." 

30 След кончината на Учителя учениците възпоменават жертвата на своя Господ, като пият 

вино и ядат хляб, които са символи на Този, който е дал всичко от любов към човечеството. 

31 През вековете народите, разделени на деноминации, са тълкували думите ми по различен 

начин. 

32 Днес искам да ви разкажа какво почувствах в онзи час, на онзи банкет, където всяка дума и 

действие на Исус беше урок от книга с дълбока мъдрост и безкрайна любов. Когато използвах 

хляба и виното, това беше, за да разберете, че те са като любовта, която е храната и животът на 

душата, и когато ви казах: "Това правете за Мой спомен", Учителят казваше, че трябва да обичате 

ближния си с любов, подобна на тази на Исус, и да се давате на хората като истинска храна. 

33 Исус не ви е дал просто думата си. Неговите учения и дела не са просто притчи или 

алегории. Точно както символизира тялото и кръвта си на учениците си за поука с хляб и вино, на 

следващия ден Той дава тялото си пред очите на тълпата и пролива цялата си кръв, за да даде на 

цялото човечество да яде хляба на вечния живот, на съвършената любов. 

34 Всеки обред, който правите с тези учения, ще бъде безплоден, ако не прилагате моите 

учения и примери в живота си. Това е трудността за вас, но това е и заслугата. 

35 Исус ви научи на милосърдие, кротост и любов; научи ви да прощавате на враговете си от 

сърце. Той ви каза да бягате от лъжата и да обичате истината. Той ви провъзгласи, че винаги трябва 

да отвръщате на злото с добро, както и на доброто, което получавате. Той ви научи да уважавате 

всеки свой съсед и ви разкри пътя към здравето на тялото и душата и как да почитате името на 

родителите си с живота си, за да може и вие да бъдете почитани от децата си. 

36 Това са някои от заповедите, които трябва да се спазват от всеки, който иска да бъде 

истински християнин. 

37 За да може това учение да запали вяра в сърцата, за да бъде обичано от хората, правех 

чудеса в процеса на обучението, а за да бъдат тези чудеса възможно най-впечатляващи, ги правех 

върху телата на болните: Изцелявах слепи, глухи, неми, парализирани, обсебени, прокажени, а 

също и възкресявах мъртви. 

38 Колко много чудеса на любовта направи Христос сред хората! Имената им остават в 

историята като пример за обучение на следващите поколения. 

39 Днес отново ви давам Моето Слово; духовното му съдържание е същото като това, което ви 

дадох през Втората епоха. Аз ви говоря със същата любов. Още веднъж ви показвам пътя към Отец. 

Аз ви уча с най-голяма безкористност. 

40 Днес не символизирам тялото и кръвта си с хляб и вино, нито идвам като човек, за да пролея 

кръвта си и да ви дам тялото си на кръста. Сега е друго време. Сега идвам в духа и именно на 

вашия дух говоря за неговата духовна мисия, тъй като сега той е в състояние да разбере 

предишните учения, а също и новите откровения. В момента подготвям храма Си във вашето 

сърце. 

41 Като човек имах форма, а като Бог нямам такава. Ето, в Мен няма повече телесност от 

Моята истина, нито пък има друго вино от Моята любов. 
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42 Моят Дух, който е вездесъщ, се усеща, когато сте подготвени. Търсете Ме и Аз ще отместя 

от духовния ви поглед завесата на много тайни. Ще обърна сърцето ти към добро, ще ти покажа 

пътя, който да следваш. 

43 Как можеш да продължаваш да мислиш за кръв и тяло, след като Светият Дух е този, който 

слиза при теб, след като Аз идвам само за да просветя духа ти със Словото Си, да те нахраня и да 

разклатя материалната ти природа? 

44 Гласът на твоя дух ме повика тогава; твоето вътрешно извисяване, твоята жажда за светлина 

ме накараха да се приближа до теб. 

45 Скоро учениците на спиритизма ще разпространят това учение сред хората като учение, 

което ще ги вдъхнови да се борят за издигането на своя дух. 

46 Не създавайте повече секти, трябва да ви обединява само отношението. Съвестта ви ще ви 

подскаже кога се отклонявате от пътя. 

47 Дадох ви един закон от самото начало на времето. Тя ви очертава път, изпълнен с яснота, 

който е пътят на еволюцията на вашата душа. 

48 По това време и аз ще бъда предаден, продаден и предаден. Вие все още не знаете начина, 

но отворете очите си и работете върху себе си, за да не бъдете автори на такива дела. 

49 Какво ще стане с онзи, който е чул призива Ми, когото Аз нарекох ученик и когото светът и 

съвестта му след това нарекоха предател? 

50 Гледайте и си прощавайте един на друг, защото Моята прошка покрива цялата вселена. 

51 В този ден сърцето ти пулсираше със сила, защото аз бях в него. 

52 Хората, които чуват думите ми: Отклонете мислите си от земните планове и се издигнете, за 

да може духът ви да се освежи и да се радва в Моето присъствие. Подгответе се, защото моментът 

е тържествен. Бащата говори на децата си и ако го прави с толкова много любов, защо децата да не 

го слушат с цялото благоговение, на което са способни? 

53 Вие, носители на глас, предавайте моето учение повече с духа си, отколкото с устните си. 

54 Вие, "златни пера": запишете словото ми повече с любовта си, отколкото с перата си. 

55 Искам това послание да събуди хората от съня им. Искам хората, които чуят моите учения 

от твоите уста или ги прочетат в твоите писания, да се развълнуват и да потръпнат. 

56 Моите хора ще излязат и ще разпространят добрата новина и ще направят посланието ми 

известно до този момент. Ще доказвате моята истина не само с думите си, но и с всичките си дела, 

като насочвате живота си към спазването на това учение. Ще настоявате, че повторното 

въплъщение на духа (в душата)* е една от великите истини, които човечеството трябва да знае и в 

които трябва да вярва. Някои го подозират, приемат го и вярват в него по интуиция, като нещо, 

което не може да липсва в моята любяща справедливост към човечеството. Но ще има и мнозина, 

които ще ви нарекат богохулници и лъжци. Не се притеснявайте, същото се случи и с моите 

апостоли, когато проповядваха възкресението от мъртвите, както го учеше Исус. Свещениците и 

съдиите ги хвърлят в затвора за това, че проповядват такива учения. По-късно светът прие това 

откровение, макар да ви уверявам, че не можа да разбере пълния смисъл на това учение, затова е 

необходимо да дойда в този момент и да ви науча, че "възкресението на плътта" може да се отнася 

само до превъплъщението на духа, тъй като това е същността и причината за живота - това, което в 

действителност е вечно. 
* Допълненията в скоби в текста също са добавени от преводачите. 

57 С каква цел трябва да се възкресяват мъртвите тела, след като те са само нетрайните дрехи 

на душата? 

58 Плътта потъва в земята и се смесва с нея. Там тя се пречиства, трансформира и 

непрекъснато възкръсва за живот, докато духът продължава да се развива нагоре, да се движи към 

съвършенство. Когато се върне на земята, за него това е възкресение за човешкия живот, а също и 

възкресение, свързано с душата, за новата му телесна обвивка. Но материалното не е нетленно, 

докато духовното е, затова ви казвам още веднъж, че търся вашия дух, който уча и който искам да 

бъде с Мен. 
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59 По това време казах на Никодим, който ме беше потърсил в добър дух, за да говори с мен: 

"Роденото от плът е плът, а роденото от Дух е дух. Не се учудвайте, когато ви казвам, че човек 

трябва да се роди отново." Кой разбира тези думи? С тях исках да ви кажа, че един човешки живот 

не е достатъчен, за да разберете едно Мое учение, и че са ви необходими много земни животи, за да 

разберете учебника, който този живот съдържа. Следователно плътта има за задача единствено да 

служи като опора на душата по време на нейното пътуване по земята. 

60 Душата получава от тялото впечатленията, които получава в живота. Колкото повече 

нараства нейната чувствителност и зрялост, толкова по-голяма е реколтата за душата. Тялото е 

само инструмент, предавател, опора и ориентир. 

61 Животът в този свят е постоянно обучение и отражение на вечния живот на душата. Говоря 

за нейната хармония, красота и съвършенство. 

62 Това е поредното ми учение, хора, но за да го разберете по-добре, вникнете в него повече с 

духа си, отколкото с ума си. 

63 Ти си подготвил сърцето си да очаква моето идване. Аз съм ваш гост в него. 

64 Завесата на мистерията и мълчанието е разкъсана, вече оттук виждаш лъчите на светлината 

на Царството и чуваш гласа на своя Отец. Душата ви се е измила в пречистващите води на болката. 

Кой от вас не е проливал сълзи? Кой не е познал горчивината? 

65 Вие жадувате за мир и в молитвата си ми казвате: "Господи, нека войните в света да спрат и 

мирът на Твоето царство да дойде при нас!" 

66 Започвате да усещате задачата, която съм възложил на духа ви от самото начало. Вие сте 

хората, на които съм избрал да говоря и да възложа задачата да донесат мира и светлината на 

истината на народите по земята. Вие също сте част от онзи неблагодарен народ, който не пожела да 

ме познае в образа на Христос. Другите хора ме разпознаваха по-добре от онези, които твърдяха, че 

ме очакват. 

67 Проляхте много сълзи заради материализирането и неблагодарността си, затова сега бдите 

за мира и се молите хората да се обичат помежду си. В мълчание се питате как е възможно да не 

сте открили своя Господ в Исус; как е възможно да сте Го повлекли към жертвената смърт и да сте 

имали силата и смелостта да Го видите да умира; как е възможно да не сте плакали за Него, когато 

дори слънцето е скрило лицето си, за да накара хората да разберат своята слепота. Не се учудвайте, 

че сте били способни на тези отклонения; ето ме в друга проява и е много възможно някои отново 

да ме отрекат. 

68 Няма мир на земята, дори в дните, които посвещавате на паметта на Страстите на вашия 

Господ, и аз ви моля: Как сте използвали преражданията, които съм ви дал? Какво сте направили с 

живота на ближните си? Само сте оставили времето да мине и сте използвали живота и идеалите си 

по погрешен начин. Искахте да бъдете господари, а всъщност бяхте роби на света и на греха. 

Мечтаете за безсмъртие, но не живеете към вечността, а към смъртта. Аз, който съм Възкресението 

и Животът, ви възкресих отново и отново, за да живеете истински живот. 

69 Наистина ви казвам, че ще подложа този братоубийствен и егоистичен свят на съд и ще го 

пречистя, докато не видя, че от него се издигат любов и светлина. Дори на тези, които днес водят 

народите си към гибел, които в момента сеят и разпространяват всички пороци, които са създали 

свое царство на беззаконието, ще дам заповед да се борят с изкушенията, да премахнат покварата и 

да изкоренят дървото на злото от корен, за да се поправят. Хора, вие също ще попаднете под този 

съд, защото не сте оценили правилно Мойсей, пожертвали сте Исус, преследвали сте Илия и сте 

убили пророците, апостолите и учениците. 

70 Аз предлагам мир на света, но гордостта на великите народи, с фалшивата си сила и 

фалшивия си блясък, отхвърля всеки призив на съвестта и се оставя да бъде увлечена единствено 

от амбициозните си цели и омрази. 

71 Човекът все още не е на страната на доброто, справедливостта и разума; хората все още се 

надигат и осъждат делата на своите съседи; те все още вярват, че могат да установят 

справедливост. Не мислите ли, че вместо съдии те трябва да се наричат убийци и палачи? 
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72 Хората на властта са забравили, че има един собственик на целия живот, но отнемат живота 

на съседите си, сякаш им принадлежи. Тълпите викат за хляб, справедливост, подслон и дрехи. Аз 

ще осигуря справедливост, а не хората или техните доктрини. 

73 Човекът винаги е искал да ме види като съдия, но никога не е успял да издигне трон за мен 

като свой цар или олтар за мен като свой бог; успял е само да създаде трибунал. Затова ви казвам, 

че от този божествен съд сега съдя всяко ваше дело. 

74 В своята гордост хората сами са искали да подчинят природата и нейните стихии, без да 

осъзнават, че те се превръщат в съдии, които наказват човешкото високомерие и самонадеяност. 

75 Онова, което пророците са провъзгласили, ще се сбъдне в този период. Новата ми дума ще 

достигне до философи и богослови, мнозина ще й се присмеят, а други ще се възмутят. Но докато 

това се случва, изумените им очи ще видят изпълнението на пророчествата, които сега ви съобщих. 

76 Учех ви само да обичате доброто и ако съм дошъл за това, то е защото знам, че в света сте 

се покланяли на злото, чиято сила е произтичала от вашите несъвършенства. 

77 Искам да ви говоря по друг начин - не за да поправям грешки, не за да ви упреквам в 

грешки, а за да ви дам поучителни думи на висока мъдрост и дълбоко откровение. Но това няма да 

се случи, докато не излезете от тялото, което ви свързва, и от света, който ви заточава. Хора, чувате 

гласа ми, не се заседявайте в тази пустиня, помнете, че в онази Първа епоха вие дадохте на света 

пример за вяра, постоянство и сила за всички векове, когато прекосихте тази пустиня, пълна с 

изпитания, препятствия и врагове, докато достигнете високата цел, която преследвахте: земята на 

обещанието. 

78 Вземете този пример за образец, вземете пример от себе си, защото вие сте част от този 

народ. Непрестанно насърчавах вярата на Моите деца и накрая възнаградих тяхната вярност. 

Истина ви казвам: нова манна съм приготвил за духа ви и в часа на изпитанието отново ще бликне 

вода от скалата в пустинята. 

79 С песни и хвалебствия към Йехова тълпата облекчи трудното си скитане. В настоящия 

момент молитвата и добрите дела ще ви накарат да не усещате трудностите по пътя. Вече 

пресичате последната пустиня. Имайте смелост и вяра, достигнете върха на планината с делата си 

на любов. 

80 Отвъд този свят има родина*, в която всички вие ще влезете духом. Кой няма любим човек 

там? Кой не иска да ги види отново, някого, когото помни като баща, майка, брат, дете, съпруг или 

съпруга, или приятел? 
* Вж. бележка под линия под 145, 29 

81. Вашите спомени, мисли и молитви днес са призиви, които тези същества чуват в домовете 

си. Утре одухотворяването ще ви обедини и ще ви накара всички да живеете в един свят и да се 

подчинявате на заповедта, която ви казва: "Обичайте се един друг. 

Моят мир да бъде с вас! 
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Инструкция 152  
1 Това е възпоменателен ден, в който различните религиозни общности събират големи 

множества, жадни за Божието слово. Вижте как всеки от тях почита Страстите на Исус по различен 

начин. 

2 Това е ден на възпоменание, когато сърцето на човека се отвръща от земните удоволствия за 

кратък период от време и той усеща, че съдбата му не свършва в този свят, а че подобно на Исус 

трябва да измине пътя на горчивината в този живот, за да се издигне до десницата на Господа. 

3 Колко малко са онези, които могат да преживеят в сърцето си Страстите на Учителя без 

обреди и алегорични представи! Вие, духовниците, които Ме чувате чрез човешкия орган на 

разбиране, не очаквайте от Мен да повторя тази драма под формата на чувствена проява. Ще ти 

позволя само да си спомниш чрез Моето Слово за делата и поученията, които ти дадох през тези 

часове. Отново учениците са с Мен и Аз им казах: Бдете и се молете, пазете се от примките на 

изкушението, помнете, че плътта е слаба. 

4 Ако по онова време ви казах, че ще ви дам нова заповед, като казах: "Обичайте се един 

друг", днес ви казвам, че тази заповед продължава да бъде първа и последна. 

5 Казах на учениците Си във Втората епоха: "Много скоро няма да Ме видите вече, защото 

отивам при Отца. Но скоро пак ще бъда между вас, защото ще ви изпратя Утешителя, Духа на 

истината." И ето че Аз съм тук, учениците на Третата епоха, изпълнявайки Моето слово и Моето 

обещание. 

6 Когато наближи часът и вечерята приключи, Исус даде на учениците си последните 

инструкции. Той се отправи към маслиновата градина, където се молеше, и каза на Отца: "Господи, 

ако е възможно, вземи тази чаша от мен. Но не моята воля, а Твоята да бъде." Тогава се приближи 

онзи от моите ученици, който трябваше да ме предаде, придружен от множеството, което щеше да 

ме хване. Когато попитаха: "Кой е Исус Назарянина?" - Юда се приближи до Учителя си и го 

целуна. В сърцата на тези хора се появи страх и ужас, когато видяха спокойното поведение на 

Исус, и те отново попитаха: "Кой е Исус?" Тогава се изкачих при тях и им казах: "Ето ме, това съм 

аз." Тогава започна моята страст. 

7 Те ме доведоха пред свещеници, съдии и началници. Разпитваха ме, съдеха ме и ме 

обвиняваха, че нарушавам закона на Мойсей и че искам да създам империя, която да унищожи тази 

на императора. 

8 Колко много сърца, които допреди няколко дни се възхищаваха и благославяха делата ми, 

ги забравиха, проявиха неблагодарност и се присъединиха към онези, които ме порицаваха. Но 

беше необходимо тази жертва да бъде много голяма, за да не бъде никога изтрита от сърцата на 

хората. 

9 Светът и вие като част от него ме видяхте охулен, подигран и унижен така, както никой 

друг не би могъл да бъде. И все пак търпеливо изпразних чашата, която Ти ми даде да изпия. 

Стъпка по стъпка изпълних предназначението си да обичам хората и се отдадох на всичките си 

деца. 

10 Блажени са онези, които са повярвали в своя Бог, въпреки че са го изпитали покрит с кръв и 

вцепенен. 

11 Но ме очакваше още нещо по-тежко: да умра, прикован на дърво между двама разбойници. 

Но така беше написано и така трябваше да се сбъдне, за да бъда признат за истинския Месия. 

12 Когато погледнах от височината на кръста към тълпата от хора, видях Мария и й казах, 

обръщайки се към Йоан: "Майко, това е твоят Син", а на Йоан: "Сине, това е твоята Майка. 

13 Йоан беше единственият в този час, който можеше да разбере смисъла на следващото 

изречение, защото тълпата беше толкова сляпа, че когато казах: "Жаден съм", те помислиха, че 

това е физическа жажда и ми подадоха жлъчка и оцет, докато духът ми страдаше от жажда за 

любов. 

14 Двамата злодеи също се бореха със смъртта до мен, но докато единият хулеше и се 

хвърляше в гибел, другият се остави да бъде озарен от светлината на вярата и макар да видя своя 
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Бог прикован на позорната кръстна греда и близо до смъртта, повярва в неговата божественост и 

му каза: "Когато си в Царството небесно, спомни си за Мен", на което аз, движен от толкова много 

вяра, отговорих: "Истина ти казвам, още днес ще бъдеш с Мен в Рая." 

15 Никой не знае какви бури са бушували в сърцето на Исус в онзи час. Отприщените 

природни сили бяха само слабо отражение на онова, което се случваше в самотата на този човек, а 

болката на божествения дух беше толкова голяма и реална, че плътта, почувствала се слаба за миг, 

извика: "Боже мой, Боже мой, защо си ме оставил?" 

16 Както учех хората да живеят, така ги учех и да умират, като прощавах и благославях дори 

онези, които Ме хулеха и мъчеха, когато казвах на Отца: "Прости им, защото не знаят какво 

правят." 

17 И когато Духът напусна този свят, Той каза: "Отче, в Твоите ръце предавам Моя Дух." 

Съвършеният пример за преподаване беше осъществен, като Бог и като човек бях говорил. 

18 И все пак аз съм тук, хора, както ви обещах. Аз дойдох не в тяло, т.е. в плът, а в светлина, и 

ви казвам: Мина времето, когато, за да посея семето Си, трябваше да го полея с кръв; но колко 

много трябва да се пречистите и подготвите вместо това. 

19 Вдъхновени от светлината на Светия Дух, вие ще разпространявате това учение стъпка по 

стъпка, за да го чуят "глухите" и да го видят "слепите". Подобно на Учителя, ще понесете 

подигравки, клевети и унижения, дори ще бъдете осмивани от роднините си, но няма да 

отслабвате. Защото веднага ще си спомните, че Синът на Всевишния, Който беше цялата сила и 

мъдрост, не избяга от изпитанията на хората, за да им свидетелства чрез тях за Своята истина. 

20 Ето защо продължавам да ти казвам: черпи духовна и морална сила от Моето Слово за 

твоята житейска борба, защото който е силен духом, ще бъде такъв и в земните неща. Мога да ви 

кажа и това, че понякога ще стигнете дори до жертвена смърт, както ви научих чрез Исус във 

Втората епоха. 

21 Бъдете бдителни и се молете, хора, не само заради материалните опасности, но и заради 

капаните, които очите ви не могат да различат - тези, които идват от невидими същества. 

22 Големите легиони от объркани души водят война с хората, като се възползват от тяхното 

невежество, тъпота и липса на духовно виждане; хората не са подготвили оръжията си на любовта, 

за да се защитят от техните атаки, поради което изглеждат като беззащитни същества в тази битка. 

23 Беше необходимо моето духовно учение да дойде при вас, за да ви научи как да се 

въоръжите, за да победите в тази битка. 

24 От този невидим свят, който живее и тъче във вашия собствен свят, се излъчват влияния, 

които поразяват хората, било то в умовете им, в чувствата им или във волята им, и ги превръщат в 

предани слуги, роби, инструменти, жертви. Духовните прояви се появяват навсякъде и въпреки 

това земните хора все още не искат да възприемат това, което заобикаля техния дух. 

25 Необходимо е да се започне битката, да се унищожи тъмнината, за да може, когато в хората 

изгрее светлината, всички да се обединят в истинско общение и чрез молитвата да победят в 

битката, която водят срещу силите, които са ги владеели толкова дълго време. 

26 Хора и народи са се поддали на силата на тези влияния, без човечеството да забележи. 

Редките и непознати болести, причинени от тях, са потиснали хората и са объркали учените. 

27 Колко много раздори, колко много объркване и болка е натрупал човек върху себе си. 

Липсата на молитва, морал и духовност е привлякла нечистите и разтревожени същества. И какво 

може да се очаква от онези, които са уединени без светлина и без оборудване? 

28 Има хора, които сте измамили и потиснали, които сте обезпокоили и унижили. Те могат да 

ви изпратят само объркване и мрак, могат само да ви отмъстят и да ви укорят. 

29 Наричайте ме сега само магьосник и вълшебник, защото ви разкривам тези неща, макар че 

не аз съм ги причинил, а вие. Искам само да спася всички вас от мрака, болката и (духовната) 

смърт, защото аз съм светлината, която свети пред хората и пред легионите от объркани души. Кой 

от тях ще ме разпознае пръв? 
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30 Когато освободих един обладан човек във Втората епоха, онези, които видяха това, казаха, 

че Исус е сключил договор с духа на злото. Но духът, който измъчваше онзи човек, ми проговори и 

каза: "Знам кой си ти: Светият Божий. 

31 Но имаше и такива, които, учудени от тези дела, казваха: "С каква власт и сила той 

заповядва на нечистите същества и те му се подчиняват?" Те не знаеха, че този дар на духа е във 

всички хора, че всички вие носите тези оръжия със себе си. По-късно моите ученици повториха 

делата на своя Учител, доказвайки, че Христос е дошъл да поучава хората; не само за да покаже 

силата Си, но и за да разкрие на хората духовните дарби и властта, които всички притежават. 

32 Молете се - каза ви Учителят - молитвата дава блясък на оръжията на любовта, с които 

трябва да извоювате мир за човечеството. Тя кара духовните дарби да се събудят, душата да стане 

ясновиждаща, окото - проницателно, а сърцето - чувствително. 

33 Хора, Аз ви научих да се освобождавате от невидимите примки и да се защитавате от тях, да 

се лекувате от странните болести и да се освобождавате от злите влияния. Но истина ви казвам - 

както вече ви разкрих - само молитвата и добродетелта могат да ви помогнат да оцелеете в тези 

изпитания. Ако измислите други мерки като заместител на това, ще станете жертва на подобни 

влияния и вместо да направите пътя си светъл, ще увеличите мрака. Тогава светът с право ще ви 

нарече магьосници и вълшебници, докато аз съм ви дал скъпоценен дар, за да донесете светлина и 

мир на всички нуждаещи се души. 

34 Кога ще успеете да превърнете целия този свят на мрак, страдание и отклонения в свят на 

мир? Кога ще успеете да привлечете към себе си светлината на висшите духовни сфери, за да 

можете да влезете в хармония с всички свои събратя в дома, който съм ви отредил? 

35 Благодарение на наставленията, които ви дадох в Моето Слово, сред вас се случиха 

истински чудеса. Душите се събуждат за нов ден, сърцата бият с надежда. Онези, които не са могли 

да видят истината, защото невежеството им е било като превръзка на духовните им очи, сега 

виждат и се оглеждат с удивление. Тези, които са физически (както и психически) болни, ще бъдат 

излекувани, ако приемат в същността си, в сърцето си, същността на моите думи. 

36 Тогава от най-вътрешната, най-чистата част на този народ излиза благодарствена молитва за 

делата, които върша върху тях, и ми казва: "Благодаря Ти, Господи, че си ни сметнал за достойни 

за тези чудеса, които се случват в нас." 

37 Когато тези мъже и жени се издигнат, укрепени от моето слово на любов, утеха и мъдрост, 

те са потърсили своите ближни и са извършили чудеса по пътя си, често без да го осъзнават. 

38 Чрез вярата си те лекуват сърца, чрез свидетелството си разпръскват мрака и събуждат 

онези, които са били безразлични. С интуицията си те решават житейските проблеми, а със силата 

си са способни да устоят на изпитанията. Ръцете им се научават да "помазват" болните, умовете им 

намират начин да вникнат в Словото Ми и да се радват на него; молитвите им помагат да разгърнат 

духовните си дарби, които са били в застой, и като вървят напред стъпка по стъпка, те постигат, че 

техният Господ засява пътя им с чудеса. 

39 Местата за срещи, където Словото Ми се разгласява, се умножиха и всяко от тях е като 

училище за истинско знание, където се събират хора, които са Мои ученици и с нетърпение идват 

да научат новия урок. 

40 Ако всяка от тези общности свидетелстваше за всички блага, които е получила от Моята 

милост, свидетелствата за тези чудеса нямаше да имат край. И ако трябваше да съберете в една 

книга всичко, което съм казал от първите до последните си думи чрез всички мои гласоподаватели, 

не бихте могли да го направите. 

41 Но Аз ще изпратя на човечеството, с посредничеството на Моя народ, книга, която ще 

съдържа същността на Моето слово и свидетелството за делата, които съм извършил сред вас. Не 

се страхувайте да се заемете с тази мисия, защото Аз ще ви вдъхновя да запишете в тази книга 

незаменимите учения. 

42 Мислите ли, че това, което са записали Моите апостоли от Втората епоха, е всичко, което 

съм говорил на земята? Истина ви казвам: Не. Помислете за това, което казва моят ученик Йоан: 
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"Делата, които Исус извърши, са толкова много, че не мисля, че светът би могъл да побере книгите, 

които би трябвало да се напишат за тях. 

43 Ето, ученици, дори и на тях вдъхнах и припомних в момента на писането само онова, което 

беше абсолютно необходимо да бъде запазено като завещание и свидетелство за бъдещите 

поколения. 

44 В тази епоха Аз дадох нов живот на Моето слово сред онези, които са мъртви за живота на 

благодатта. Наричам ви така, защото във вашето същество има дух, който не е знаел как да се 

храни с Хляба на живота и затова не е разбрал, че принадлежи на вечността. 

45 Дойдох, за да видя плодотворността на Словото, което предадох на света през Втората 

епоха, и открих, че злото продължава да процъфтява и да разпръсква горчивите си плодове сред 

хората. Търся следата, която Моята жертвена смърт трябваше да остави в сърцето на човека, но 

кръвта, която откривам, е тази, пролята от хората в техните братоубийствени войни - греховна кръв 

при някои, невинна при други. Винаги ми говори за вражди, низки страсти, духовен мрак, смърт. 

46 Това е светът, на който трябва да се противопоставите, о, хора. Но не се страхувайте, 

защото духът на хората се е развил много и ако умеете да съветвате с думи, които идват от сърцето, 

както ви научих, ще видите как очите им се отварят за светлината и те ще протегнат ръце към вас с 

любов и милост. 

47 Сегашното време трябва да бъде посветено на подготовка и размисъл, хора, защото ако не 

го използвате сега, още дълго ще съжалявате. 

48 Трябва да работите много върху себе си, за да сте готови да излезете и да проповядвате 

словото Ми. Трябва да постигнете пълно обновление на целия си живот, така че когато този, който 

чуе учението, което ще проповядвате, погледне към дома ви или тръгне по стъпките ви, за да ви 

разузнае, да открие само чистота и истина в делата ви. 

49 Ако имате желание да покажете на света величието на Учението, на което ви научих през 

това време, помнете, че първо трябва да станете като прозрачни огледала, които да отразяват 

Моята светлина. Не се доверявайте винаги на красноречието на говоренето си или на по-голямата 

или по-малката способност на словото си. Наистина ви казвам, че и най-красивите думи няма да 

достигнат силата на убеждаване, която има едно добро дело, колкото и незабележимо да е то. 

50 Възлюбени хора, това е "Третият ден", когато Аз вдъхвам нов живот на Моето слово сред 

"мъртвите". Това е Третият път, когато се явявам пред света по духовен начин, за да му кажа: "Ето 

го същият Христос, когото видяхте да умира на кръста, и Той ви говори в този момент, защото е 

жив, ще бъде жив и винаги ще бъде." 

51 За разлика от тях виждам, че хората имат мъртво сърце в телата си по отношение на вярата, 

любовта и светлината, въпреки че твърдят, че проповядват истината в своите религиозни 

общности. Те смятат, че са осигурили спасението си, когато се молят в църквите си и участват в 

обредите им. Но казвам ви, че светът трябва да научи, че спасение се получава само чрез 

извършване на дела на любов и милосърдие. 

52 Местата за събиране са само училище. Религиозните общности не бива да се ограничават 

само с обясняването на закона, а да гарантират, че човечеството разбира, че животът е път, в който 

човек трябва да прилага наученото от божествения закон, като практикува моето учение за 

любовта. 

53 Този, който само слуша учението, който се задоволява да присъства на урока, на 

поучението, и по този начин смята, че вече е изпълнил дълга си, е в голяма грешка, защото ако е 

научил урока, който му е бил разкрит, и не го е приложил на практика, той не е постъпил 

справедливо нито към своя Учител, нито към своите ближни, нито към себе си. Тогава той е бил 

само ученик, който си е мислел, че разбира учението, и е забравил най-важното от него, а именно: 

любовта, прошката, състраданието, търпението, вярата и всички добри неща, които божественото 

учение съдържа и съветва да се прилагат на практика. 

54 Възлюбени хора, научете се да бъдете "последни", за да бъдете първи в Моите очи. Искам 

да бъдете смирени по сърце, прости и добродетелни. Не се съблазнявайте от фалшивата земна 

слава, която служи само за отклоняване на духа от истинския път или за възпрепятстване на по-
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нататъшното му развитие, като по този начин губи ценно време в духовния си напредък. Винаги 

търсете мястото, където можете да бъдете полезни, и винаги го предпочитайте пред това, което ви 

се струва по-престижно. 

55 Не бъдете суетни и лекомислени, не обичайте почетните места, както правеха фарисеите, за 

да се изтъкват пред хората и те да им оказват почит. 

56 Истинският висок дух не се омърсява с такава мизерност, защото се отвращава от хвалбите 

и ласкателствата. Който изпълнява Божия закон, като го реализира в духовния и човешкия живот, 

за него е напълно достатъчен мирът, който получава от своя Господ след всяко свое дело. 

57 Желанието за по-високо положение, за възхитителни погледи и ласкателства означава да 

обичаш себе си повече от другите, а това означава да си много далеч от изпълнението на Божия 

закон. 

58 Не ви ли казах: Ще обичате Бога повече от всички създадени неща? Това е смисълът на 

първата заповед. Не ви ли казах: Да обичате ближните си като братя и сестри? Това е второто 

нещо, което трябва да направите. Осъзнайте, че любовта към себе си трябва да е на последно място 

и никога на първо. 

59 Ето защо нарекох лицемерни онези фарисеи, които твърдяха, че са най-ревностни в 

службата на Бога, но се стремяха да бъдат винаги първи в синагогата, които се радваха на почитта 

на хората и които се стараеха винаги да обличат телата си с красиви празнични одежди, за да 

скрият сред тях цялата си нечестност. 

60 Не искам да ви наричам лицемери. Ако не се чувстваш чист, поне бъди сдържан и не 

изтъквай чистотата си, защото би било много тъжно, ако някой, който вече е повярвал в твоята 

мъдрост и добродетел, открие истината и види, че свидетелството ти е било лъжливо. 

61 Искреността и истината винаги трябва да се изразяват в действията ви. 

62 Смирението винаги трябва да управлява живота ви - пита ви Учителят. 

63 Тогава ще изпитате как истинската добродетел ще се всели в сърцето ви. Ще забележите, 

когато дясната ви ръка е свършила добра работа, а лявата дори не я е забелязала. 

64 Кажете на света, че не е необходимо Христос да се ражда и да умира във всяко поколение, 

за да бъдете спасени; кажете, че Моето Слово от Втората епоха е все още живо, докосва всички 

души и призовава сърцето на всяко поколение. 

65 Давам ви новото си послание, за да ви улесня в разбирането на всички предишни 

откровения. 

66 Върнах се при хората, за да им помогна в сегашните им изпитания. Учителят ви казва: Не се 

тревожете, когато научите знаците на Моето ново проявление, а се радвайте, защото ви позволих 

да станете преки свидетели на тези учения. 

67 Както се явих в духа на Магдалена във Второто време след жертвената смърт и тя възкликна 

изненадана и същевременно пълна с радост: "Господи, да бъдеш възхваляван и прославян вовеки!", 

така и сега ви се явих, когато вярвахте, че Учителят отсъства или е безразличен към вашите 

страдания; и след изненадата си Ме благословихте. Вие приехте в духа си моята светлина и след 

като получихте толкова велика благодат, си спомнихте за вашите ближни и се застъпихте за тях, 

като казахте: "Аз съм щастлив да чуя вашето слово, докато другите не познават тези учения!" Но 

Учителят ви казва: По много начини направих Духа Си известен на всички народи. Онези, които са 

се подготвили вътрешно, осъзнават, че живеят във време на благодат и правда, и усещат 

присъствието Ми. 

68 Както простих на Магдалена, така прощавам и на всички вас, но искам и вие да станете 

достойни за Мен като нея. 

69 Колко много примери за учение, достойни за подражание, можете да съберете от вашите 

братя и сестри от други епохи! Работата им е като отворена книга. Но вие - не искате ли работата 

ви да остане записана като пример? Ще предам на потомците ти онези твои дела, които смятам за 

достойни. Днес, живеейки в материалното тяло, няма да пожънете нито слава, нито почит. Бъдете 

скромни и оставете другите да преценяват делата ви. 

70 В голямата работа, която те очаква, аз ще ти бъда помощник като Симон Киринеец. 
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71 Моето учение ще доведе до големи сътресения в света, ще има големи промени в обичаите 

и идеите, а дори и в природата ще настъпят промени. Всичко това ще покаже началото на нова 

епоха за човечеството и духовете, които скоро ще изпратя на земята, ще говорят за всички тези 

пророчества. Те ще обясняват Моето Слово и ще разясняват делата, за да подпомогнат 

възстановяването и възходящото развитие на този свят. 

Моят мир да бъде с вас! 
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Инструкция 153  
1 Учителят отново се появява сред вас, за да ви даде своето учение за Третото време. 

2 Истина ви казвам, че вярата ви в моето проявление чрез човешкия интелект ще ви подкрепи 

в изпитанията на живота ви, защото моето слово ще ви съпътства навсякъде. Не бъдете като някои 

от онези, които ме слушаха заедно с вас и които, уморени от слушането, си тръгнаха, без да знаят 

какво наследство носят в себе си. 

3 Ще дойде моментът, в който ще трябва да отговаряте за всичко, което съм ви поверил. 

4 С постоянството си вие показвате волята и желанието си да следвате моята следа. Виждам 

как любовта към моята Божественост, която съществуваше в сърцата ви, расте с вашето (духовно) 

издигане и практикуването на милосърдие. 

5 Аз съм любовта на Отец, която говори на духа ти и го изпълва с мир. Моето Слово ви 

пречиства, защото достига до най-съкровената част на вашето същество. То означава спасение, 

защото ви отвръща от лошите пътища и ви предлага пътя на истината, а когато Ме слушате, вие сте 

увлечени от него, като формирате у всички вас едно сърце и една воля. 

6 Говоря на цялото човечество и призовавам грешника, който упорито се придържа към 

пороците си, да се обнови, защото и за него имам място в редиците на Моите войници. 

7 Моето вечно и универсално Слово е ограничено, когато е очовечено от носителя на гласа, 

но никога не губи съвършенството на своя смисъл. Словото Ми не наранява и не наказва. Защо 

мислиш, че наказвам, когато човекът е този, който осея пътя си с тръни, за да върви после по тях? 

8 Осъзнайте, че всичко, което съществува, живее в рамките на закон и че този, който се 

отклони от правия път и не спазва заповедите, които ви управляват, веднага ще бъде съден от 

закона, за да разбере грешката си. 

9 Наблюдавайте за няколко мига вселената, която ви заобикаля, и ще се възхитите на 

хармонията, послушанието и точността, с които всички царства и същества изпълняват своето 

предназначение. Смятате ли, че моята работа би била съвършена, дори ако всичко създадено не се 

подчиняваше на нито един закон? - Ти, който си Моят шедьовър, си надарен със свобода на избора, 

воля, интелигентност и всички способности, присъщи на духа, за да можеш чрез заслугите, които 

придобиваш, разгръщайки своите добродетели, да постигнеш духовно съвършенство, в което 

състояние ще изпиташ мир и щастие и ще намериш пълната светлина, която съм приготвил за теб, 

за да достигнеш Обетованата земя. 

10 Пътят, който води към десницата на Отца, е толкова тесен и пряк, че Самият Той е станал 

човек в Христос, за да очертае за човешкия дух пътя към съвършенството със знаците на Своята 

жертвена смърт и пролята кръв. 

11 Този път, който е законът на любовта, няма да бъде угасен от човешките идеи, защото за 

всеки дух идва времето на неговото изкупление и той го намира единствено в Бога. 

12 Днес ме слушате, но утре, когато вече няма да се изявявам по същия начин, ще ме 

последвате в пътищата на света и ще ме вземете за пример. Ако тогава ви сполети момент на 

слабост, моето слово ще ви изненада по пътя и в спомена за моите наставления за любов ще 

намерите спасение и ще продължите мисията си да обичате ближните си. 

13 През това време Аз дойдох при вас недосегаемо и невидимо, а вие Ме възприемахте само с 

духовната си чувствителност. По този начин изпитах вярата ви. Дадох ви много проявления, чрез 

които укрепихте вярата си. Духовните ви очи се отвориха и сега сетивата ви се пробуждат, за да ме 

разберат и впоследствие да свидетелстват за мен. 

14 Дори ако устните ти не са изрекли моята истина, дори ако сърцето ти все още се съмнява - 

духът ме обича и вярва. То копнее да стигне до мен и в молитвата си ме моли за светлина, за да 

убеди "плътта", и за сила и търпение, за да я победи. Все още няма съгласие между духа и плътта и 

често сте били побеждавани от самолюбието на последната и сте поставяли способностите и волята 

си в нейна услуга. Но затова съм дошъл днес, за да подхраня духа, да го укрепя и да му върна 

наследството. 
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15 Винаги съм търсил духа и съм му говорил за вечния живот, който е неговата цел. Той ми 

принадлежи и затова го вземам за Себе Си. Аз го поставих на пътя на развитието и поправянето, 

защото Моята воля беше той да се развива нагоре и да се усъвършенства чрез заслуги. Срокът на 

експлоатация на корпуса е кратък. Когато изпълни задачата си, той ми отдава почит и духът 

продължава пътя си, без да спира. 

16 Днешният ден е време на най-голямо покаяние за душата. Съдът ми е отворен и делата на 

всеки един са поставени на везна. Дори ако този съд е труден и скръбен за душите, Отец е близо до 

тях и е по-скоро любящ Отец, отколкото съдия. Любовта на Мария, вашата Застъпница, също ви 

обгражда. 

17 Децата ми ме очакват сред хаоса, в който живеят днес. Знаейки, че идвам, те се страхуват, 

защото са нарушили Моя закон; когато се приближих до тях и ги попитах дали ме познават, те 

отговориха: "Господи, забравих Твоите заповеди, изпаднах в материализъм и съм объркан. Но 

днес, когато Твоят глас ме призовава, ще поправя пътищата си и ще позволя на Твоята светлина да 

ме води." 

18 И когато дойдох при вас, които сте избраният народ, и ви помолих да ме приемете сред себе 

си, вашият дух веднага отговори: "Формирайте и усъвършенствайте нашето същество чрез вашите 

наставления". Но докато духът познава съдбата си и я приема, плътта се бунтува срещу нея и 

между двете започва борба, в която трябва да придобиете необходимите заслуги за спасението си. 

19 Отдавна ви съобщих за събитията, които видяхте да се случват. Казах ви: Гледайте и се 

молете, защото денят, в който ще се разрази война и други бедствия, е близо. Но твоето невярващо 

сърце ми каза: "Татко, възможно ли е да допускаш война между нас, след като си показал своята 

любов, доброта и прошка?" - Когато ви съобщих за тези събития, това беше, за да се подготвите и 

да се молите за цялото човечество, за да можете оттук нататък да водите вътрешен живот и 

покаяние, да постигнете мир в лоното на семейството си и да приложите на практика Моето 

учение. Помолих те да направиш всичко това, за да намалиш болката. Не исках да ви кажа, че по 

този начин ще предотвратите написаното, но ви предложих да бъдете посредници между света и 

Моя Дух. 

20 През 1939 г. се сбъдва всичко, което е било предсказано: силни нации покоряват слабите, 

други, още по-силни, се обединяват, за да нахлуят в първите; войната се разпространява, 

унищожавайки всичко по пътя си и сеейки болка. - Молитвата на някои от моите ученици беше 

следната: "Господи, надяваме се, че това слово няма да се сбъдне". Други чакат да се случат 

събития, за да повярват. Но думите ми се сбъднаха и днес ме питате дали всяка опасност е 

отминала. Но Аз ви казвам, че мирът, който изпитвате днес, е само привиден мир, а случилото се 

досега е само началото на страданията, които ще сполетят света. 

21 Учениците ми, вие все още сте слаби, защото въпреки че имате Моето Слово, все още се 

съмнявате. Моят Отец Дух очаква възраждането на човечеството. Нека всеки от вас да бъде учител 

на това наставление в кръга на своето семейство, така че когато дойде денят на посещението, да 

бъдете подготвени и силни. Вижте упоритите сърца около вас, които ви накараха да плачете, така 

че в страданието си да ми кажете: "Защо ме изпитвате сред моите близки заради вашето учение?" 

Но аз ви казвам: този ваш брат, който не е разбрал идеала ви, ще се преобрази благодарение на 

вашето търпение и милост и след това ще бъде най-добрият ви приятел и довереник. 

22 Вече се приближават онези, които ще чуят последните ми думи. За кратко време те ще 

разберат духовното съдържание на моето учение. Дайте им най-доброто място, лекувайте ги и не 

ги спирайте по пътя им на развитие. Когато видите, че духовните им дарби се развиват бързо, 

позволете им да напреднат, тогава тяхната ръка ще ви помогне да носите кръста и всички ще 

напреднете. 

23 О, възлюбен Израел, в който отново и отново изливам Словото Си - ти все още не си 

разбрал колко много те обичам! Колко често се вълнувахте, когато чувахте словото Ми, и когато 

получавахте чудесата Ми, Ми обещавахте, че ще Ме следвате докрай. Бъдете благословени. 

Доверете се на своя Отец, който винаги бди над вас. Вие не живеете в свят на съвършен мир, но в 

него ще успеете да зърнете Царството, обещано на вашия дух. Любовта ми е с вас. Искайте да Ме 
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виждате като Отец, а не като съдия. Не желайте да застанете пред Моето съдилище. Подготви 

душата си така, че когато дойдеш при Мен, да има мир и удовлетворение в теб и радост в Моя Дух. 

24 Винаги съм се разкривал като Отец. В началото на света Аз говорех духовно на хората, те 

често ме виждаха да слизам, за да ги съветвам или поправям. Аз говорих на Адам и той смирено 

Ме послуша. Бях с Авел и каква благословия намерих в това същество. Но се приближих и до 

Каин, защото обичам всички - и праведните, и грешниците. Аз изпратих велики духове, които 

донесоха Моята светлина, за да преподават и разкриват Закона и Божествените заповеди. Но 

малцина са били готови да пробудят духа си и да се вслушат в гласа на съвестта си. Някои от тях се 

покайвали, когато съгрешавали, но други обръщали гръб на строгия и безкомпромисен закон на 

Йехова. Но Моят закон беше във всички тях и въпреки че Моята светлина ги осветяваше, видях, че 

грешниците са повече, че злото се е увеличило и сериозно е навредило на душите. Тогава позволих 

да се извърши голямо пречистване. Оцеляват само Ной и семейството му, а те са семето, началото 

на един нов свят. Сключих завет с праведния човек и се появи дъгата на мира - знакът на завета. 

25 Скоро потомците на тези хора отново се поддават на изкушението. Сърцата, които бяха 

получили наследство от любов, станаха безчувствени и твърди. За тяхното изкупление е необходим 

ярък пример. Тогава Христос стана човек и се засели сред тях. Той яде от вашия хляб, преживява и 

страда от трудностите на вашия живот. Той извършваше чудеса, за да се изяви, и ви учеше на 

правилния път. Живяхте близо до него и видяхте как се движи по света. Но когато дойде краят на 

мисията му, малцина бяха готови да видят възнесението му, да разберат жертвената му смърт и да 

следват без колебание пътя, очертан от кръвта му на любов и прошка. 

26 Днес идвам за втори път като Учител. Погледът ми търси онези, които трябва да ме 

последват, онези, които трябва да се подготвят да говорят на света за моето идване като 

Утешителен дух. Но с болка гледам към нежните и невинни сърца, които са се ожесточили. 

Толкова много сълзи са потекли, че изворите им, очите на хората, са пресъхнали. Вече няма любов 

към мен, нито състрадание на хората един към друг, и моят Отец-Дух страда заради човечеството. 

Погледът ми се спира на всяко сърце, но получавам само болката, която сте пожънали през това 

време. 

27 Учителят ви казва: Не сте разбрали как да използвате дарбите, които съм ви дал. Но ще 

дойде време, когато ще разберете по-добре тази инструкция и ще се почувствате много близки с 

мен и ще ми благодарите. 

28 Молете се, наблюдавайте и питайте за света. След това, когато настъпи времето на битката, 

се издигнете и разпръснете моята светлина, насърчавайте и утешавайте, премахвайте болестите, 

правете чудеса, така че когато стигнете до края на пътя си, да можете да дойдете при мен, 

изпълнени със заслуги, и да се явите с мир пред Моето съдилище. 

29 Но кога този народ ще осъзнае духовната мисия, която има към другите народи на земята? 

30 Казах ви, че не бива да желаете да бъдете повече от когото и да било, нито да претендирате 

да сте над другите. Но съдбата ви е велика и дори нацията, която ви предлага своята защита, трябва 

да изпълни своята част от това дело. 

31 Научих ви, за да споделяте Благата вест с ближните си и когато настъпи подходящото 

време, да занесете Моята вест на другите народи. Но аз все още ви виждам заспали, без да 

осъзнавате големите последици от вашата мисия. 

32 Искате ли болката, мизерията, болестите и гладът да ви изтръгнат от летаргията? 

33 Много горчива е чашата, която пиеш, и много тежки са веригите, които влачиш със себе си. 

Вие все още сте поробеният народ на фараона. Колкото повече копнееш за свободата си, толкова 

по-големи са трудностите, които ти се налагат, и толкова по-висока е твоята дан. Каква степен на 

горчивина ще достигнеш още? 

34 Необходимо е тези, които са се събудили, да разтърсят останалите, които все още спят, от 

летаргията им и да им кажат, че Господ, същият както преди, ги чака на планината, за да ги накара 

да чуят гласа на Неговия Отец и да им покаже пътя, който ще ги отведе към свободата и мира. Но и 

едните, и другите трябва да разберат правилно думите ми, защото иначе ще се питате: "Кой е 
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фараонът? Какво е робството, за което се говори тук? На коя планина ще ни говори Господ? Къде 

ще ни отведе пътят, който Той ще ни покаже?" 

35 Но вие трябва да се научите да разбирате символите, с които ви говоря, за да можете след 

това да ги обяснявате на вашите ближни, без да се поддавате на грешки. 

36 Социалната среда, в която живеете и която ви заобикаля в този период, е фараонът на този 

период. То е пропито с егоизъм, омраза, алчност и всички грехове на човечеството. 

37 Веригите са вашите нужди, които ви принуждават да се подчинявате на преобладаващия 

егоизъм, несправедливост и дори морална поквара. 

38 Планината, на която ви очаквам, е в съвестта на всеки от вас, която според Моята воля ще се 

чуе в сърцето ви, защото в него е написан Моят закон. 

39 Пътят е посоката на живот, която ще ви позволи да постигнете мира и свободата, за които 

копнеете и които ще ви донесе изпълнението на този закон. 

40 Знаете ли вече смисъла на вашата мисия? Молете се, хора, за да може вашият народ да се 

събуди по моя призив. Гледайте, за да знаете как да излезете насреща им, когато множествата ви 

потърсят, и да ги вдъхновите с примера си. 

41 Вникнете в моите учения, ученици, елате и чуйте думите ми, защото тези времена няма да 

се върнат. Днес все още можете да ме чуете чрез органа на съзнанието на носителите на гласа, но 

това време ще отмине и моята работа ще открие нов етап на откровение за вас. 

42 Освежавайте се, като слушате моите учения, и ги пазете в сърцата си. Направете от паметта 

си сандък, в който да съхранявате същността на моите учения като скъпоценен камък с безценна 

стойност. 

43 Днес, когато се завърнах при вас за учудване на някои и пред неверието или вярата на 

други, вие очаквате Учителят да ви говори за ученията, които ви е дал в миналото. 

44 Чуйте ме: Бог се е открил на човека от самото начало на човешкия живот като закон и 

справедливост. Божественият Дух се материализирал с оглед на незрелостта и простотата на 

първите създания, като направил гласа си човечен и разбираем. Разумът на тези същества се 

пробужда, докато те са в състояние да тълкуват Отца по пътя над природата. Докато живеят в 

послушание, те изпитват божествената благодат чрез всичко, което ги заобикаля. Не им бяха 

спестени и грешните стъпки и горчивината, които им показваха, че са прегрешили срещу своя 

Господ. Накарах светлината на съвестта да заблести в тях, която трябваше да бъде фар, съдия и 

съветник по пътя им през живота. Първите хора инстинктивно са знаели, че невидимият Отец 

винаги е заповядвал да се прави добро и че тази заповед се е основавала на закона, по който те е 

трябвало да живеят. Тази вътрешна светлина, която наричате "Природен закон". 

45 По-късно, когато човекът се размножил и в своето размножаване забравил да изпълнява 

този закон, не се вслушал в гласа на съвестта си и изгубил всякаква боязливост, Отец, който 

последвал детето в пустинята, изпратил при него хора, надарени с висок дух поради своята 

добродетел и мъдрост, за да им напомнят за пътя, от който са се отклонили. 

46 Не си ли спомняш праведния Авел, за чиято кръв все още искам сметка? Той умира до 

жертвата си. 

47 А за Ной, дълбоко вярващия, който понася подигравките на хората и до последния момент 

провъзгласява волята на своя Господ? С делата си те ви напомниха за Моето съществуване и за 

Моя закон. След това ви изпратих Авраам, образец на послушание и безкрайна вяра в своя Господ, 

добродетелен Исаак и Яков, който беше верен и пълен със сила, за да образуват ствола на дървото, 

от което щеше да израсне клонът на Мойсей, когото изпратих да Ме представлява и да предаде 

Закона Ми на хората. 

48 В Мойсей човечеството видя отражение на Моето величие. Те виждаха в него 

справедливост, праведност, неукротима смелост, вяра, послушание и милосърдие. Научихте, че 

пред лицето на слабостите на Своя народ Той гневно счупва скрижалите на закона, който току-що 

е получил от Отца. Но вие знаете също, че веднага ги върнах в ръцете му, за да разберете, че само 

един божествен закон ще ви управлява винаги: този на невидимия Бог. 
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49 След това, когато минало известно време и се появила нуждата човечеството да опознае 

своя Отец по-дълбоко, Той - неуморен в делото на любовта - изпратил Своите пророци по света, за 

да обявят на човечеството, че ще дойде на земята и ще стане човек, за да направи Своята любов 

осезаема за тях и да ги научи чрез Своето раждане, живот и смърт какво е съвършен живот. Но 

докато едни вярваха в моите пророци, други се съмняваха, убиха ги и подготвиха пътя ми с тази 

жертва. 

50 Думите на Моите пратеници накараха сърцата на грешниците да треперят, защото те 

обявиха идването на Този, Който ще разобличи неистината със Своята истина. Докато хората 

казваха: "Бог съветва доброто, съвършените дела на любовта, прошката и справедливостта, защото 

Той е съвършен; но ние, човешките същества, не можем да бъдем такива", Исус дойде на света. 

51 Той е самият Бог, дошъл в света, за да представи Своя закон и учение в човешка форма. 

Днес бихте искали да знаете как е било създадено тялото на Исус. На това ви казвам: Трябва да се 

задоволиш с това да знаеш, че това тяло е родено и заченато чрез действието на безкрайната любов, 

която изпитвам към теб. От този момент Исус започва да пие чашата на горчивината, която трябва 

да изпие до края. Преживял е всички превратности на човека, издържал е на изпитания, познал е 

трудностите, преследванията, дългия човешки труд, жаждата и самотата; усещал е в тялото си как 

минава времето и е съзерцавал човешкия живот с неговите добродетели и страдания отблизо, 

докато не е дошло времето да започне да говори и да върши дела на сила. 

52 След това позволих на хората да се съберат около мен, за да ме чуят, да ме погледнат, да ме 

издирят с думи и по духовен начин. Позволих на човека да прониже тялото ми в търсене на 

Божественото, докато не видя костите ми, страната ми не се отвори и не потече вода. Позволих на 

света да ме превърне в свой обвиняем, в свой подигравателен цар, в разобличен и така ме повлече с 

кръста на срама на раменете ми към мястото на екзекуцията, където ме очакваха двама разбойници, 

за да умрат заедно с мен. 

53 Така исках да умра на кръста, за да ви науча, че Аз, вашият Бог, съм Бог не само на думите, 

но и на действията. Но онези, които ме видяха да умирам, станаха свидетели на агонията ми и чуха 

последните ми думи, казаха: "Как може Божият Син да умре? Как така, макар че Той е Месията, 

ние Го видяхме да се срива и Го чухме да плаче?" 

54 Хората поискаха допълнителни доказателства и Аз им ги дадох в Моята любов. Точно както 

се родих като човешко същество от утробата на свята жена, за да отдам почит на човешкото 

майчинство, така и аз потънах обратно в недрата на земята, за да ѝ отдам почит и там да завърша 

мисията си на човешко същество. Но земята не можеше да побере това тяло, което не 

принадлежеше на нея, а на лоното на Отца, от когото беше дошло и при когото се връщаше. 

55 Сега ви казвам: Ако сте се усъмнили в божествеността на Христос, когато сте го видели да 

умира на кръста, можете ли да ми кажете: Кой човек е възкръснал от гроба на третия ден след 

смъртта си, без да я повреди, и се е възнесъл на небето със собственото си тяло? Никой! - Направих 

го, защото Аз съм Животът, защото не можех да умра нито в дух, нито в плът. 

56 Съмненията бяха не само сред тълпите зрители. Дори сред моите ученици имаше един, 

който се съмняваше, че мога да се появя сред тях след смъртта. Томас беше този, който каза, че ще 

повярва, че това е възможно, само ако може да сложи пръстите си в раната на Моята страна. Едва 

каза това, аз го поздравих: "Моят мир с вас! Той все още имал сили да се приближи, да погледне 

дълбоката рана и да я докосне с ръка, за да повярва, че Учителят наистина е умрял и възкръснал. 

57 Блажени са онези, които вярват, без да са виждали преди това. Да, деца мои, защото 

истинската вяра е и поглед, който вижда онова, което нито интелектът, нито сетивата могат да 

открият. Само вярата може да разкрие на човека някои от тайните на сътворението. 

58 Но Този, Който възкръсна от мъртвите, идва в това време в дух, изпълнен със слава, за да ви 

говори отново. 

59 Колко от живеещите днес на земята знаят, че пред човечеството е настъпила нова епоха? 

Само тези, които са чували тази дума, знаят със сигурност, че през 1866 г. е настъпила нова ера - 

ерата на Светия Дух. 
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60 Чрез умствения орган на Роке Рохас говори духът на Илия, пионер, който се изявява по този 

начин, за да подготви пътя на Господа. 

61 Чрез този праведен човек Аз отворих книгата на Моите учения, на Моите нови откровения 

пред човечеството и го поканих да направи още една крачка по пътя. 

62 По това време дойдох "на облак", който е духовен и невидим за човешките очи. Този 

"облак" е символът на отвъдното, откъдето изпращам лъч светлина, който осветява онези органи на 

интелекта, чрез които оповестявам Себе Си. Така е била Моята воля и затова е съвършено дело. Аз 

познавам човека и го обичам, защото той е Мое дете. Мога да го използвам, защото Аз съм го 

създал, за това съм го направил. Мога да се разкривам в човека, защото съм го създал именно за да 

се прославя в него. 

63 Човекът е моят единствен и истински образ, защото притежава живот, разум, воля и 

способности като своя Бог. 

64 Преди да се открия в настоящето под тази форма, изследвах сърцата на хората. Попитах 

онези, които подхранват умовете си в различни религиозни общности: Доволни ли сте? На това те 

отговориха: "Гладни сме и жадни за Теб." 

65 Мнозина са търсили външния вид и лицето на своя Отец, без да Го намерят. Те се надяваха 

на това чудо, но то не стана реалност, защото не намериха хляб, който да нахрани духа им. И все 

пак аз бях подготвил това дърво, този извор и тези полета и призовах множествата, които гладуваха 

и жадуваха за мир, които копнееха за любов и искаха да се чувстват обичани. Когато са влезли в 

Моето присъствие, те са чули това Слово, което се проявява по един и същи начин във всички 

съществуващи места за събиране и всеки път, когато прозвучи, е като любящо докосване на ръка, 

което събужда спящия, и като глас на приятел, който съветва. 

66 След като ме слушахте известно време, вие разбрахте, че не можете да бъдете просто 

почитатели, които прекарват живота си само в духовно съзерцание, и ми казахте: "Господи, като 

ядохме този плод, който ни даде, ние поехме задължението към Твоята Божественост да 

отглеждаме и разпространяваме семената му." 

67 Когато осъзнаете, че вашият Учител все още носи на раменете си кръста на любовта, вие 

плачете и му казвате: "Господи, дай ни да носим кръста ти, дай ни да изпием жлъчката и оцета." Но 

аз ви казвам, че точно както поискахте, това вече се е случило. Не сте ли забелязали колко трудна е 

мисията ви напоследък? Не осъзнавате ли колко горчив е бил този период и че в момента 

преживявате нещо, което никога не сте преживявали? Продължавайте да проявявате тази готовност 

и да се молите. 

68 Избрах вас, простите хора, защото ако говорех с устата на учени, теолози и учени, нямаше 

да ми повярват. Но когато говоря чрез обикновен човек, изумявам хората. Кой е довел огромните 

тълпи тук? Това бяхте всички вие, защото бяхте готови да свидетелствате. Ето онези, които ви 

казаха: "Как е възможно Христос да е в света?" А също и онези, които възкликнаха: "Невъзможно е 

Учителят на цялото съвършенство да се изяви чрез човек!" Тук са онези, които се съмняваха в 

думите и утвържденията ви. 

69 Хора, ако Исус поливаше с Кръвта Си семената, които Отец пося в сърцата на хората през 

Първата епоха, днес Моят Божествен Дух изпраща росата на благодатта върху тези полета, за да ги 

направи плодородни. 

70 Денят на заминаването ми наближава. Моето пребиваване сред вас през това време е по-

дълго, отколкото в миналите времена, по-дълго, отколкото беше с Израел в пустинята, по-дълго, 

отколкото времето, през което Исус живя сред хората. Кой от тези, които са ме слушали през това 

време, се е почувствал отровен от тази дума? Кой е бил въвлечен в порок или в грешка от същото? 

Истина ви казвам: ако то не ви е донесло добро, защото не сте го приели в себе си, нито ви е 

причинило зло. 

71 Спомнете си, че веднъж ви казах: не съм ви създал, за да бъдете като паразитни растения. 

Не искам да се задоволявате с това да не причинявате вреда на никого. 

Искам да намерите удовлетворение от това, че сте направили добро. Всеки, който не върши добро, 

въпреки че би могъл да го върши, е извършил по-голямо зло от онзи, който, тъй като не е бил в 
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състояние да върши добри дела, се е ограничил да върши зло, защото това е било единственото, 

което е знаел как да прави. 

72 Така ви говори днес Този, Който, след като умря за света, възкръсна в славата на Отца, за да 

дойде при вас в дух в тази Трета епоха. 

73 Вижте тук моето възкресение на третия ден, когато Христос се явява на новите си ученици 

и им казва: 

Моят мир да бъде с вас! 
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Инструкция 154  
1 Светлината на Моя Дух ви озарява в тази утрин на благодатта. 

2 Моето учение и примерите за учение от Втората епоха не са разбрани от човечеството, 

защото вместо взаимна любов аз откривам раздор между народите и борба между различните 

идеологии, секти и религиозни общности. Дадох ви пример за смирение от люлката до момента, в 

който умрях сред вас на кръста. Моят живот, моят пример, моите учения и моята жертвена смърт 

не са били взети за пример от хората. 

3 Тази страница в Божията книга беше урок за всички времена; на нея ви оставих всичко, 

което имах да ви кажа тогава, и нищо, което бих могъл да забравя. Обявих ви, че ще се върна при 

вас, и ето че изпълних обещанието си. И все пак виждам вашия свят в пълен безпорядък, виждам 

хора, които се опитват да променят облика на планетата според своите вярвания и доктрини. Но 

днес идвам с любов, за да ви кажа: ако не сте разбрали ученията на Втората епоха, тук съм, за да ви 

помогна да ги разберете с Моето слово. 

4 Слушайте: Веднъж Исус дойде на брега на река Йордан и там срещна Йоан Кръстител, 

който поучаваше учениците си и им съобщаваше за идването на Небесното царство. Когато 

предшественикът на Втората епоха видял блясъка на погледа на Исус, добротата на лицето му и 

божественото величие, което Исус излъчвал, той разпознал Месията и му се поклонил. Йоан, който 

току-що е наставлявал учениците си и ги е слушал да говорят за учението, на което Исус ги е учил, 

им е казал: "Царството се приближи до човеците", и заставайки пред Спасителя, веднага Го 

разпознава, възкликвайки: "Ето, това е Този, на когото не съм достоен да развържа връзките на 

сандалите Му." 

5 Но тъй като Йоан беше Мой пророк и Мой слуга, неговите учения бяха в хармония с Моите, 

а учениците му също бяха Мои. 

6 При друг случай, когато Исус се намирал близо до едно село, той изпратил учениците си да 

намерят храна за прехрана и когато се върнали, срещнали учениците на Йоан, които проповядвали. 

Когато пристигнаха в дома на Учителя, те казаха: "Господи, Господи, срещнахме някои мъже, 

които проповядват учение и правят чудеса. Това според Твоя закон ли е?" Исус им каза: "Защо сте 

разстроени? Всеки, който практикува благотворителност, е в рамките на закона." 

7 Казвам ви това днес, ученици на Третата епоха, за да не смятате, че тези, които са извън моя 

Закон, които срещате по пътя си и които сеят любов, милосърдие и светлина, независимо от името 

на учението, което следват, са невинни. 

8 По онова време не всички ме признаваха за божествения сеяч. За мнозина аз бях само 

галилеянин, който проповядваше на земята. Само онези, които откриваха гласа на Божеството в 

думите на Исус, Го признаваха за Син на Всевишния. 

9 Онзи, който днес се проявява сред вас, е същият, който ви говори през Втората епоха. Но 

онова, което хората са виждали тогава, вече не може да бъде видяно по същия начин сега. Онзи 

Учител с мило лице, нежен поглед и любяща дума идва днес в духа и говори чрез човешко 

същество. 

10 Който иска да ме почувства и види в тази форма на проявление, нека умът и сърцето му се 

успокоят. 

11 Много от вас са загубили спокойствието си. Но когато видяхте мира и увереността на 

вашите братя и сестри, вие потърсихте убежище в тях, в тяхната вяра и надежда, в желанието си да 

достигнете пристанището на спасението. По този начин ще си помогнете взаимно. 

12 В това време ще въздигна народ, който ще се подчинява усърдно на закона Ми, който ще 

обича истината и милостта. Тези хора ще бъдат като огледало, в което другите могат да видят 

отразените грешки, които са допуснали. То няма да бъде съдник на никого, но неговите 

добродетели, дела и (духовно) изпълнение на дълга ще докоснат духа на всички, които се изпречат 

на пътя му, и те ще посочат грешките на всички, които нарушават моя закон. 

13 Когато този народ стане силен и многоброен, той ще привлече вниманието на съседите си, 

защото чистотата на делата му и искреността на поклонението му ще учудят хората. Тогава хората 
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ще се запитат: "Кои са тези, които, без да имат храмове, знаят как да се молят по такъв начин? Кой 

е научил тези множества да се покланят на своя Бог с молитва, без да изпитват нужда да издигат 

олтари за поклонението си? Откъде се появиха тези странстващи проповедници и мисионери, 

които като птици нито сеят, нито жънат, нито предат, и въпреки това продължават да 

съществуват?" 

14 И ще им кажа: Този беден и смирен народ, който обаче живее с ревност според Моя закон и 

е силен срещу страстите на света, не е създаден от никого. Тези множества, които се радват да 

правят добро, които са просветени от вдъхновение и които носят в сърцата посланието за мир и 

капка лечебен балсам, не са били обучавани от учители или служители на нито една култова 

общност на земята. Защото, истина ви казвам, в това време няма нито един човек във вашия свят, 

който да е способен да преподава поклонение на Бога в истинска духовност. Не в блясъка на 

ритуалите и церемониите, нито в богатството или земната власт се корени истината, която, бидейки 

смирена, търси за свой храм чистите, благородни и искрени сърца, обичащи искреността. Къде са 

тези сърца? 

15 "Християнин" се нарича голяма част от това човечество, без дори да знае какво означава 

думата "Христос", нито какво е нейното учение. 

16 Какво направихте от Моето слово, Моят пример, Моето учение, които някога ви дадох? 

17 Наистина ли сте по-развити хора от онези от онази епоха? Защо не го докажете с делата на 

ума си? Смятате ли, че този живот е вечен, или може би мислите, че трябва само да се развивате 

чрез човешката наука? 

18 Аз ви научих на истинското изпълнение на Закона, за да превърнете този свят във велик 

храм, където да се покланяте на истинския Бог, където животът на човека да бъде постоянно 

жертвоприношение на любов към Отца, когото той трябва да обича във всеки свой ближен и по 

този начин да отдава почит на своя Създател и Учител. 

19 Но днес, когато се върнах към човечеството - какво намирам? Лъжата и егоизмът замениха 

истината и милосърдието; гордостта и суетата замениха кротостта и смирението; 

идолопоклонството, фанатизмът и невежеството замениха светлината, възвишеността и 

духовността; сквернословието и профанацията замениха ревността и праведността; омразата и 

отприщената борба между братята и сестрите замениха братството, мира и любовта. 

20 Но Аз ще дойда в Моя храм, за да изгоня търговците оттам, както направих през Втората 

епоха в храма на Йерусалим, и ще им кажа още веднъж: "Не правете от молитвения дом 

бакалница." Аз ще науча хората, за да могат всички да служат пред истинския олтар, за да не бъдат 

повече в заблуда и да не се заблуждават от невежество поради лошите тълкувания, които дават на 

Моя закон. 

21 Учителят ви казва: "Духовното" е умът, а олтарът - сърцето; молитвата е възходящата 

мисъл, а жертвата - добрите дела, които можете да принесете. 

22 Ако чувствате, че помощта и любовта към ближните са вашият истински живот, как светът 

да не разбере, че сърцето не е просто безчувствен орган и че духът е повече от тялото? Как да не 

разбере, че вдъхновението е по-ценно от образите, които човекът е създал, за да изобрази 

Божественото, и че добрите дела, с които свидетелствате за моя закон, са по-достойни от най-

ценните земни блага? 

23 Истина ви казвам, че ако искате да запазите вярата си и по този начин да избегнете гибелта 

на душата си в тази буря, трябва да изградите своя храм в духовна форма. Нека моето царство слезе 

в сърцето ти, никой не може да се бори срещу неговата светлина. Тогава, когато бурята отмине, ще 

видите невидимия, но силен и велик възход на неразрушимия храм, чиито основи ще бъдат в 

сърцата ви. 

24 Вижте как в този момент светът е озарен от ярката светлина, която се излъчва от моя Дух. 

Светлината ви помага да напредвате и да разбирате и с нея постигате мир. 

25 Светлината и любовта извират от сърцето, а мирът е в духа като отражение на вечността. 

26 Словото Ми е любящо, но не бива да се уморявате от него, защото ако се наслаждавате само 

на земни удоволствия, ще намеря сърцата ви празни. Затова идвам при вас често, за да накарам 
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сърцето ви да бие в различен ритъм, когато влезе в контакт с Божественото, защото вие постоянно 

се отклонявате от пътя на дълга си. 

27 Защо е имало и има хора, които, след като са усвоили човешката наука с помощта на 

способностите, дадени им от Създателя, използват същите, за да се борят и отхвърлят божествената 

наука? - Защото суетата им не им позволява да влязат в съкровищницата на Господа със смирение 

и благоговение, а търсят целта и трона си в този свят. 

28 Сред грешниците ще избера тези, които ще Ми служат в този момент. Моята сила ще 

действа в тях и Аз ще ги преобразя чрез благодатта Си. 

29 Примирете се със съвестта си, за да получите прошка от нея, защото докато си мислите, че 

сте подготвени, и не слушате вътрешния глас, който ви показва грешките ви, няма да има общение 

с Мен, нито пък идолопоклонството ще може да изчезне напълно. 

30 В този момент ви говоря като Отец и като Съдия. Но не се страхувайте, защото дори в 

Божественото има любовта и нежността на една Майка, която вие наричате Мария. 

31 Моите любими деца, изпитвайте любов към нея. Чувам молитвата, която извира от духа ти, 

за да я възхвалиш, защото знаеш, че устните ти са твърде тромави за това, защото ги смяташ за 

нечисти и предпочиташ да ги държиш затворени. 

32 Но аз ви питам: има ли някой, който да не е получил ласка от Небесната майка? Истина ви 

казвам, всички без изключение са получили от нея любов. 

33 Вижте онези, които преди са били дегенерати, а сега се издигат по височините на 

планината. Днес вие може да сте сред утайката на човечеството, но скоро, в това време на духовни 

изпитания, чрез моята благодат и вашите заслуги за търпение и милосърдие, вие също ще се 

издигнете над всяко нещастие. Не забравяйте, че болката е скулптор на душата. 

34 Душата и телесната обвивка са в процес на формиране на хармонично същество, което 

осъзнава своите духовни и човешки задължения. Вие бяхте свидетели на еволюцията на ученията и 

в духовното си съзерцание разбрахте кой е Създателят на цялата красота на вашия свят, защото 

умът ви вече не е замъглен. 

35 Живеете в мир, защото се стремите да бъдете в хармония с вашия Бог, а мирът е съкровище 

за духа в този свят. Изпитвате го, след като сте изпълнили всичките си задължения към Отец. 

36 Винаги се старайте да живеете така, че да изпитвате това удовлетворение, така че в момента 

на заминаването ви от този свят на онзи духът ви да не бъде обременен от никакви земни грижи, 

нито от болка поради неизпълнение на задълженията. 

37 Не бива да се уморявате в дейността на любовта, тъй като я проявявате към себе си. 

Говорете за Моето учение с любов и словото Ми ще разцъфти в сърцата. 

38 Обучавам ви и ви изпълвам с мъдрост, защото вече ви казах, че след 1950 г. вече няма да 

чувате Словото Ми чрез човешкия интелектуален орган, а който не използва Моите учения, ще 

чувства сърцето си празно и ще се лута като мъртъв. Защо като мъртъв? - Защото ще се чувства 

духовно и морално безсилен и няма да намери сили в изпитанията си да преодолее себе си и да 

възприеме моята Божествена ласка. 

39 Вашата задача е да върнете към живот тези ваши братя и сестри, като ги отвърнете от 

материализма и ги убедите в толкова голямата благодат, която носи спиритуализацията. 

40 След 1950 г. ще продължа да се изявявам чрез вдъхновението на всеки от вас. Ако знаете 

как да се подготвите духовно, Аз ще правя чудеса. Искам от вас само вярата ви да бъде поне 

толкова голяма, колкото е синаповото зърно, и тогава ще видите, че словото Ми се сбъдва. 

41 Говорете и правете добро, без да се страхувате, че ще ви говорят за вас. Трябва да се 

обърнете към съседите си, без да правите разлика, защото не знаете кои от тях страдат най-много 

вътрешно. Често ще виждате как вашите ближни се радват, когато ви слушат, и ще ви дават ясни 

знаци на благодарност. 

42 Приканвайте ги неуморно към пътя на доброто, а когато тръгнат по него, много страдания 

ще ги напуснат. 

43 В Новия Йерусалим ще се спусне манна. 
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44 Ще направя така, че сред вас да съществува свобода на религиозните убеждения и на 

словото, както и справедливост, така че когато хората от други националности са сред вас, да могат 

да отнесат със себе си в сърцата си при завръщането си дар от любов и идеал за братство и 

в тях се разпалва справедливост. 

45 След 1950 г. човечеството очаква истински мир. 

Но аз ви казвам: Смъртоносният сърп трябва да продължи да коси плевелите, докато нивите не 

станат чисти и житните класове не заблестят. 

46 Ще видите как от този свят ще си отидат уважавани правителствени ръководители, които са 

пречка за мира, а народите, които трябва да се противопоставят на божествената справедливост, ще 

изчезнат, за да направят път на нови народи, които ще се появят там. 

47 Молете се, за да можете още сега да посеете в тях семената на мира. Обединете се в едно 

сърце и една мисъл и ще почувствате моето присъствие много близо. 

48 Спазвайте заповедта, която ви оставих в две епохи: "Обичайте се един друг". 

49 Точно както Обетованата земя е била раздадена на народа на Израел, така и цялата земя ще 

бъде раздадена на човечеството. Това ще се случи, когато настъпи подходящият момент - след 

пречистването. Тъй като моята воля е това разпределение да се осъществи, в него ще преобладават 

справедливостта и равенството, така че всички хора да могат да работят заедно на едно място. 

50 Днес народите ядат трохите от трапезата на властимащите и господарите, а последните се 

обогатяват, като трупат хляба на своите слуги и зависимите от тях. Но въпреки че трохите на 

бедните са твърди, те не са толкова горчиви, колкото храната, която ядат великите хора на света. 

51 И едните, и другите са жертви, затова е необходимо да ви освободя, да разкъсам веригите 

ви. Но също толкова необходимо е робството и опустошението, причинени от язвите, да се 

увеличават, защото в противен случай хората не биха искали да следват Този, Който идва за 

вашето спасение. Спомняте ли си чашата, която Израил изпи, когато стенеше в робство в Египет? 

Мойсей трябваше да се появи, за да им донесе избавление. Спомняте ли си също така как хората 

бяха затворени и унизени в собствената си родина и как беше за другите народи, когато Месията се 

появи на земята, за да им покаже пътя към спасението? 

52 И в това време възниква необходимостта хората да опознаят липсата, мизерията, 

потисничеството, несправедливостта, глада и жаждата преди освобождението, за да стигнат накрая 

до вътрешно пробуждане в желанието си за различен, по-добър живот. 

53 Когато това човечество се откаже от своя материализъм и осъзнае колко далеч от Моя Закон 

е живяло, то ще каже от сърце: "Колко глупави и неразумни сме били ние, човешките същества, 

когато доброволно сме се отдали на страстите, за да станем техни роби. Там горе е планината, от 

която Отец е поставил пред вас Своя закон. Изкачете я по пътя, който ви показах. Обещаната земя 

държи портите си вечно отворени в очакване на множеството хора, на които носи мир и 

благословии. 

54 Когато човек потъне в дълбините на бездната и изтощен от борба и страдание, няма сили да 

се спаси дори сам, той ще изпита удивление как от дълбините на собствената му слабост, отчаяние 

и разочарование извира непозната сила, която идва от духа. Когато последният разбере, че е 

настъпил часът на неговото освобождение, той ще разпери криле, ще се издигне над руините на 

света на суетата, егоизма и лъжата и ще каже: "Ето го Исус, отхвърленият. Той е жив. Напразно се 

опитвахме да го убием на всяка крачка и всеки ден. Той живее и идва, за да ни спаси и да ни дари с 

цялата си любов." 

55 Това ще бъде часът, в който човек ще разбере, че за да постигне истинско духовно величие, 

както и величествен живот на земята, няма друг закон освен този на неговия Бог - нито друго 

учение освен това, което ви дадох в Словото на Христос. 

56 Вникнете в същността на конфликтите си, проучете проблемите, които ви тревожат, и след 

това приложете на практика моите указания и принципи. Тогава ще разберете как човечеството 

може да намери в тях решение на всички проблеми, които го вълнуват. Но тъй като се чувствате 

неспособни да приложите на практика думите и поученията, които ви дава Божественият Учител, 
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ще се наложи болката, която също е учител, да се приближи до вас, за да ви убеди в много истини, 

да ви направи чувствителни и освен това да ви огъне. 

57 Питаш ме: "Нима Твоето Слово няма достатъчно сила, за да ни убеди в грешките ни, да ни 

спаси и по този начин да ни избави от преминаването през горнилото на страданието?" Но Аз ви 

казвам, че Моето слово има повече сила, отколкото можете да повярвате. Но ако този, който ме 

слуша, се преобразява веднага, без усилие, само поради факта, че е чул думите ми, каква заслуга би 

имал ти? 

58 Необходимо е човекът, който я чува, да има вяра, воля, усилия и любов. Тогава той ще има 

големи заслуги, чиято награда или отличие ще бъде да не изпитва страдания, защото е използвал 

моя закон и моето учение като оръжие. 

59 Вие, множествата, които ме слушате сега, не усещате ли присъствието на Моя закон над 

вашия дух? Не усещаш ли как сърцето ти бие като съживено, когато чуеш словото ми? 

60 Молете се, за да разберете, и бъдете бдителни, за да осъзнаете моите учения, защото имате 

големи отговорности в този горчив и труден за човечеството час. 

61 Ако въпреки големите страдания, които ви сполетяват, не изгубите онази следа от 

духовност, която сте успели да постигнете, ще видите как по пътя ви се случват истински чудеса, 

чрез които вашият Отец ще ви окуражи в трудното ви пътуване през живота. 

Моят мир да бъде с вас! 
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Инструкция 155  
1 Много от ученията, които ви давам в този момент, ви изглеждат нови, защото са били 

забравени. Но сега е моментът да ви ги представя отново. Подготвил съм ви голямо поле за работа, 

на което ви каня да посеете семената на вечността, които ви давам в този момент. 

2 Обучавам новите си ученици, които чрез своята вяра и любов към ближния ще придобиват 

все по-голяма власт над болестите на тялото и душата - власт над силите на природата, а също и 

над духовния свят. 

3 Разберете, че времето на невежеството е отминало. Сега живеете във времена на разбиране 

и пълно осъзнаване на моите учения. Можете ли да си представите докъде щяхте да стигнете, ако 

бяхте практикували моите учения от най-ранни времена и бяхте следвали моите заповеди? Но вие 

сте спали дълго време, а също така дълго време сте задоволявали тялото си чрез удоволствия и 

всичко това ви е задържало по пътя на духовното развитие. Затова днес, когато дойдох при вас с 

ново духовно учение, то ви се струва странно и не е в хармония с вашия начин на мислене, 

чувстване и живот. Но е достатъчно да се замислите върху една от моите прокламации, за да 

разберете истинността на думите ми. Тогава ще разберете, че моето учение не е странно, а че 

вашият начин на живот е странен. 

4 Елате в моята "земя", там ще ви припомня всичко, което сте забравили. Ще изтрия всичко, 

което не трябва да пазите като духовно семе, и ще ви накарам да видите всичко, което не сте 

виждали досега. Само с една крачка ще ви изтръгна от застоя, в който сте потънали, и ще ви 

позволя да влезете в нов живот - такъв, какъвто трябваше да живеете от самото начало. 

5 Виждате ли колко просто е това слово, което разцъфтява от устните на носителите на гласа? 

Но наистина ви казвам, че с цялата си простота и скромност на изразяване тя ще доведе хората до 

разбирането на онази мъдрост, която те не са успели да разберат с помощта на науките и 

теологията. 

6 Добрите ученици, упоритите и верните ще бъдат големите изследователи на това учение. Те 

също ще бъдат скромни, но въпреки своята простота ще удивляват ближните си със светлината на 

Словото. 

7 Моят народ не само ще говори с устните си, но и ще проповядва моите учения с делата си, 

като по този начин ще учи как да изпълнява и спазва моя закон. Те ще предават безкористно това, 

което са получили от своя Господ. Те трябва да докажат ревността си за истината и истинността на 

повереното им съкровище. 

8 Учете ближните си чрез добри, искрени и щедри дела. Помнете, че трябва да пречистите 

душата си още тук, за да може, когато премине в другия свят, тя да бъде достойна да бъде там и да 

не бъде обезпокоявана, нито да се заблуждава. 

9 Имате необходимата сила да отстраните от пътя си всичко, което спира стъпките ви. Вече 

знаете, че оръжието, което побеждава всичко, е любовта. Много голяма ще бъде радостта на онзи, 

който надделее в тази човешка борба и се покаже като победоносен войник, след като спечели тази 

битка. 

10 Помнете, че Аз съм този, който ви даде оръжията, и че не се задоволих само с това, а ви 

научих и да се биете, за да спечелите битките. 

11 И така, какво трябва да търсите по друг начин, след като в момента ви давам всичко по пътя 

на истината? 

12 Отворих умовете на необучените, за да могат да се освежат с тълкуването на моите думи. 

Отворих очите на "слепите" за светлината на истината, за да могат да се очистят от греховете си и 

да се почувстват обичани от своя Господ. 

13 Не ви ли е било предсказано от най-древни времена, че ще дойде ден, когато всяко око ще 

види Отца? И така, който е чист, ще Ме види, и това ще бъде неговата награда; и който е с 

осквернено сърце, също ще Ме види, и това ще бъде неговото спасение. Който отвори очите си за 

моята светлина, прониква в тайната и знае защо. Той преживява началото и края. Той трябва да 

върви твърдо към бъдещето. 
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14 Тълкувайте правилно моите учения; не мислете, че Моят Дух може да изпитва удоволствие 

да вижда вашите страдания на земята или че идвам, за да ви лиша от всичко, което ви доставя 

удоволствие, за да ме зарадвате с него. Аз дойдох, за да признаете и уважавате Моите закони, 

защото те заслужават вашето уважение и внимание, защото ще ви донесат щастие, ако ги спазвате. 

15 Учех ви да давате на Бога това, което е Божие, и на императора това, което е на императора; 

но за днешните хора има само император и те нямат какво да предложат на своя Господ. Ако поне 

давате на света само най-необходимото, страданията ви ще бъдат по-малко. Но императорът, на 

когото позволяваш да определя действията ти, ти диктува порочни закони, превръща те в роб и ти 

отнема живота, без да ти дава нищо в замяна. 

16 Помислете колко различен е моят закон, който не обвързва нито тялото, нито духа. Той 

само ви убеждава с любов и ви води с доброта. Той ви дава всичко без личен интерес и егоизъм и 

ви възнаграждава и изплаща с течение на времето. 

17 Разберете, ученици, изучавайте моите уроци, за да разберете, че искам да създам с вас хора, 

на които Отец ще се довери, защото те ще бъдат готови да изпълняват велики мисии. Народ, който 

не се отчайва при първия вик на тревога, народ, който знае как да се изправи срещу този, който се 

нарича негов враг, и който му прощава, обича го и го поучава. 

18 Така, според Моята воля, ще бъдете подготвени за деня на моето заминаване. Всички вие 

знаете, че 1950 г. е определената от Моята воля дата, от която повече няма да се изявявам чрез 

органа на ума на носителя на гласа; и тъй като Моето слово винаги се изпълнява, този път ще 

завърши моето проявление, което бележи за вас началото на Третата епоха. 

19 Не желайте да променяте тази дата, нито по какъвто и да е начин да се опитвате да запазите 

проявлението на Моето Слово в сегашната му форма, нито това на духовния свят. Вече ви казвам, 

че тези, които правят това, вече няма да бъдат просветени от светлината на Учителя. 

20 Но защо трябва да извършвате такова оскверняване, след като ви обявих и ви обещах, че 

след това време ще разговаряте с Мен от дух на дух, дори и да не сте били носители на глас? 

21 Също така ви казах, че онези, които съм призовал и оборудвал като пророци на това време, 

ще имат задачата да предупреждават множествата и да не ги оставят да спят. На тях ще разкрия 

велики учения, за да ви помогнат да не изпаднете в изкушение. 

22 Говоря ти с най-голяма яснота, дори когато използвам сравнение, защото знам, че така 

можеш да Ме разбереш по-добре. Когато говорех на множествата през Втората епоха, често го 

правех с притчи, за да Ме разберат. Но когато говорех само на учениците Си, го правех с прости 

думи, но дълбоки в учението си. 

23 Затова разберете, че Аз говоря с притчи и използвам метафора, за да могат "последните", 

тези с нетрениран ум или тези, които все още не са развили духа си, да разберат пълния смисъл на 

Моето учение. Когато ви правя откровения, без да използвам символи, те са предназначени за 

онези, чието развитие и познаване на духовните учения им позволява да ги разберат по-добре. 

24 Напразно много хора ще казват, че това учение е ново или че то няма връзка с божествените 

откровения, дадени ви в миналото. Уверявам ви, че всичко, което съм ви казал в този момент с 

помощта на човешкия интелект, се корени и се основава на това, което вече ви е било пророчески 

възвестено в Първото и Второто време. 

25 Но объркването, за което ви говоря, се дължи на това, че онези, които са тълкували тези 

откровения, са наложили на хората своите тълкувания и те са били отчасти правилни, отчасти 

погрешни. Това се случва и защото духовната светлина на моите учения е била скрита от хората и 

понякога е била давана в изопачена форма. Ето защо днес, след като настъпи времето, когато 

Моята светлина ще ви освободи от мрака на вашето невежество, много хора отричат, че това може 

да бъде светлината на истината, тъй като според тях тя не отговаря на това, на което съм ви учил 

преди. 

26 Уверявам ви, че нито едно от Моите думи няма да бъде изгубено и че хората от това време в 

крайна сметка ще разберат какво (всъщност) съм ви казал в минали времена. Тогава, когато светът 

опознае спиритизма, ще каже: "Наистина, всичко това Исус вече го е казал!" 
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27 И наистина, Аз вече ви казах всичко (по онова време), макар че за много от разкритите 

истини ви съобщих само основите им. Оставих ви ги, за да се научите постепенно да ги разбирате, 

тъй като по онова време човечеството все още не беше способно да разбере всичко, което сега ви 

показвам в пълнота. 

28 При един случай Исус бил с един човек, който познавал Закона, и в отговор на въпросите му 

Учителят му направил откровение.* Тогава човекът, учуден от това, което никога не би му 

хрумнало, казал: "Господи, но как е възможно това?" На това Божественият Учител отговорил: 

"Ако не можеш да повярваш в земните неща, които ти казвам, как би могъл да повярваш в 

небесните?" Но сега е моментът да Ме разберете, защото развитият човешки дух може да приеме 

онази силна светлина на Божествеността, която разкрива, разбулва и обяснява всичко и която вие 

наричате светлина на Светия Дух, т.е. Духът на Истината. 
* За превъплъщението на духа в душата в нощния разговор с Никодим (Йоан 3:1-21). 

29 И така, бъдете весели, възлюбени хора, защото наставленията, които ви дадох в това време, 

ще ви бъдат хляб за вечен живот. 

30 Дори днес ви давам учения, които ще разберете напълно едва в бъдеще, само в 

предполагаема форма, защото сега не бихте ги разбрали, а и много от вас не биха им повярвали. С 

това искам да ви кажа, че все още не сте достигнали целта, върха на духовното познание, нито пък 

моите божествени учения са достигнали своя предел. 

31 Бъдете мои ученици во веки веков, пазете завинаги словото ми, което никога няма да се 

опитате да промените. Моят закон и моето учение никога не си противоречат. В Божественото 

всичко е ред, хармония и съвършенство, в което можете да се убедите от материалната природа, 

която ви заобикаля. 

32 През Втората епоха никой не е в състояние да се противопостави на божествената сила, 

която се излъчва от думите на Исус. Всеки, който го чуеше, веднага се убеждаваше, преодоляваше 

го и го учеше по-добре. И грешникът, и надменният, и бедният, и богатият, и фарисеят, и 

книжникът, и Божият представител, и представителят на императора - всички, които вярваха в 

Него, усещаха как духът им трепери пред божественото присъствие на Божия Син. 

33 Причината за това е, че словото на Исус е само обяснение на Неговите дела, тъй като 

свидетелството за Неговото съществуване се съдържа в думите на Неговото учение. 

34 По същия начин Исус поучава учениците си, показвайки им, че за да бъде достоверно 

тяхното слово, е необходимо да го подкрепят с примера на добрите си дела. 

35 От устата на тези ученици Божието слово също трябваше да разтърси онези, които го 

чуваха, защото от очите им се излъчваше светлина, а думите им съдържаха истини, които не 

можеха да бъдат отхвърлени. Те също учеха с примера си, проповядваха с делата си и ги 

запечатваха с кръвта си, както и техният Учител. Със смъртта си те потвърждават истинността на 

думите, които са казали на света. Затова те спечелиха сърцата на хората и народите, на които 

донесоха семето на истината и любовта. 

36 Тълпите, дори благородниците и езичниците, се предадоха пред истината и искреността на 

моето учение, което се практикуваше и проповядваше чисто и истински. 

37 Никой, който е имал щастието да приеме Словото ми в сърцето си в неговата първоначална 

чистота, не се е заблуждавал. Но колко жалко е било за онези, които са приемали Словото Ми, 

примесено с човешки примеси! Когато най-накрая откриха тези несъвършенства, те му обърнаха 

гръб, подигравайки се на това, което преди са смятали за абсолютна истина. 

38 Вижте тези велики народи на земята, как ги владее егоизмът, който е отрицание на моето 

учение! Вижте как те са потънали в материализъм, живеят само за света и пренебрегват всеки 

духовен призив! Казвам ви, че и те са се запознали с моите учения. Но липсваха онези, които 

предаваха моето семе, които да свидетелстват за тази истина с живота си и с примера на делата си, 

което те трябваше да правят, както правеха онези ученици на Господа, а също и някои други, които 

по-късно работеха като тях, предавайки истината на учението с риск за живота си. 
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39 Как е възможно, питате се понякога, въпреки че този свят е бил посят със словото на 

Спасителя и напоен с Неговата кръв и с кръвта на онези, които са Го последвали, да има хора и 

народи, които не са запазили нищо от това наставление? 

40 За това ви казвам, че в това време липсват апостоли на истината, които с делата си на любов 

да посочват грешките на хората и да свидетелстват за истината, съдържаща се в божествените 

наставления. 

41 От осъзнаването на моето учение, което ви учи само на любов, милост, почит, 

справедливост и мир, човек премина към идолопоклонничество, материализъм, религиозен 

фанатизъм, профанация и когато човечеството почувства във всичко това отклонение от истината, 

то се опита да се освободи. 

42 Днес мнозина не само са се отклонили от следването на Моето учение, но се борят с него и 

се опитват да го изкоренят напълно от сърцата на хората. Те не знаят, че ще ги изненадам с онази 

дума, на която никой не може да устои - с онзи глас, който накара царе и господари да треперят и 

срина тронове и империи. Но най-напред всяко растение, което не е посято от Мен, трябва да бъде 

изкоренено, за да може Моето Божествено семе да попадне отново в подготвената почва. 

43 Ученици, приемете целия този урок дълбоко в себе си, за да бъдете сред онези, които бдят и 

се молят по време на изпитание. 

44 Нищо не нарушава мира ви в този момент, нищо не пречи на предаността ви, която ви е 

накарала да постигнете вътрешно извисяване. 

45 Винаги, когато приемате Учителя по този начин, ще усетите как изчезват изпитанията, 

които понякога обгръщат сърцата ви като в мъгла. 

46 Голяма е моята милосърдна любов, защото и вашите страдания са големи. Но не казвайте, 

че времето се е променило и че ви е донесло болка; защото времето само по себе си не се променя, 

променят се хората. 

47 Животът ви се е променил благодарение на науката, новите закони, идеи и обичаи. Ако 

душата ви винаги се придържаше към одухотворяването, тя нямаше да бъде заразена от 

материализма, който я заобикаля, но често се оставя да бъде увлечена от влиянието на света. Но в 

разгара на материализма моята божествена светлина идва при вас и ви пита: Какви промени 

наблюдавате в природата, която ви заобикаля? Нищо!* Но погледнете отвъд материалните неща и 

ще видите духовното и интелектуалното развитие на хората. 

* Трябва да се отбележи, че това е казано през първата половина на 20-ти век. ─ Нещо повече: процесите в 

природата следват известните и евентуално все още неизвестни природни закони по всяко време и без 

никакви отклонения. 

48 Тъмнината, която ви заобикаля, е плътна, но духът се нуждае от свобода. Тази свобода се 

дава от Моето Слово, което ще извърши чудото да помири духа с тялото, тъй като разбира, че двете 

са обединени от един закон. Тогава тялото и духът ще работят в хармония със съвестта, която ще 

ви разкрие кои сте и накъде отивате. 

49 Делата ви ще се появят според начина ви на мислене и ако мисленето ви е просветено от 

вдъхновението на духа и се вслушва в гласа на съвестта, делата ви ще бъдат съвършени, защото 

духът е съвършен по силата на своя произход. 

50 Винаги ще ви казвам: Използвайте удовлетворенията, които вашият свят може да ви даде, 

но се наслаждавайте на тях в рамките на Моя закон, и ще бъдете съвършени. 

51 Вие продължавате да чувате упреците на съвестта и това е така, защото не сте 

хармонизирали тялото и духа чрез закона, който ви дадох. 

52 Често продължавате да грешите, защото вярвате, че няма да ви бъде простено. Това е 

погрешно мнение, защото Сърцето Ми е врата, която винаги е отворена за този, който се покае. 

53 Нима във вас не е останала надежда, която да ви насърчи да чакате по-добро бъдеще? Не се 

оставяйте да ви завладеят мракът и отчаянието. Помнете моята любов, която е винаги с вас. 

Потърсете от мен отговор на съмненията си и скоро ще се почувствате просветлени от ново 

откровение. Светлината на вярата и надеждата ще засияе дълбоко в духа ви. Тогава ще бъдете 

защитник на слабите. 



U 155 

93 

54 Очакват ви години на глад, но ако се обичате като братя и сестри, чудото на Първия път 

отново ще се случи и манната ще падне върху вас. 

55 В това време ще развържа езиците на хората, за да Ме разпознаят по един език: Духовната, 

тази на любовта. Тогава ще се изпълни пророчеството на Исая, който казва: Езиците ще бъдат 

развързани, защото огнените езици ще ги развързват. 

56 Дайте видим израз на моята милост, говорете за моето дело, не се отклонявайте от жертвата. 

Използвайте оръжията на любовта, милосърдието, щедростта и нежността и ако се изправите пред 

битката с вяра и смелост, скоро ще постигнете победа. Но вникнете в същността на думите ми, за 

да не чувствате, че учението ми ви принуждава да го следвате; защото аз само ви каня да ме 

слушате и - след като ме разберете - този, който го прави от любов, от убеждение, от свободна 

воля, ще изпълни задачата си. Моят дълг като баща е винаги да показвам пътя към спасението на 

децата си. 

57 Възлюбени мои, осъзнайте, че в това просто учение имате възможност да опознаете и 

разберете любовта на вашия Отец. Аз също моля за простотата и искреността на твоето сърце, за да 

ти се разкрия в пълнота. 

58 Сега, във времето на Моето проявление, Аз се разкривам във всички носители на гласове и 

чрез тях давам инструкции и учения. Кой би се осмелил да отрече, че се проявявам чрез това или 

онова? Кой знае истинската ми същност? Обичайте се и се уважавайте един друг, за да може 

работата ви на небето да бъде отчетена като заслуга. Моята воля е също така словото ми да бъде 

отпечатано, за да могат идните поколения да го знаят. 

59 За да бъдете признати от ближните си, трябва да се уверите, че любовта винаги ръководи 

действията ви. Бъдете състрадателни към болката на другите хора, премахвайте лошите влияния, 

които подкопават здравето на вашите ближни, с властта, която съм ви дал, и те ще ви признаят за 

хора с духовна сила. Чуйте моя  

Притча: 

60 "Един старец вървеше бавно и мъчително по една пътека. Скоро го настигнаха двама 

младежи, които бързаха по същия път и му казаха: "Скъпи старче, далече ли е твоята цел? На това 

старецът отговори: "Целта е още далеч, пътят е дълъг и човек трябва да върви внимателно, за да не 

се умори. Въпреки че съм уморен, вярвам, че с последни усилия ще постигна целта си! 

61 След като го изслушаха, тези млади хора продължиха набързо по пътя си, забравяйки 

думите на стареца и правейки пренебрежителни забележки за увереността на този възрастен 

скитник, който се надяваше да достигне целта на пътя, въпреки че според тях той беше на път да 

падне. 

62 Старецът продължил пътя си, но младежите, които го оставили толкова бързо зад себе си, 

по-късно били нападнати от жажда, глад и умора и накрая паднали от изтощение. Бяха заспали, 

когато ги настигна старецът, който ги събуди и им каза любезно: "Вие, младежи, вече сте изпитали 

в младостта си какво е изтощение. Не бързайте да вървите по този път, който е толкова далеч. Нека 

вървим замислено и ви уверявам, че ще стигнем. Но те сънливо отвърнаха: "Нека се върнем, 

изчерпахме се до краен предел и не можем повече. Вие имате бастун и можете да продължите, а 

ние нямаме". 

63 Когато неразбраният старец ги видя да лежат така, той им предложи парче хляб, с което ги 

подкрепи, донесе малко вода до устните им и утоли жаждата им. Той им помогна да се изправят, 

придружаваше ги в странстванията им и разпалваше вярата им, докато накрая ги доведе до целта 

им." 

64 Мислете дълбоко и се учете, възлюбени ученици, защото имате задачата да бъдете водачи 

на човечеството. 

Моят мир да бъде с вас! 
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Инструкция 156  
1 Добре дошли на учениците, които идват при Учителя с желание за мъдрост. Ето ме отново 

сред вас, деца Мои, защото виждам, че сте ученици, жадни за наставления. Спомняш си, че все още 

не си достатъчно подготвен, за да предадеш словото Ми на твоите ближни, и бързаш да чуеш Онзи, 

който знае всичко. Утре ще бъдете инструктирани и ще станете майстори. 

2 Ти искаш Моята благодат, за да разбереш Словото Ми, и Аз ти я давам. Но знайте, че в този 

момент ви говоря с абсолютна яснота. 

3 Вземете словото Ми и се хранете с него, защото Аз ще укрепя духа ви. 

4 Моите учения винаги са различни, но съдържат една и съща същност, една и съща любов. 

Винаги започвам да ви говоря с любов и завършвам, като изливам милостта си. Моят закон се 

съдържа в тези две добродетели. Черпете сила и светлина от този източник. Това е Моята воля, 

която ви съобщавам, но не като заповед, защото Учителят, който е безкрайна мъдрост, иска от вас 

да разберете и да изпълните задачата си чрез собствената си воля. 

5 Дадох ви свобода на волята и ви показвам само пътя, по който трябва да поемете. И винаги 

ще ви казвам, че този път е път към съвършенството - път, чийто край не е телесната смърт, а 

продължава и след този живот, който душата ви е преживяла. 

6 Казах ви, че ви обещавам блаженство в отвъдното и че ако изпълните задачата си в този 

свят, повече няма да се омърсявате с мръсотията и страстите на плътта, 

7 Не знаете колко етапа ви предстоят на тази планета. Ако намеря за справедливо да се 

въплътиш отново, трябва да приемеш ново земно тяло, но с по-развита душа, която няма да се 

противопостави на божествената воля. Ще продължите да работите в полза на своите ближни. Вие 

ще продължите да се развивате и усъвършенствате, изпълнени с доверие и надежда в моето 

правосъдие. 

8 Ще трябва да бъдете силни, за да устоите на опасностите и изкушенията, и с оглед на вашия 

пример и доказателство за душевна сила ще бъдете наречени просветени и избрани от Господа. 

Защото духовният свят на светлината ще ви помага по пътя ви и ще бди над вас през цялото време. 

Като живеете заедно според моята воля, вие ще постигнете изпълнението на моето пророческо 

слово. 

9 Продължавайте да работите, дори ако физическите ви очи не виждат плодовете на вашата 

борба. Може би ще го видите в духа или в ново тяло. 

10 Това ще бъде утрешната работа на човечеството, в която всеки ще работи за благото на 

всички, а народите ще се борят за мира в света. 

11 По това време ще започне битката на светогледите и вероизповеданията. Това ще бъде 

време на дебати и дискусии, в които интелектуалците от този свят ще подложат знанията ви на 

изпитание. 

12 Ще бъдат обсъдени различните тълкувания на Моето слово за Втората епоха и всичко, 

което съм говорил чрез Моите просветени. Тогава завесата от много тайни ще се вдигне и 

лицемерието на мнозина ще бъде победено от истината на Моето учение. 

13 Моето божествено желание е хората да се разберат помежду си отвъд своите доктрини и по 

този начин да направят крачка към духовно единение. 

14 Подгответе се за това време, тогава с вашите прости и ясни думи ще убедите учените и 

разбиращите; защото вашето духовно извисяване ще бъде достатъчно, за да ви вдъхна Моята 

мъдрост, която ще струи неизчерпаемо от устата ви. Следвайте пътя, определен от вашия Господ. 

15 Виждам, че страдате заради пренебрежението, което светът проявява към вас, а също и 

защото ме следвате по пътя на смирението и милосърдието. 

16 Не плачете заради себе си, защото в действителност душата ви се пречиства. Плачете заради 

онези, които все още живеят, изоставени от удоволствията на света, и продължават да бъдат 

пленници на плътта. Не мислете, че се радвам на вашите страдания, защото това би означавало да 

отречете добродетелта на вашия Отец, която е любов. Помислете, че Аз идвам при вас именно за да 
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съкратя дните на страданието ви и да облекча болката ви. Съветвам ви да постоянствате в доброто, 

защото е по-добре да страдате сега за правене на добро, отколкото за правене на зло. 

17 Над твоите страдания ще те накарам да почувстваш Моя мир, онази божествена благодат, на 

която не могат да се насладят силните, въпреки цялото си богатство. 

18 Научих ви да лекувате физически и психически болни. Който практикува такава добродетел 

и се почувства болен, ще усети присъствието на върховния лекар в началото на леглото си. Научете 

се да усещате моето присъствие, както и това на духовния свят, за да не се чувствате никога 

изоставени, за да не се чувства сиракът беззащитен, вдовицата да не се чувства самотна или 

безпомощна, за да не усеща празнота в душата си мъжът или жената, останали сами, и за да може 

тези, които не са изпитали любов на земята, да усетят в сърцата си любовта на своя Небесен Отец. 

19 Обичайте съседите си, служете им, посветете им поне част от времето си, защото така ще 

постигнете, че духът ви ще изпълни задачата си. Тогава ще можете да вземете за пример в живота 

си учението на вашия Божествен Учител, който, забравяйки своите страдания и горчивина, се е 

посветил единствено на задачата да благославя и да раздава утехата на своето учение по всички 

свои пътища. 

20 Хора: Сега, когато съм с вас в тази форма, треперете от щастие, когато чувате Моето слово. 

21 Възстановете себе си, вие, бедните, които никога не сте притежавали нищо, вие, болните, 

унижените, които сте гладували и жадували за справедливост, вие, страдащите и потиснатите. 

Изпълнете сърцето си с надежда, защото наистина ви казвам, че тази надежда няма да бъде 

разочарована. Разберете, че е дошъл часът на съда и че всички, които търпеливо са понасяли 

изкуплението, които кротко са изпразвали чашата на страданието и с любов са понасяли 

изпитанията, ще получат своята награда. 

22 Откровения, знание, хляб, възможност за работа и лечебен балсам - всичко това и още 

повече беше дадено на онези, които знаеха да очакват часа на моето завръщане. 

23 Ученици, умножавайте се, за да се разпространи Моят мир и Моята светлина по цялата 

земя. Моето послание не е адресирано до определени привилегировани същества, а до всички мои 

деца. Блажени са тези, които го получават, и всички, които го очакват. 

24 Вие все още сте бебета по отношение на учението на Отец и затова все още не живеете в 

хармония със съвършенството на духовния живот. Вие все още не сте достигнали пълнотата на 

истинския живот; за да ви помогне, беше необходимо вашият Господ да слезе, за да ви помогне, 

така че с Негова помощ да узнаете всичко, което не знаете, което не сте разбрали и което сте 

забравили. 

25 Христос е и трябва да бъде ваш пример; за това станах човек по онова време. Какво е 

откровението, което Исус е донесъл на човечеството? - Неговата безкрайна любов, Неговата 

божествена мъдрост, Неговата безгранична милост и Неговата сила. 

26 Казах ти: Вземете Ме за пример и ще вършите същите дела, които върша Аз. Тъй като 

дойдох като Учител, вие трябва да разберете, че това не е направено, за да ви дам невъзможни 

учения или такива, които са извън разбирането на хората. 

27 Тогава разберете, че ако вършите дела като тези, на които ви учи Исус, ще постигнете 

пълнотата на живота, за която ви говорих преди. 

28 Колко много хора си мислят, че притежават духовно величие заради знанията, които са 

придобили, но за мен те не са нищо повече от деца, които са се забавили по пътя на развитието си. 

Защото те трябва да помнят, че не само чрез развитието на интелекта си могат да постигнат възход 

на духа си, но и чрез развитието на цялото си същество, а в човека има много таланти, които трябва 

да бъдат развити, за да се постигне съвършенство. 

29 Това е причината, поради която Аз въведох - като един от Моите закони на любовта и 

справедливостта - прераждането на душата, за да ѝ осигуря по-дълъг път, който да ѝ предостави 

всички необходими възможности да достигне своето съвършенство. - Всяко земно съществуване е 

кратък урок, защото в противен случай възможностите на човешкото същество да изпълни целия 

ми Закон биха били твърде малко. Но е неизбежно да разпознаете целта на този живот, за да 

можете да възприемете неговия смисъл и да постигнете неговата хармония, която е в основата на 
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човешкото съвършенство - за да можете да преминете на по-високо ниво на живот, докато 

достигнете духовния живот, където съм ви приготвил толкова много уроци, които тепърва ще ви 

преподавам, и толкова много откровения, които тепърва ще ви давам. 

30 Никога всички човешки същества тук, на земята, не са живели на едно и също духовно 

ниво. Заедно с хората с голямо възвишение са живели и други, които са били изостанали. Трябва да 

ви обърна внимание, че сегашното време няма да е единственото, в което ще се появят хора с 

много извисен дух. 

31 Във всички времена, дори в далечни периоди от човешката история, сте имали примери за 

хора с висок дух. Как бихте могли да си обясните, че още в най-древни времена е имало хора с 

развит дух, ако те не са преминали през последователни прераждания, които са им помогнали да се 

развият нагоре? 

32 Причината за това е, че духът не се появява едновременно с телесната обвивка, нито пък 

началото на човешката раса съвпада с това на духа. Истина ви казвам: няма нито един дух, който да 

е дошъл на света, без преди това да е съществувал в отвъдното. Кой от вас може да измери или да 

знае времето, което той е живял в други сфери, преди да дойде да живее на тази земя? 

33 В други светове духовете също се радват на свобода на волята и грешат и се заблуждават, 

или пък упорстват в доброто и по този начин се издигат, както вие правите на земята. Но когато 

настъпи определеното време, онези, на които е отредено да живеят на тази земя, слизат на нея, за 

да изпълнят благородна задача, а другите - за да изпълнят своя дълг на изкупление. Но в 

зависимост от това как искат да видят тази земя, за едни тя ще се представи като рай, а за други - 

като ад. Ето защо, когато разберат милостта на своя Отец, те ще видят само един прекрасен живот, 

изпълнен с благословии и уроци за живота на духа - път, който ще ги доближи до Обетованата 

земя. 

34 Някои си отиват от този свят с желанието да се върнат, а други - със страха, че ще трябва да 

се върнат. Причината за това е, че човешкото ви естество все още не е в състояние да разбере 

хармонията, в която трябва да живеете с Господ. 

35 Вече ви разкрих, че Моят народ е разпръснат по цялата земя, т.е. че духовното семе е 

разпръснато по целия кръг на земята. 

36 Днес вие не сте съгласни и дори не се уважавате един друг заради дреболии. Но когато 

материалистичните учения заплашат да завладеят всички вас, тогава всички, които мислят и 

чувстват с духа, най-накрая ще станат едно цяло. Когато дойде това време, ще ви дам знак, по 

който да се разпознавате - нещо, което можете да виждате и чувате по един и същи начин. Тогава, 

когато си свидетелствате един на друг, ще се учудите и ще кажете: "Господ е, който ни посети." 

37 Разберете, че вашите духовни братя и сестри живеят не само в тази страна, но и в други 

народи, региони и държави. Знайте, че трябва да се подготвите да постигнете най-голяма чистота в 

живота си, за да можете да дадете истинско свидетелство за всичко, което сте чули и получили тук. 

Докосвам се до всички души, за да могат, когато настъпи часът, да ви дадат истинско и пълно 

свидетелство за всичко, което са получили, и да бъдат готови да ви слушат с любов. 

38 Когато се обединят, този народ на земята няма да бъде движен от човешки сили. То ще бъде 

духовно единно, без да търси свой собствен град, нито ще има духовно правителство, което да 

управлява света. 

39 Една по-висша светлина ще го води и вдъхновява сред различните идеологии, доктрини, 

движения, религии, вероизповедания и секти и тогава човечеството, което досега е живяло 

потопено в най-дълбокия материализъм, ще бъде изумено, когато види появата на този учен народ. 

40 В миналите времена Моят народ не е извършвал дела, които да го приближат до 

съвършеното общение със Създателя, а е изпаднал в осквернение и непокорство. Въпреки това Аз 

не ги унищожих, защото Моята правда на любовта искаше да ги запази и да ги увеличи на земята, 

за да се очистят от миналите си прегрешения и след това, с по-голяма светлина в духа, да изпълнят 

мисията, която им беше поверена още в първите времена. Тя се състои в това да носят 

божественото послание на своите братя и сестри, да бъдат духовни пионери за другите народи и да 

учат с делата и примера си как да спазват и да се подчиняват на божествения закон на Отца. 
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41 Разберете, че Аз ви изпратих на света като благословия за човечеството. Молете се и бдете, 

за да сте подготвени за онзи час, когато всички ще бъдете обединени в дух, в мисли и в делата си, 

дори и да сте физически отдалечени един от друг. Само чрез одухотворяване ще можете да се 

борите и да победите дракона на материализма, който напредва стъпка по стъпка, поглъщайки 

народите и сеейки болка и страдание. 

42 В това време ви казвам: Блажени сте вие, които сте предопределени да Ме приемете в това 

време и да чуете Словото Ми. Аз ви оборудвах и Моята светлина заля духа ви. Благодарение на 

това ще бъдете силни и дори да ви сполетят големи изпитания, няма да се оставите да бъдете 

победени. Щом се озовете в духовния дом, ще осъзнаете колко голяма е била привилегията, която 

ви е била дадена, и ще се почувствате щастливи. 

43 Когато за пръв път чухте словото Ми, вие почувствахте, че Аз съм този, който ви говори; и 

като се замислихте за делата си, си помислихте, че не сте чисти, че трябва да направите себе си 

достойни, и започнахте нов живот, по-съвършен с всеки изминал ден. Но колко е трудно да 

останете твърди в това решение. Често се жертвате, без Аз да съм поискал това от вас, и скоро се 

уморявате. Казвам ви, че Ми е угодно, ако вървите по пътя с търпение. Как ще се усъвършенствате 

за кратко време, когато работата, която поемате, е толкова голяма? 

44 Ти ме обичаш и това е твоята основа. Показваш ми вярата си и дори тогава ми казваш, 

когато си измъчван: "Учителю, винаги ми пречи да изпълнявам Твоите закони. Неверието на моите 

близки ме прави слаб, изкушенията постоянно се приближават до мен, за да ме повалят, а и аз 

самият наруших решението си!" Но ви казвам, че трябва да работите сред този конфликт; 

препятствията, които срещате, са изпитания за вашата вяра и чрез тях душата се пречиства все 

повече и повече. Вярвайте в себе си, разберете, че имате Моя Дух в себе си и че сте готови да 

участвате в тази велика битка. 

45 Все още едва правите първите си стъпки и въпреки че съм призовал някои да бъдат 

църковни водачи, а други - "носители на глас", всички вие трябва да работите върху себе си, за да 

опознаете мисията си и да можете да я изпълнявате. Но аз не отричам заслугите ви: Вие дадохте на 

Делото ми първо място в сърцата си и най-голямото ви желание е да ме следвате. Аз, твоят Отец, те 

напътствах, водех те и отворих сърцето Си, за да познаеш в него Моята любов и Моята милост. 

46 Търпението ми няма граници. Предоставих ви три века и безброй прераждания, за да 

достигнете до духовното си извисяване, и дори в този момент ви говоря, без да се съобразявам с 

човешкото неверие и материализъм. Вие се намирате в третата епоха на духовни откровения и ако 

знаете как да използвате духовните си дарби, ще осъзнаете силата на духа си и ще разберете, че 

винаги съм искал да направя от вас по-висши същества, способни на велики дела. Осигурил съм 

всичко, за да се оставите да бъдете управлявани от Моя закон на любовта и да го спазвате. От 

дясната страна на всеки "работник" има ангел-хранител и когато тези същности общуват с вас, те 

ви разкриват своето смирение, своето послушание. Те са ви придружавали по пътя на живота и са 

понасяли заедно с вас трудностите по пътя. Вслушайте се в тях, защото в думите им, изпълнени със 

светлина, ще намерите обяснението на моите откровения. След 1950 г. ще помните примера на тези 

добродетелни личности, които няма да се отдалечат от вас, а ще продължат да вдъхновяват духа ви 

и да защитават човечеството. 

47 Обучавайте се, за да не приписвате несъвършенство на думите ми. Разпознайте неговото 

(духовно) съдържание. Ако гласоподавателят, когото използвам, не е подготвен, ако духът му не 

приема внимателно моите диктовки, словото, което излиза от устните му, няма да отразява моето 

съвършенство. Затова вникнете в истинското му значение и ще разберете какво исках да изразя. Не 

Ми приписвайте несъвършенство; разберете, че Аз съм вашият Бог, че Аз съм съвършен. 

48 Станете с ревност и защитавайте моята кауза. Поправяйте с любов и справедливост всичко, 

което откриете извън закона в действията на "работниците". 

49 Получавам от вашата сеитба това, което съдържа истина и чистота, а това, което не е 

достигнало зрялост, оставям в ръцете ви, за да продължите да го подхранвате и поправяте. 

50 Но елате при мен, деца мои, аз ви приемам. Вие сте като уморени странници, които са се 

лутали по различни пътища, и сега, след големи изпитания и разочарования, търсите моята 
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благословия и моята помощ. Ти ме благослови, когато дойде, и ми благодари, защото намери място 

за почивка, а Учителят ти каза: Изпълвам ви с благодат и волята ми е да придобиете нови сили, да 

ви вдъхна кураж, защото след като слушате с възторг моите поучения, ще се подготвите да 

посрещнете битката, която предстои на всички хора и особено на народа на Израел. Помнете, че 

сте част от този народ, чиито задачи са били много големи във всички времена. Сред вас са 

пророците, тълкувателите на словото ми, мъдреците. 

51 Вие сте създадени съвършени. Вашият дух е просветлен, за да можете да разпознаете 

славата на моето творение, за да можете, изучавайки духовната му същност, да разберете, че сте 

като мен, и, познавайки материалната природа, да можете да я използвате, защото тя е създадена от 

мен като смирен слуга на човека. Кога ще сте готови да го разпознаете и контролирате? Кога ще 

станете толкова достойни, че да можете да заповядате на природна сила да живее или да се 

промени в полза на вашите ближни? Вярно е, че те се подчиняват на закони, приети със 

справедливост и любов, но вие имате власт и аз ви казах, че ако се одухотворите, можете да 

сложите край на болестите, на безмилостта на времето, на суровостта на нещастията и на греха в 

мое име. Всичко това можете да направите, ако имате вяра. Ще дойде време, когато всеки дух ще 

се разтърси и всеки ум ще се събуди; и когато потърси източника, от който идват светлината и 

съвършенството, ще ме намери. 

52 Настъпва епоха на обновление. Вие, моите ученици, ще положите основите за раждането на 

един нов свят. Ще работите като армиите на доброто, ангелите, които от любов към вас се борят да 

постигнат духовното възнесение на човечеството. 

53 Любовта е най-мощната сила, с която човек може да постигне обновлението си. 

54 През Втората епоха мнозина се съмняваха в мен; не можеха да повярват, че смиреният 

човек сред тълпите от нуждаещи се, болни и грешници е Учителят, Словото на Отца. И когато 

видяха Моите блага и дела на любов и прошка, те казаха: "Той магьосник ли е, или пророк?" 

Когато онази жена, която прелюбодейства, дойде при мен, те искаха да ме изпитат и ми казаха: 

"Съди тази жена, която съгреши; тя е покварена и не заслужава да бъде сред нас. Изгони я, защото 

не е достойна да слуша Твоите поучения, нито да дели Твоя хляб." Казах им: "Знаете каква е вината 

на тази жена; всички сте съгласни, че тя е грешна. А който е чист и свободен от всякакъв грях, нека 

пръв хвърли камък." Докоснах съвестта на онези, които я обвиняваха, и скоро те разбраха, че 

вината им е много голяма, по-голяма от тази на тази жена. Засрамени, те се оттеглиха, а тази, която 

беше обвинена и осъдена от това множество, Ме помоли за прошка, признавайки срама си, и 

покаянието й беше толкова голямо, че тя се почувства пречистена и любовта се разпали в сърцето 

й. Тогава я вдигнах и й казах: "Прощавам ти, иди и не съгрешавай повече". 

55 Затова винаги, когато се чувствате измъчвани от бремето на вината и се разкайвате, трябва 

да се пречистите чрез молитва и добри дела. Елате при мен, възвърнете си мира и не съгрешавайте 

повече. Но ви казвам и това: Защо съдите прегрешенията на другите без състрадание и не се 

вглеждате в себе си? Аз ти прощавам още преди да си извършил престъпление, но колко малко 

покаяли се жени съм намерил по пътя Си. Но ви съобщавам още веднъж, че грехът ще изчезне. 

56 Земята ще бъде чиста. Човекът отново ще се вслуша в гласа на съвестта си. Каня ви да 

живеете с мен и това е единственият начин да стигнете до мен. 

57 Винаги, когато бдите и се молите, ще бъдете свободни от страдания и изкушения. 

Използвайте времето, което ви давам, за да вършите дела, които доказват вярата ви като ученици. 

Светът ще се приближи до вас и ще се учуди, когато види вашия мир, и ще каже: "Как е възможно 

този народ да се радва на вътрешен мир, докато народите са се превърнали в огнище на омраза?" 

Учителят ще им отговори: "Намирам този народ за пречистен и достоен, но съм слязъл при всички. 

Всеки, който Ме търси, ще Ме намери и Аз ще бъда толкова близо до него, че той ще Ме почувства 

в сърцето си." 

Моят мир да бъде с вас! 
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Инструкция 157  
1 Народе на Израел, ти ми разкри сърцето си. Искам да ме обичаш като свой Баща. Духът ми 

копнее за твоята любов. Светът ме е забравил и когато ме търси, го прави с помощта на 

несъвършени култове, а след като няма доказателства за моето присъствие, губи вярата си и става 

безверник. Ако кажете на някого, че в момента говоря на народа на Израел, той няма да повярва, 

ще поиска доказателство от мен и ще заприлича на Тома. Но Аз ви казах: "Блажен е онзи, който 

вярва, без да вижда". 

2 Храмът, който съм приготвил за Себе Си, е в духа на самия човек, както винаги съм ви 

учил. 

3 Изучавайте моите прокламации и помнете, че отново дойдох при вас, защото вие не знаехте 

как да дойдете при мен. Въпреки че имахте Закона, Моето Слово и пророчествата, вие не разбрахте 

съдбата си и не изпълнихте мисията си. Ако го бяхте разбрали правилно, щяхте да очаквате 

събитията, които показват тази нова епоха. 

4 Дойдох, за да ви предам учението си като във Втората епоха. Мнозина няма да ме 

разпознаят, само онези, които се одухотворяват, ще видят ясно това проявление. Вие, които ме 

чувате, проявете състрадание към човечеството, което не е открило моята следа, и се подгответе да 

преподавате и да станете учители. С каква радост ще виждате как учениците ви растат във вярата и 

познанието на моето учение. 

5 Много сърца ще дойдат при мен. Тези, които са изпълнени с гордост, ще дойдат смирено. 

Други ще пристигнат, водени от съвестта си, измервайки делата си и с голямо покаяние. Очаквам 

ги, за да ги подготвя, така че духът им да бъде като чист извор, а словото Ми - като кристално 

чиста вода, която утолява жаждата им. 

6 Илия е изпратен, за да подготви онези, които ще получат тази светлина. Той изненада 

човечеството, заспало дълбок сън и глухо за всичко духовно. Само малцина бяха готови да приемат 

посланието. Какво блаженство имаше в тези деца, когато видяха, че обещанието ми е изпълнено! И 

каква любов имаше в духа ми към всички хора! Годините минават и моето слово, изпълнено с 

жизненост, се стича, за да подхранва сърцата. Други ще се събудят по-късно, когато това 

проявление приключи. Но те няма да се оплакват, защото за всички настъпва време на най-голяма 

благодат, когато ще се стремите да общувате с мен без телесни посредници. 

7 Учените ще бъдат преследвани от мен. Ще се появят много странни болести и те няма да 

знаят как да ги лекуват; няма да могат да облекчат болката. Само тези, които се издигат духовно, 

ще имат способността да лекуват. Ще има служители, които, изпълнени с желание да се 

одухотворят, ще се присъединят към "народа на Израел". Мнозина, които са били "първи", ще 

бъдат "последни". От многото институции и църкви, които не са били основани върху основите на 

любовта, няма да остане нито един камък върху друг. В момента разчиствам нивите и не искам 

плевелите да растат до пшеницата. 

8 Посещавайте домовете, обръщайте се към болните, помагайте на страдащите в затворите и 

местата за умилостивяване, утешавайте всички, ходете в Мое име и упражнявайте духовните си 

дарби. 

9 Вземете духовния свят за свой модел, подражавайте му в търпението и любовта му към 

човечеството, в борбата му за благоденствието на всички вас. 

10 Много хора, които много обичаха света, но по-късно ме слушаха, осъзнаха грешките си и 

усетиха, че в тях расте желание да се пречистят. Те преминават през вътрешна борба, а след това 

ме питат: "Господи, необходимо ли е да се отречем от плътта и света, за да се освободи духът ни?" 

На това им отговарям: "Заслугата не е в отричането на "плътта", а в постигането на хармония 

между духа и тялото, което служи за негова обвивка." Но как да постигнем тази хармония, ако 

духът не се ръководи първо от съвестта си? 

11 Мислиш ли, че съм използвал тялото ти като враг на духа ти? "Не, ти ми отговори. Но те 

винаги са се държали така - като врагове. Едната винаги е била в постоянна война с другата - 
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"плътта", защото предпочита света с неговите фалшиви празнични одежди, и духът, защото 

изпитва желание да се освободи и да достигне по-висока степен на съвършенство. 

12 Само моите учения, които са обяснение на закона, ще могат да ви доведат до хармония, до 

вътрешно помирение на вашето същество. Повярвайте ми: когато спечелите тази битка, целият път 

ще стане лесен за вас. 

13 Трябва да разберете това по следния начин: Плътта е корабът, а духът - кормчията. Как би 

могло да е правилно корабът да насочва рулевия, както му харесва? 

14 Именно от тази липса на хармония в човека са възникнали големите бури, в повечето от 

които духът е бил победен. Но когато "плътта" най-накрая стане покорна благодарение на 

убеждението и увереността, с които духът се придвижва към великата си цел, и приеме без бунт 

задачата, която ѝ се полага, и вече не лишава душата си от това, което ѝ се полага, тогава ще бъде 

постигната хармония между двете природи, които съставляват човешкото създание. Ще постигнете 

това издигане, когато тялото и душата вървят заедно по пътя на духовното развитие, който любовта 

и мъдростта на техния Създател им посочват чрез съвестта им. Тогава "плътта" ще се разпъне на 

кръста на саможертвата и отречението заради своето послушание, покорство и кротост към 

заповедите на Духа, за да даде на духа си възвишеност и радост, че е достигнал своето място във 

вечния живот. 

15 Свободата на волята е най-висшият израз, най-съвършеният дар на свободата, предоставен 

на човека по пътя на живота, така че постоянството в доброто, придобито чрез съвета на съвестта и 

чрез изпитанията, преминати в борбата, да го накара да достигне лоното на Отца. Но свободата на 

волята е заменена от разпуснатост, съвестта се пренебрегва, човек се вслушва само в изискванията 

на света, а одухотворяването е заменено с материализъм. 

16 В условията на толкова много объркване и отклонения моето учение ще се стори абсурдно 

на хората от това време. Но аз ви казвам, че това е правилното учение, за да могат хората да се 

освободят от летаргията, в която са изпаднали. 

17 Земни поклонници, оставете бастуна и пътната си чанта и си починете от дългите скитания. 

Седнете тук с мен, яжте от хляба ми и разговаряйте с вашия Учител. Нека твоят дух дойде при мен 

в съвършено общение. 

18 Вие сте същите хора, които друг път са ме следвали в желанието си да усъвършенстват 

душите си, а сега ме питате с изненада: "Защо се върнахте при нас?" А аз ви отговарям: "Писано е, 

че духът на моите деца ще живее отдясно на своя Господ през цялата вечност. Но за да можеш да 

дойдеш при мен, е необходимо да се научиш и да придобиеш заслуги в следването на твоя Учител. 

19 Винаги съм сеел семето Си във вас, но колко малко са онези, които са ме обичали. Аз 

разкрих силата си чрез емисари, чрез избрани от голям брой духовни същества - от праведния 

Авел, който беше образец на смирение; Йосиф, синът на Яков, който беше помазан с мъдрост и 

святост; Йоан Кръстител, който живееше само за да свидетелства за мен, без да използва нищо от 

света, което би навредило на тялото или душата му. И като тези, които бяха чисти по дух, има 

толкова много други, които познавате и чието творчество се разраства и придобива огромни 

размери с годините. Но толкова много доказателства и толкова много викове, които сте оставили 

да отшумят в безкрая, не са ви били достатъчни, защото не сте искали да разпознаете в моите 

пратеници отражението на моята Божественост. 

20 Вие поискахте присъствието на вашия Господ, за да бъдете много близо до Него и да чуете 

гласа Му, говорещ на вашия език, и това ви беше дадено, за да можете да постигнете спасението 

си. Но въпреки че бях толкова близо до вас и говорих на моя народ, вие не ме последвахте и ме 

принудихте да се върна при вас. 

21 Моето учение за Втората епоха е записано в книгата на вашата съвест. Научих ви да обичате 

и да приемате ласките и нежността на Мария. Бях щастлива да усетя топлината на майчината 

утроба и да се насладя на храната, която ми предлагаше нейната гръд. Можех да се радвам с нея и 

да споделям с нея труда и тежката работа през деня. Получих ласката на лъчите на Царската звезда 

и се насладих на гледката на планините, полята, морето и дарих всичко с Моите благословии. 

Благослових житните полета, водите и всичко, което дава храна на човека. 
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22 Протегнах ръка за приятелство, зарадвах се на невинността на малките деца, на изяществото 

и благородния нрав на младежите и на чистотата на сърцето на девойките. С удовлетворение 

наблюдавах безкористността и жертвоготовността на майките и енергията на мъжете. В 

продължение на тридесет и три години живях в света, за да може човекът да изпита пряко 

съвършенството и примера на своя Господ, когото да съзерцава отблизо, за да се научи да Ме взема 

за свой постоянен пример. Научих ви да обичате Бога и да се подчинявате на Неговите закони. 

Разказах ви как да обичате родителите си, братята и сестрите си и децата си, говорих ви за любовта 

между съпрузите, показах ви достойния начин на работа, взаимното уважение и взаимопомощта, 

поканих ви да живеете в съвършено общение с Отца и в хармония с природата. 

23 Въпреки това мнозина бяха призовани, а само някои бяха избрани. Дванайсетте бяха тези, 

на които дадох пълнотата на Своята мъдрост. Направих ги отговорни за Втория завет, за 

поученията, почти всички от които бяха дадени в преносен смисъл, за безбройните Ми притчи; и 

всичко това беше запечатано завинаги в духа на хората, така че нито времето, нито променящите се 

съдби щяха да могат да го заличат. 

24 Дадох смелост на тези същества, за да не ги уплаши нищо в битката, която ги очакваше, за 

да могат да се противопоставят на книжниците и да се издигнат над човешката наука. Казах на 

учениците Си: "Оставям ви като пастири на хора, на онова стадо, което днес е разпръснато и което 

трябва да се обедини в една преграда". Също така им казах: "Изградете храм"; но когато им казах 

това, нямах предвид храмове, изградени от камъни, а им говорех за Духа, който е подходящото 

"място" за изграждане на жилище за вашия Господ. Човек дори не може да си представи Моя храм, 

защото той е образуван от вселената с всичките ѝ създания и в него е истинският олтар, жертвата и 

светлината. 

25 Сърцето на моите ученици беше подготвено, съдът беше чист отвътре и отвън и пълен с 

доброта, вяра и надежда. Затова те се заемат да донесат Благата вест на човечеството. Когато след 

моето заминаване говореха на своите събратя, те им казваха: "Всички можете да приемете Господа; 

в неговото слово се съдържат кръвта и тялото на Учителя". 

26 Така те говореха, а аз ги водех стъпка по стъпка. Те умееха да учат и да потвърждават 

думите си с дела. Където и да се намираха, те бяха в Храма - независимо дали в пустинята, в 

родината или в различните земи, в които стъпваше кракът им. Устата им бяха като извор на 

кристално чиста и освежаваща вода, която пречистваше народите. 

27 Подобно на Исус, те не носеха нито корона, нито скиптър, нито пурпурна мантия; те бяха 

смирени. Казах им: "Бъдете смирени, бъдете "последни", където и да отидете. Дайте на ближните 

си всичко, което сте получили от мен, не крийте нищо и се погрижете семето ми да се умножи и да 

достигне до всички сърца." 

28 Моите ученици винаги са уважавали човешкия живот, никога не са се осмелявали да заемат 

мястото ми на съдия. Те знаеха, че трябва да оставят въпроса, независимо дали е справедлив или 

не, на Мен, защото само Аз мога да го разреша правилно. Те не питаха хората защо са съгрешили, а 

към всички проявяваха състрадание и милост. 

29 Сега, в Третата епоха, когато Моят народ наближава края на Моето проявление, Аз 

подготвям нови ученици. Всичко се случва според моята воля. В момента изграждам 

неразрушимия храм в духа на моите деца. 

30 Не ми представяйте повече никакви символи и не ме представлявайте повече във физическа 

форма. Слушам и следвам само моите вдъхновения. Това ще е достатъчно, за да постигнете 

одухотворяване. 

31 През това време вие чухте гласа Ми по същия начин, по който ви накарах да го чуете в 

Първия път, когато накарах духа на хората да трепери. 

32 Сега вече не ви давам наставленията си чрез Исус, Моето въплътено Слово. Говорих ви чрез 

човешки същества, защото сега сте по-развити и можете да ме разбирате и да предавате думите ми. 

33 Краят на това проявление вече е близо, за да го подхвана отново в по-висша форма чрез 

началото на диалога между духовете с вашия Създател, който се използва от висшите духовни 

същества, които живеят с мен. 
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34 Не се страхувайте от деня на Моето заминаване, защото Аз никога няма да се отдалеча от 

вас. След моето Възнесение във Втората епоха се явих на учениците си, ограничен в образа на 

Исус, за да ги утеша. Днес не знаеш колко дни няма да Ме усещаш, но в края им ще Ме видиш 

отново и ще почувстваш, че те вдъхновявам и че в ума ти се появяват нови думи. Аз само ви моля 

да се обедините, в едно "тяло" и една воля, така че по този начин да сте достойни да постигнете 

целта. Дванадесетте племена на избрания народ ще присъстват на този ден (на прощаване), 

дванадесетте апостоли също ще ви придружат, за да се чувствате насърчени от техния пример. 

Защото подобно на тях ви оставям като овце сред гладни вълци. Но ще бъда с теб в преследването 

ти, в затвора, във всеки момент, когато имаш нужда от мен. 

35 Ще защитя семето си. 

36 Все още трябва да полагате много усилия, за да мога, когато видя, че сред Моя народ 

царуват любов, чистота и простота, да ви оставя като господари на човечеството. Ако те помолят за 

наставление, дай им го; ако те накарат да мълчат, мълчи в смирение. Винаги сейте по своите 

пътища, както ви научих. 

37 Обичайте ближните си, за да положите основите на мира и хармонията между тях. 

38 Хора, кога ще дадете плод? Мина много време, откакто ви учих, и все още не са се появили 

апостолите, от които народът толкова много се нуждае за своето духовно пробуждане. 

39 Кратко е времето, което ви остава, за да ме чуете, и е необходимо да научите моите уроци, 

за да ви бъде по-лесно да ги засвидетелствате. 

40 Помнете: Когато словото ми към вас престане, от вашия пример и вашите дела зависи дали 

много от сърцата, които не са имали щастието да ме чуят по време на тази проява, ще се събудят за 

вяра и ще се обърнат към моите дела. 

41 Като пример за тези думи ви давам обръщането на Савел, наречен по-късно Павел, който 

изцяло посвещава тялото и духа си в служба на своя Господ. 

42 Павел не беше един от дванайсетте апостоли, не ядеше на моята трапеза, нито ме следваше 

по пътищата, за да чуе моите поучения. По-скоро не вярваше в мен, нито пък гледаше с добри очи 

на онези, които ме следваха. В сърцето му съществуваше идеята да унищожи семето, което бях 

поверил на учениците си и което тъкмо започваше да се разпространява. Но Павел не знаеше, че е 

един от Моите. Той знаеше, че Месията трябва да дойде, и вярваше в това. Но той не можеше да си 

представи, че скромният Исус ще бъде обещаният Спасител. Сърцето му е било изпълнено с 

гордостта на света и затова не е усещал присъствието на своя Господ. 

43 Саул е въстанал срещу своя Спасител. Той преследваше Моите ученици, както и хората, 

които се обръщаха към тях, за да чуят посланието Ми от устата на тези апостоли. И така, аз го 

изненадах, когато той се готвеше да преследва Мина. Докоснах го на най-чувствителното място в 

сърцето му и той веднага ме позна, защото духът му ме очакваше. Ето защо той чу гласа ми. 

44 Моята воля беше този широко известен човек да се обърне по този начин, за да може светът 

да стане свидетел на всички негови удивителни дела, които трябва да служат като стимул за вяра и 

разбиране. 

45 Защо да разглеждаме подробно живота на този човек, който от този момент нататък 

посвещава живота си на любовта към ближния, вдъхновен от любовта на своя Учител и неговите 

божествени учения? 

46 Павел беше един от най-великите апостоли на моето Слово, неговото свидетелство винаги 

беше пропито с любов, искреност, истинност и светлина. Някогашният му материализъм се 

превърна в много висока духовност, твърдостта му - в безкрайна кротост; и така гонителят на 

моите апостоли се превърна в най-ревностния сеяч на моето Слово, в неуморен странстващ 

проповедник, който донесе божественото послание на своя Господ, за когото живееше и на когото 

посвети живота си, на различни народи, провинции и села. 

47 Ето ви, възлюбени хора, един прекрасен пример за обръщане и доказателство, че хората, 

дори и да не са ме чували, могат да станат мои велики апостоли. 

48 Днес ви казвам: Къде е Моят народ? Къде са тези, които са мъдри в изпитанията, смели в 

битките и непоколебими в борбите? Те са разпръснати по целия свят. Но Аз ще ги накарам да 
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тръгнат с гласа Си и ще ги обединя духовно, за да отидат пред всички народи. Но ви казвам, че 

днес той ще бъде формиран от хора от всички раси, които ще разберат естеството на съюза, който 

очаквам от всички хора. 

49 Този народ ще бъде смел и свиреп, но няма да има братоубийствени оръжия, нито бойни 

колесници, нито ще пее песни за унищожение. Знамето му ще бъде мир, мечът - истина, а щитът - 

любов. 

50 Никой няма да успее да открие къде е този народ: той е навсякъде. Враговете му ще се 

опитат да го унищожат, но няма да успеят, защото никъде няма да намерят земното му единство, 

защото неговото единство, ред и хармония ще бъдат духовни. 

51 Ако някога един Мойсей ги е освободил, повел ги е по изсъхнали и самотни пътища и ги е 

накарал да преминат през враждебните множества, които са ги заобикаляли, докато ги е довел до 

портите на Обетованата земя, то днес един Илия, който е невидим, но осезаем и присъстващ, ще 

призове хората на битка и ще им покаже изпълнените със светлина пътища, за да ги отведе с 

твърда и сигурна стъпка до праговете на дома, който държа в готовност за вашия дух. 

52 Духовният закон, който служи за водач и ръководител, е същият, който Аз отпечатах на 

камък и който ви беше разкрит на планината Синай. Духовният хляб, който го поддържа, е същият, 

който се съдържа в Словото, дадено ви чрез Исус. Светлината, която му дава надежда и кураж 

никога повече да не се отклонява от пътя на истината, ще бъде вдъхновението, което в този момент 

слиза от безкрайността, за да разкрие на човешкия дух всичко, което е било непознато за него. 

53 Всеки, който показва напредък в способностите, които съм му дал, както и в духовните 

дарби, който също така е неуморен търсач на истината или който обича одухотворяването - истина 

ви казвам, той ще бъде един от войниците на този народ и ще чуе призива на своя Господ, когато го 

призовава на битка, както и когато го призовава към мир. 

54 Струва ли ви се, че тази картина е само красив сън? 

55 Когато Мойсей се обръща към Израил в Египет и им съобщава за благословиите на 

Обетованата земя, хората се съмняват, защото са свикнали да бъдат приковани към ярема на 

робството и към страданията на робите, така че им се струва невъзможно да има земя на свобода и 

благоденствие. Въпреки това този народ тръгна и се приближаваше все повече и повече към тази 

земя, която отначало му се струваше само красива мечта, докато накрая достигна до плодовете на 

своята упоритост и вярност. 

56 Не си ме представяйте с корона и скиптър; не, по-скоро ме вижте смирен и прост. 

57 Искам да усвоите същността на Моето Слово, което е храна за всяка душа. В него ще 

намерите хляба на живота, виното на духовната радост, плода на истинската любов. 

58 Необходимо е, докато вечеряте с мен на тази трапеза на любовта и одухотворяването, да се 

научите да говорите с мен и да ме чувате. Защото това проявление, на което присъствате в 

момента, е само временно и е важно да се научите да разговаряте с мен духовно, така че когато 

вече не чувате гласа ми в тази форма, да не се чувствате изоставени, сами или сираци. 

59 Освежете се в това време, когато имате моята прокламация. Но никога не изтласквайте от 

съзнанието си деня, който е определен по Моята воля и в който ще получите словото Ми за 

последен път. 

60 Казвам ви това: Тъй като за онези, които са свикнали с моето провъзгласяване, денят, в 

който вече няма да могат да ме чуват, е "смърт", те ще бъдат изложени на изкушението да получат 

провъзгласяване по незаконен начин, което донякъде ще запълни празнотата в сърцето им. Но 

моята светлина няма да я има. 

61 Вече трябва да сте разбрали, че ако тази прокламация нямаше определен край, никога 

нямаше да можете да направите крачка напред, защото нямаше да имате интерес да изучавате 

Словото Ми, нито да полагате усилия за духовен диалог. Защо да го правите, когато можете да 

слушате това Слово ден след ден и да получавате тази утеха всеки път, когато я поискате? Но 

когато учението приключи и посланието бъде предадено, всичко ще бъде различно. Тогава, ако 

искате да се почувствате близо до мен, трябва да се замислите за всичко, което паметта ви е 

съхранила, а ако искате да се почувствате силни, трябва да се посветите на истинско духовно 
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изпълнение на дълга, в което да станете сеячи на мир, светлина, лечебен балсам и любящи 

действия. 

62 За ваше добро времето, през което ме чувате чрез човешкия интелектуален орган, ще бъде 

кратко, защото сте толкова детски и крехки, че започвате да свиквате с моето присъствие в тази 

форма само след кратко време, в което ме чувате. Вече не изпитваш онази емоция, която те 

завладяваше през първите дни, и все по-рядко изпитваш онази радост, онова блаженство, когато ме 

слушаш - чувство на щастие, което дори те лишаваше от сън през много нощи при мисълта, че ще 

ме чуеш, и при желанието да дойде денят и моментът, когато отново ще чуеш този глас, който 

понякога ти се струваше невъзможен. 

63 "Наистина ли е вярно - питате се в сърцата си, - че мога да чуя гласа на моя Господ?" 

Достоен ли съм да бъда свидетел на проявлението на моя Създател чрез това прекрасно слово? О, 

Учителю, каква голяма наслада си дарил на нашия дух, като си ни накарал да чуем Твоя бащински 

глас, Твоето Слово като Учител, Твоето Божествено Слово!" Не се уморихте да ме слушате и не 

искахте да пропуснете нито една дума и да се подчините на всичките ми указания. Но времето 

минаваше и за вас стана навик да ме слушате, и тъй като вече не се стремяхте да се задълбочавате, 

започнахте да се уморявате от думите ми, които ви се струваха монотонни - "все едно и също, все 

едно и също" - без да осъзнавате, че именно вие вече не идвахте подготвени, както в първите дни, 

когато пристъпвахте благочестиво и изпълнени със страхопочитание, удивление, вяра, любов и 

смирение. 

64 Мога да ви кажа, че не е имало нито едно сърце, в което, след като Ме е слушало известно 

време, Моето слово и Моите проявления да не са станали нещо обичайно, поради което ви казвам 

още веднъж, че поради човешката си незрялост и слабост не сте в състояние да останете дълго 

време твърди в одухотворяването и е по-добре да огранича времето на Моите проявления заради 

вас. Защото, ако не го направя, всички вие в крайна сметка няма да изпитвате уважение към 

благодатта, която вашият Учител, в изпълнение на обещанието от Втората епоха, ви е предоставил. 

Моят мир да бъде с вас! 
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Инструкция 158  
1 Божествената светлина на Моя Дух да бъде сред вас. 

2 Добре дошли, възлюбени ученици, вие, които бързате като послушни овце при повикването 

на Добрия пастир. Ако някой се осмели да излезе от кръга, след като вече е бил в преградата, ще 

оставя останалите на добра грижа да търсят изгубения. Защото не е Моята воля да се изгуби (дори) 

една от Моите овце. 

3 Аз бдя над всички, като давам Моя мир на сърцето ви и светлина на ума ви, за да можете да 

следвате добрия път. Но ако веднъж го напуснеш и забравиш Този, Който даде всичко, за да те 

спаси, и с Когото си живял и в чиято топлина си намирал утеха, наистина ти казвам, че Моята 

помагаща любов ще те следва навсякъде и Моят глас ще те зове непрестанно чрез твоята съвест. Не 

можете да се заблудите. Разясних ви закона, който трябва да следвате. Не можете да се лъжете, 

защото имате съвест, която преценява правилно всяко ваше действие и ви казва кое е позволено и 

кое не. Знайте, че ако не се вслушате в съветите му, действията ви ще ви обвинят. Казвам ви още 

веднъж: Опознайте себе си, за да опознаете ближните си. 

4 Подгответе се, за да бъдете силни, защото новите ми апостоли няма да бъдат слаби, нито ще 

се сринат по пътя след няколко крачки. Те трябва да имат достатъчно сила, за да докажат, че могат 

да вдъхват доверие на хората и да ги водят с примера, словото и начина си на мислене. 

5 Всички вие имате способности да бъдете истински водачи на сърцата и душите в бъдеще и 

дори безплътните същества, които живеят в разстроено състояние на душата си, ще можете да ги 

освободите от мрака, като ги поведете към светлината. 

6 Тази задача е трудна, но Аз я правя разбираема за вас чрез всеки носител на глас. 

7 Ако някой се отклони от пътя поради неразбиране на Моето дело, Аз ще го призова отново, 

за да разбере, че всеки, който е сключил завет с Бога, не трябва да се връща назад по пътя на своето 

развитие. Говоря на духа ти, за който всичко е било забулено в мрак, преди да ме разпознае. Но тъй 

като Отец се е изявил по Своя път, Той се е убедил в грижата и любовта на Божествения Дух, който 

се е ограничил в три периода от време, в три различни, но съвършени фази на откровение, за да се 

изясни на човешкия дух. 

8 Някои искат да търсят истината по друг начин. На тях казвам: Ако имате основателна 

причина да търсите, търсете, но правилно. Други чувстват, че са в семейството на Отца, без чието 

присъствие не биха могли да живеят повече. 

9 Никой няма да може да те защити като мен, никой няма да те издигне отново с толкова 

много любов, когато си паднал на пътя. Аз съм единственият, който ще освети пътя на живота ти. 

Елате при мен, о, възлюбени, както аз идвам при вас, с вътрешно извисяване, любов и искреност. 

Нека всичките ви действия да са пропити с духовност, тогава ще изпитате огромно блаженство. 

10 Ще има години на изпитания, но сред тях трябва да изпълните мисията си. Тази мисия ще се 

състои в това да помагате на страдащите си събратя, като забравяте за себе си. 

11 Не се обиждайте, ако другите оценяват вашата нация като второстепенна. Покажете, че 

всички сте равни в очите на Моята любов и под Моя закон. Нека духът ви да се отразява 

незамъглено в творбите ви, а от умовете ви да извира поука и просветление относно грешките на 

хората в различните им идеологии. 

12 Искам да размишлявате върху всичко, което ви казах, за да помните това наставление и чрез 

него да бъдете силни по пътя си. 

13 Не ви показвам друг път в това време и мога да ви кажа, както във Втория път в 

Соломоновия храм: "Не дойдох да отменя Закона, а да го изпълня." Защото видях, че учителите на 

закона не го разбираха и затова тълкуваха словото Ми зле. 

14 Аз, Словото, станах човек в лицето на Исус, за да науча хората на учението за любовта и 

правдата, което произлиза от Закона, даден на човечеството от Отец в миналите времена. А 

учението за одухотворяване, което ви разкривам в този момент, има за цел да ви покаже как да 

спазвате учението на Христос, за да може духът да изкачи върховете на познанието и духовната 

истина. 
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15 Човечеството е духовно разделено на религии, секти, доктрини и идеологии. Но Аз ще 

докажа силата на словото Си, като ги обединя, въпреки че вече ви казах, че преди това светът ще 

бъде пречистен и душите ще треперят като горите при порив на ураган. Гледайте, защото макар да 

сте непознати и незабележими, вие притежавате светлината, с която можете да освободите от мрака 

онези, които се лутат в него като слепци, като им покажете светъл хоризонт и по-добро бъдеще. 

16 Не бъдете повече пазители на традиции и причудливи ритуали. Практикувайте Словото ми с 

чист ум, защото ви казах, че то ще бъде духовната връзка, която обединява народите и расите, 

защото Словото ми на любов е универсален закон. 

17 От любов към теб и за да разбереш до каква степен те правя достоен за Мен, Аз оповестявам 

Себе Си чрез твоя интелект. Но ще дойде време, когато тази форма на проявление вече няма да е 

необходима, и тогава силата на вътрешното ви издигане ще приближи духа ви до Отца, така че ще 

чуете Неговия "божествен концерт", който ще ви каже първо: "Обичайте се един друг". 

18 Днес ви казвам: "Елате при Мен и ще намерите мир." Аз осигурих тези места за събиране, за 

да бъдат като дървета, които ви дават сянка и под които слушате словото Ми. През Втората епоха 

ме чухте в долините, по бреговете на реките и по планинските възвишения. В храма на природата 

вие се вдъхновихте и общувахте с мен. Днес и вие ще посетите тези места и там, далеч от света, 

който греши и ме отрича, ще усетите чистата атмосфера, пропита с жизненост, където всичко 

говори за мен. Тогава, когато духът ви е свободен и единен, той ще се съедини с Отец в съвършено 

общение. 

19 Много души ме търсят в различни религии, секти и философии и ме молят за светлина, за да 

намерят истинския, най-краткия път. Но те не знаят, че Аз се проявявам в този народ, в тази 

позната ви форма. Водя всички вас към светлината, защото моята любов не познава раси и народи. 

Вие, които ме слушате, работете върху себе си, преобразете се, за да бъдете мои инструменти в 

делото на любовта, умиротворението и възходящото развитие на духа. 

20 От теб ще излезе пророческото слово, словото, което лекува и утешава. Искате ли да 

служите на човечеството? Основните закони, които ви дадох, са любовта към Този, Който ви е 

създал, и любовта един към друг. Всички добродетели водят началото си от любовта към Бога и 

ближния. 

21 Всички вие излязохте от мен с еднакви таланти. Не съм предпочитал едни пред други. 

Всеки дух има способностите и дарбите да постигне своето собствено издигане. 

22 Бъдете силни, приемете изкуплението си и сътрудничете в работата на Третата епоха, за да 

преживеете установяването на Моето Царство в духа на човека. Издигнете се, за да можете да 

живеете в по-висши светове от този, където няма страдания, докато се усъвършенствате и дойдете 

при мен. Дори земният свят все още да ви дава толкова много удовлетворение и да притежава 

красота и благодат, помислете за духовния живот, който ви очаква, и се приближете към него още 

днес. Ще ти дам възможност да видиш от тази земна долина чрез лицата си онзи прекрасен живот, 

изпълнен с мир, любов и хармония. 

23 Пак ви казвам, че в Мен ще се спаси цялото човечество. Тази кръв, пролята на Голгота, е 

живот за всеки дух. Но това не е самата Кръв, тъй като тя е паднала в пръстта на земята, а 

Божествената любов, символизирана в нея. Всеки път, когато ви говоря за Моята Кръв, вие вече 

знаете какво представлява тя и какво е нейното значение. 

24 Много хора са проливали кръвта си в служба на своя Господ и от любов към братята си, но 

това не е било въплъщение на божествената любов, а само на духовната, човешката любов. 

25 Кръвта на Исус обаче е въплъщение на Божествената любов, защото в Него няма никакъв 

недостатък. В Учителя никога не е имало грях и той ви е дал кръвта си до последната капка, за да 

разберете, че Бог е всичко за своите създания, че им се отдава напълно, безрезервно, защото ги 

обича безкрайно. 

26 Ако земната пръст поглъщаше течността, която беше живот в тялото на Учителя, това беше, 

за да разберете, че моето учение, чрез божественото напояване, с неговата любов, мъдрост и 

справедливост, трябваше да направи живота на хората плодотворен. 
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27 Светът - невярващ и скептичен към думите и примерите на Учителя - се бори с моето 

учение, казвайки, че макар Исус да е пролял кръвта си, за да спаси хората от греха, светът не е 

спасен; че с всеки изминал ден греши все повече, макар да е по-развит. 

28 Къде е силата на тази кръв на изкуплението - питат хората, докато онези, които трябва да 

покажат истинските основни идеи на моето учение, не са в състояние да отговорят задоволително 

на въпросите на онези, които жадуват за светлина и познание на истината. 

29 Казвам ви, че в това време въпросите на онези, които не знаят, имат по-голяма дълбочина и 

съдържание, отколкото отговорите и обясненията на онези, които твърдят, че знаят истината. Но 

Аз дойдох да ви говоря отново и ето Моето слово за онези, които вярват, че тази Кръв наистина е 

довела до спасението на грешниците пред Божественото правосъдие - всички онези, които са били 

изгубени и осъдени на тежко наказание. Казвам ви: Ако Отец, Който знае всичко, вярваше, че 

хората няма да използват и разберат постепенно цялото учение, което Исус им дава в Своите думи 

и дела - наистина, Той никога не би Го изпратил; защото Творецът никога не прави нищо 

безполезно - нищо, което не е предназначено да даде плод. Но ако го е изпратил да се роди, да 

порасне, да страда и да умре сред хората, то е защото е знаел, че този лъчезарен и плодотворен 

живот на Учителя ще очертае чрез делата му незаличима пътека, неразрушима следа, така че 

всички негови деца да намерят пътя, който да ги отведе към истинската любов и, следвайки 

неговото учение, към дома, където ги очаква Създателят им. 

30 Той също така знаеше, че тази кръв, която свидетелства за чистота, за безкрайна любов и 

която беше пролята до последната капка, ще научи хората да изпълняват с вяра в своя Създател 

задачата, която ще ги издигне до Обетованата земя, където ще могат да Ми предложат 

изпълнението на своята задача и след това да кажат: "Господи, всичко е изпълнено. " 

31 Сега мога да ви кажа, че часът, в който Моята Кръв беше пролята на кръста, не беше този, 

който показваше часа на изкуплението на човека. Моята Кръв остана тук, в света, жива, свежа и 

белязана с кървавата следа на Моите страсти пътя към твоето изкупление, което ще ти позволи да 

постигнеш дома, който твоят Отец ти е обещал. 

32 Аз ви казах: Аз съм източникът на живота, елате и се изчистете от петната си, за да можете 

да отидете свободни и цели при вашия Отец и Създател. 

33 Моят източник се състои от любов, неизчерпаем е и безграничен. Това иска да ви каже 

моята кръв, пролята по онова време. Тя запечата думите ми, потвърди учението ми. 

34 Дори в пустинята, въпреки че поверих Закона Си на Моя народ, Аз му дадох символ: 

манната. 

35 В това време имате друга манна; тя не е същата като тази, която хранеше хората физически. 

Вие също имате моята кръв, макар и не тази, която тече от раните на Исус. 

36 Аз съм в духа и в момента ме чувате като духовна същност. Вие се храните с моето слово, 

което е хлябът на вечния живот, и се пречиствате, като практикувате моите учения. Сега разберете, 

че за да постигнете спасение, трябва да дадете своя принос, който е любов и помощ към ближните 

ви. 

37 Дадох ви Моята Кръв; приемете я по правилен начин. Ако само фактът, че ви го дадох, беше 

достатъчен за получаване на спасение - истина ви казвам, тогава вече никой не би съгрешил, тогава 

земята не би била необходима за изкупление на греховете, защото тогава всички хора вече биха 

живели в Небесното царство. 

38 Искам да направите себе си достойни да дойдете при Господа чрез собствените си заслуги, 

защото като съзнателни същества вие заслужавате безкрайната благодат, неизразимото щастие да 

дойдете в лоното на Отца, защото сте Го възлюбили и защото сте възлюбили и Неговите създания, 

които са ваши братя и сестри. 

39 По моите заслуги намери твоите. Те ще ви покажат пътя, ще ви отведат до най-високата 

точка на духа, там, където е светлината, мирът и истинският живот. 

40 Тук е Учителят, който дава светлина на ума ви със Своите Божествени учения, защото вие 

се намирате във Времето на Светлината. 
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41 Ти бързаш да се отзовеш на призива ми и проявяваш послушание към моя закон, защото си 

открил, че практикувайки го, можеш да застанеш пред своя Господ. Това е универсалният закон на 

любовта, който човечеството ще познае и ще живее. Тя ще промени облика на света, като превърне 

нестабилните хора в хора с висок морал. 

42 Аз помагам на грешниците и използвам тяхната воля за обновление, за да дам пример на 

света. Не се учудвай, че се изявявам чрез грешника, защото не гледам на неговия грях, а на 

копнежа му за спасение. 

43 Като имате предвид, че Аз съм дори в най-малките същества на природата, как да ви отрека 

и да се отделя от вас само защото имате несъвършенства в себе си, след като точно тогава имате 

най-голяма нужда от Мен? 

44 Аз съм животът и съм във всичко, затова нищо не може да умре. Мислете задълбочено, за да 

не останете обвързани с формата на изразяване. Успокойте сетивата си и ме открийте в 

сърцевината на словото. 

45 Искам да разпознаете способностите на духа още сега, докато сте все още въплътени, за да 

знаете как да ме обичате и вашето поклонение на Бога да бъде достойно за мен. По този начин ще 

ме почувствате в себе си и извън себе си. 

46 Съществуват много учения, религии и секти. Всички се стремят да ме търсят, но аз ви 

казвам: Пътят, по който всички могат да ме намерят, е този, по който малцина ме търсят: пътят на 

любовта, който означава истина, помощ и възход. 

47 Все по-малко използвам алегории и притчи, защото е време да ме разберете въз основа на 

това просто и ясно слово. Все още не светлината на вашата вяра осветява пътя ви, дори и да е така. 

Именно осветлението на моите откровения и тайни ви кара да различавате доброто от злото. Но 

светлината на вярата все пак ще се запали във вас и ще ви накара да виждате ясно. Помнете, че 

казах, че трябва да спасите много от вашите ближни. Не се страхувайте от бъдещето, бъдещето съм 

Аз и в него ще Ме намерите също. 

48 Кой по-добре от теб може да разбере и облекчи страданията на твоите ближни, след като те 

са същите, които ти донесе пред мен и от които в момента се пречистваш? Ще ви оставя 

подготвени като утеха за страдащите сърца. 

49 Помислете как ви помогнах да разберете и да изпълните трудната мисия, която сте 

получили от вечността от вашия Отец. 

50 Не се страхувайте, защото ако вярвате в Мен и се уповавате на Мен, ще издържите. 

Спомнете си онзи човек, който се приближи до мен във Второто време и ми каза: "Господи, вярвам 

в Теб и Те моля да възстановиш здравето на баща ми, който умира. Знам, че ако Ти кажеш така, той 

ще оздравее." Когато Учителят видя толкова много вяра в този човек, той му каза: "Иди, и когато 

се върнеш у дома си, баща ти ще те посрещне здрав." И така се случи. 

51 Така и вярата ви ще бъде според Моята воля; но когато преживеете чудото, ще се обърнете 

отново към Отца, за да Му благодарите. 

52 Вие не познавате нито мира, нито истинската любов, но Аз искам да познаете Моя мир и да 

носите Моята любов в сърцата си. 

53 Всички вие, които желаете да имате по-добър живот, всички вие, които живеете измъчвани 

от объркването, което цари в света - обединете се в молитва, за да можете малко по малко да 

привлечете Моя мир на земята. Опитайте се да приложите учението ми на практика, за да може 

словото ми да ви накара да почувствате как любовта започва да влиза наново в сърцата. Подгответе 

се за идването на Моето царство сред вас, бъдете пратеници и предвестници на Моя мир. 

54 Злото, което е съвкупност от всички човешки грехове, пороци и невежество, властва над 

хората от дълго време. Но моята воля е сега те сами да унищожат тази сила. В това отношение ще 

им помогна, ще им предам меча си, за да победят с него злото. Тази сила ще бъде напълно 

унищожена, влиянието й ще бъде отхвърлено от всички сърца; гласовете им няма да бъдат чути и 

шепотът им вече няма да бъде слушан. Душата ще се освободи и ще се изправи над греха, а тялото 

най-накрая ще се преклони и ще обуздае страстите. 
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55 Опитът, убеждението, светлината на знанието и равновесието, като плод на духовното 

развитие на човешките същества, ще станат плодородната почва, върху която ще падне моето семе. 

56 Тогава ще управлявам аз, но това ще бъде във вашите сърца. Ще ти бъде поверен мирът на 

народите и Аз ще те вдъхновявам от безкрайността. Различията между расите постепенно ще 

изчезнат. Трудностите, които досега са били смятани за непреодолими, в крайна сметка ще бъдат 

преодолени от разума. Справедливостта и добрата преценка ще се изразяват в делата на хората и 

всеки човек ще живее бдително, за да не се нарушава мирът в света. 

57 Горчивината и болката ще оставят незаличим спомен в душите и тази болка, този спомен ще 

бъдат като призрак, от който хората ще се страхуват, както досега са се страхували от смъртта. 

58 Но човечеството иска още изпитания и те ще дойдат. От тези посещения много сърца ще се 

окажат чисти и много души - свободни. Войната на идеите, която все още не сте изпитали, трябва 

да избухне и да се разпространи, за да може заспалите да се събудят, а тези, които са в застой, да 

напуснат добре отъпканите си коловози и да се придвижат по пътя на поправянето. Моето име и 

Моето слово ще бъдат използвани като оръжия и с тях хората ще се нараняват. Но Аз ви казвам, че 

нито Моето име, нито Моето слово ще наранят или убият, а намеренията, с които хората ги 

използват. 

59 И накрая, всички вие ще бъдете победени от моето учение, от моята любов, защото от моето 

слово ще произлезе светлината, от която светът се нуждае, за да повярва, да разбере и да се спаси. 

60 Работете върху себе си, защото отговорността на онези, които са получили Словото Ми в 

този момент, е много голяма. 

61 Странно е, че всичко, което се случва сред вас по това време, ви се струва: мъже и жени 

усещат пробуждането на дремещите си духовни дарби, чуват гласове от отвъдното, имат духовни 

видения и пророчески сънища, треперят под въздействието на непознати сили, усещат как 

предишните им тежки умове се избистрят и са в състояние да разберат дълбоки уроци. 

Безсловесните се наслаждават на светлината на вдъхновението, обладаните се освобождават от 

бремето и откриват, че притежават дарбата да общуват с духовния свят. Гласът на Господ се чува 

от най-подготвените, други правят чудеса с болните, на които връщат здравето поради 

божествената милост. 

62 Пред лицето на всички тези чудеса, всички тези множества, които мислеха, че са изоставени 

от моята помагаща любов, се радваха и изведнъж откриха, че духът им е пълен с дарове. Отдавна 

ви беше съобщено чрез устата на един пророк, че това време ще настъпи. 

63 Дойде времето, което Джоел ви съобщи. Но трябва да ви обърна внимание, че тези дарби на 

духа, които сега виждате да излизат от вашето същество, не са ви дадени едва сега. Те са 

претърпели трансформация заедно с вас от началото на съществуването на вашия дух и сега, в този 

момент, ви изпратих на Земята, за да пожънете плодовете на еволюцията си. 

64 Духът на Илия дойде, за да открие тази епоха, като докосна органа на човешкия ум с лъча 

на светлината, който е в него - врата, през която по-късно моята светлина щеше да залее хората 

като слово, за да им даде подробни указания и да остави моето слово като завет и път към новата 

епоха. 

65 Илия беше първият, който се остави да бъде чут чрез човешка уста, за да ви съобщи за 

близостта на Моето духовно присъствие сред вас, и той ще остане ваш духовен пастир и след края 

на моето провъзгласяване. Илия трябва да продължи да ви напътства, защото не сте в състояние 

сами да разберете всичко, на което ви уча. 

66 Илия ще възстанови истинското значение на учението, което ви дадох от първите времена. 

Той ще ви просвети, за да откриете истинското тълкуване на Моите откровения. Той ще докосне 

всеки ум и сърце, за да ги събуди за светлината на тази нова зора. Той също така ще ви пречисти от 

всички петна и недостатъци, които сте добавили към духовните дарби, проявявани чрез вас. 

Защото няма да мислите, че сте действали съвършено и че всичките ви дела са били според 

истината. 

67 Посочих ви 1950 г. като край на тази форма на проявление чрез човешкия интелект. Но това 

няма да означава край на развитието на различните дарби, които притежавате; напротив, след това, 
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поради отсъствието на Моето Слово, духът ви ще търси Моята светлина, Моето присъствие и 

Моето вдъхновение, ще полага усилия да ги получи и по този начин ще се усъвършенства все 

повече и повече с всеки изминал ден. 

68 Свидетелствайте за мен чрез способностите си, като ги използвате за практикуване на 

добродетели, за духовен напредък, за създаване на мир за вашите ближни. Внимавайте, защото 

един момент на слабост, една необмислена стъпка, едно изпитание, което ви кара да се спънете, 

може да ви отклони от правия път, от тесния път на истината, и да ви накара да се отклоните по 

пътеки с привидна светлина, които ви отдалечават все повече от изпълнението на вашия дълг. 

Моят мир да бъде с вас! 
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инструкция 159  
1 Голямо множество, духът ви е изпълнен с радост, защото ви е дадена благодатта да съзрете 

зората на новата ера, обявена ви от пророците и от Господа, вашия Бог. Обърнете внимание на 

всичко, което се случва в света, защото Аз не се разкривам само на вас. 

2 Наказвам хората в техния материализъм, за да могат да осъзнаят времето, в което живеят, и 

да разпознаят много от събитията като божествени знаци, към които са гледали с безразличие, 

защото са им приписвали други причини. 

3 В миналото е имало епохи, в които Божият народ е бил в състояние да тълкува духовно 

всичко, което се е случвало около него, защото е бил народ, който е живял по Моя закон, който Ме 

е обичал и е водил прост и добродетелен живот. Струните на сърцето му все още бяха 

чувствителни, както и духът му. Тези хора живеели в постоянно духовно общение със своя Господ. 

Те чували очовечения глас на своя Създател и можели да получават послания от духовния свят, от 

съществата, които наричали ангели. И в тишината на нощта, в спокойствието на сърцето си и чрез 

дара на сънищата, то получава послания, инструкции и пророчества, на които вярва и се 

подчинява. 

4 Бог е не само на устните им, но и в сърцата им. Законът не е просто нещо, написано за тях, а 

е живян от хората. Естествено е, че тяхното съществуване е било изпълнено с чудеса, които сега 

вече не изпитвате. 

5 Това са примерите на учение, достойни за подражание, които хората са записали с живота 

си и които трябва да бъдат път и семе за поколенията, дошли след тях. 

6 Разберете: Ако онези хора, поради своята простота и (вътрешна) извисеност, са усещали 

духовното около себе си, естествено е, че сега материализмът и липсата на вяра у хората от това 

време са ги отдалечили от тези прояви. Но Аз ви казвам, че вече е достатъчен мизерният, безплоден 

и жалък живот, който води това човечество; затова ви потърсих, за да бия по сърцата на онези, 

които спят, да връщам зрението на слепите, които не могат да видят истината, и да докосвам 

скритите струни на хората, за да ги направя възприемчиви към Моето присъствие. 

7 Смятате ли, че този научен и материалистичен свят почти никога не изпитва склонност към 

одухотворяване? Казвам ви, че в това няма нищо трудно, защото силата ми е неограничена. 

Вътрешното издигане, вярата, светлината и добротата са по-непреодолима необходимост за 

душата, отколкото яденето, пиенето и спането за тялото. 

8 Дори дарбите, способностите и качествата на духа да са били дълго време спящи, те ще се 

събудят по мой призив и ще накарат одухотворяването да се върне при хората с всичките си чудеса 

и откровения, които ще бъдат по-велики от тези в миналото, защото сега сте в състояние да ги 

разберете по-добре. 

9 Трябва да кажа на хората от това време и от бъдещите времена да не очакват да видят 

същите знаци или проявления, които са видели хората от Първата епоха, защото трябва да 

разберете, че сега живеете в нова епоха, че сте се лутали и развивали достатъчно, за да схващате, 

разбирате и чувствате по съвсем различен начин. Затова не искайте външни знаци, които само 

впечатляват сетивата ви, за да основавате вярата си на тях. Имам за вас безкрайни знамения, 

откровения и чудеса, които ще наблюдавате повече с духовния си поглед, отколкото с този на 

материалното си тяло. 

10 Изучавайте и проучвайте това, което ви казва историята, но разберете, че днес е различно 

време, че живеете в различна епоха и че както духът ви е по-развит, отколкото в онези дни, така и 

формата, в която ви давам Моите учения днес, не е същата, макар че смисълът й е същият и вечно 

валиден. 

11 В този ден, в който очаквате своя Учител с молитва, Аз наистина слизам в сърцата ви. 

Приемете Ме там, хора, защото Аз ви приемам в Моя бащински Дух. 

12 Намирам мир в душата ви и хармония в чувствата ви. Този мир се разпространява във 

вашето същество и тази вътрешна подготовка кани Моя Дух да слезе в божественото си сияние. 

Подгответе всичките си способности, за да можете да възприемете напълно моето учение. 
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13 В този момент ви говоря не за физическите сетива, а за тези на духа, които отдавна са в 

него, но които не сте разбрали, защото приемате само външните форми и отхвърляте духовната 

същност. 

14 Вие се приближавате към нетленния живот и Аз ви казвам: Все още сте незрели, защото 

наклонностите на плътта ви все още не са в хармония с духа ви. Но Аз ви дадох сила и смелост, за 

да можете да преодолеете инстинктите чрез медитация и молитва. 

15 Моето слово, предадено чрез носителя на гласа, става все по-ясно, по-дълбоко и съвършено, 

карайки закоравелите сърца да станат смирени и благородни. 

16 Кой не е преживял своята "Голгота" и кой не е страдал в живота си? - Никой, защото всички 

вие носите кръст, следвайки Христос. Виждам, че живеете предано и послушно, без да се бунтувате 

срещу природните закони или силите на природата, и когато видях, че не нарушавате тези закони, 

ви казах: Вие сте достойни за Отца и Учителя и вече сте разбрали, че не жертвата на земното тяло е 

това, с което трябва да отдадете почит на Създателя, защото сте разбрали правилния начин да Го 

прославяте с Духа, така че вече не сте езичници. 

17 Живеете на земята и трябва да използвате природните елементи, за да живеете. Но тъй като 

всички те са предмет на закон, трябва да ги използвате само в рамките на този закон. По този начин 

вие давате на духа си това, което му принадлежи, а на тялото си - това, което му съответства. Не ви 

отказвам нищо, защото нищо не противоречи на божествените ми съвети, но използвайте всичко с 

мярка. 

18 Ако познаваш закона на Отца, няма от какво да се страхуваш, защото ще знаеш как да се 

възползваш от това, което ти принадлежи в рамките на Моя закон. 

19 Изпълнявайте това, което Моето Слово ви нарежда да правите, защото Аз ще ви направя 

народ на мир и напредък, защото вие сте народът, който търся. Ти си Израил, в който е Леви, 

когото Аз очистих, за да Ми служи в това време. 

20 В Първата епоха Отец помаза Леви, за да излязат от него служителите на Божието 

поклонение и те да станат разпространители на Моето вдъхновение и на Моя закон. Затова 

виждате, че дори сред новодошлите търся Своите служители - онези, които трябва да отидат при 

други народи, за да изпълнят мисията Ми. Това ще се случи след 1950 г., тъй като работата ми ще 

бъде призната в цял свят. 

21 Днес вие все още сте любознателни ученици, защото осъзнавате, че все още не можете да се 

смятате за майстори, и затова бързате да чуете думите на Онзи, който знае всичко. 

22 Подгответе духа, сърцето и ума си и в крайна сметка ще станете майстори и ще се радвате 

на учениците си. 

23 Приемам молитвата ти, в която ме молиш да ти дам Моята благодат, за да можеш да 

разбереш словото Ми. 

24 Виждате ли, Аз не винаги ви говоря с притчи, а го правя с пълна яснота, за да можете да 

разберете. 

25 Подхранвайте и укрепвайте духа си в моето учение, за да може той да се развива. 

26 Учението на Учителя винаги започва по един и същи начин, защото съдържа една и съща 

любов. То започва с любов и завършва с милост - две думи, в които се съдържа цялото ми учение. 

Именно тези високи чувства дават сили на духа да достигне до областите на светлината и истината. 

27 Разпознайте начина, по който постепенно ви довеждам до разбиране и изпълнение на Моята 

воля - не като заповед, защото Аз, като безкрайна Мъдрост, знам, че от вас самите ще се роди 

волята да се подчините на Моя закон, когато ви вдъхновя и събудя любовта. Моята любов ви 

просветлява и ви оставя свободни. Моята грижовна любов ви показва само пътя към 

съвършенството, по който трябва да поемете. Пътят, за който толкова често ви говоря, е този, 

който води отвъд физическата смърт; защото вие винаги ще бъдете подготвени за този момент на 

преход. Нима интуицията или духът ви не ви подсказват, че има нещо, което оцелява след земното 

тяло, и че това нещо е духът? Винаги съм ви учил по този начин и съм ви подготвял за 

преминаването на този кръстопът, така че когато духът ви премине от преходния живот на света 
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към духовния дом, където е вечният живот, да не бъде изненадан или обезпокоен пред лицето на 

безкрайността. 

28 Твоята задача е само да изпълниш съдбата си тук; тогава ти обещавам, че за доброто 

изпълнение на задачите и задълженията ти ще имаш блажено съществуване в духовния живот. 

Когато това се случи, вече няма да сте в блатото на пороците на този свят. Духът ти вече няма да 

бъде помрачен от низките страсти на земното тяло. 

29 Истина ви казвам: За да постигнете пълна чистота, душата ви все още трябва да се 

пречиства много - както в този свят, така и в духовния. 

30 Колкото пъти е необходимо, ще трябва да се връщате на тази планета и колкото по-често не 

се възползвате от възможностите, които ви предоставя Отец, толкова повече ще отлагате 

окончателното си влизане в истинския живот и ще удължавате престоя си в долината на сълзите. 

31 Всяка душа трябва да покаже напредъка и плодовете на своето развитие по време на всяко 

земно съществуване, като всеки път прави решителна крачка напред. 

32 Осъзнайте, че единственото добро, което е от полза за собственото ви благосъстояние, е 

това, което се прави от истинска любов и милост към другите, и то безкористно. 

33 Когато душата става послушна и предана на волята на своя Господ, тя го прави, защото Му 

се доверява. То не се съпротивлява да напусне земното тяло и да се върне в отвъдното, защото не 

се страхува от присъдата, нито се съпротивлява да се върне на земята, където го очакват опасности 

и изкушения, защото знае, че ще излезе по-чисто от това пречистващо тигелче. 

34 Този, който победи изкушенията, които идват към него отвън и отвътре, ще бъде наречен от 

другите просветен и избран от Господа. Освен това той ще има до себе си духовно същество или 

ангел от светлина, който ще бди над него, и те заедно ще работят, докато се изпълни волята ми. 

35 Затова не се притеснявайте, ако очите ви не видят изпълнението на тези пророчества в този 

живот. Ще дам на духа ви не само да види, но дори и да пожъне плодовете, които е посял в 

миналото, независимо дали това е било преди малко или много време. 

36 Идва времето на споровете, когато хората ще демонстрират своята интелигентност и 

красноречие, което ще ги доведе до самохвалство и суета. Отново моето Слово за Втората епоха ще 

бъде подложено на обсъждане и различните тълкувания, които му се дават, също ще бъдат 

обсъдени. Истина ви казвам, че от този вихър ще избухне светлина, много завеси ще бъдат 

разкъсани и лицемерието ще бъде съборено от истината. 

37 Моето божествено желание е хората да постигнат обединение на своите идеи и духовни 

форми на поклонение, защото Аз съм приготвил нещо за тях, когато това се случи. 

38 Изучавайте моите учения, възприемайте ги като свои и живейте според тях, за да няма от 

какво да се страхувате от светските мъдреци, учените и книжниците. 

39 Молете се от устата ви да струи безкрайна мъдрост. 

40 Хора, страхувате ли се да дойдете в мое присъствие и да ме намерите като съдия? Истина ви 

казвам, дори като съдия съм съвършен, поради което не се страхувайте от несправедливост от моя 

страна. 

41 Достатъчно е да ви припомним случая с прелюбодейката, която съдиите вече бяха осъдили. 

Тя остана непокътната благодарение на думите на Христос, същия, който ви говори в този момент. 

42 Не мога да ви издам присъда, която да е по-тежка от тежестта на прегрешенията ви. Затова 

ви казвам, че няма от какво да се страхувате от Мен, а от самите себе си. 

43 Само Аз знам сериозността, величието и значението на твоите прегрешения. Хората винаги 

се впечатляват от външния вид, защото не могат да погледнат в сърцата на ближните си. От друга 

страна, аз гледам в сърцата и мога да ви кажа, че при мен са идвали хора, които са се обвинявали в 

тежки прегрешения и са били пълни с разкаяние, защото са ме обидили, но аз съм ги намирал 

чисти. Други пък дойдоха и Ми казаха, че никога не са правили зло на никого, но Аз знаех, че 

лъжат. Защото, въпреки че ръцете им не са се изцапали с кръвта на ближния, кръвта на жертвите 

им, чийто живот са заповядали да бъде отнет, е потекла върху душите им. Те са тези, които хвърлят 

камъка, криейки ръката си. Когато в прокламацията си произнасях думите "страхливец", "лъжец" 
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или "предател", цялото им същество потреперваше и често се отдръпваха от урока ми, защото 

усещаха, че върху тях лежи поглед, който ги насочва. 

44 Тъй като човешкото правосъдие е несъвършено, вашите затвори са пълни с жертви, а 

местата за екзекуции са изцапани с кръвта на невинни. Ах, колко престъпници виждам да се радват 

на свобода и уважение по света и на колко извратеняци сте издигнали паметници в тяхна памет! 

45 Ако можехте да видите тези същества, когато те заживеят в духовния свят и светлината се 

издигне в душите им! Вместо безсмислени и безполезни почитания, бихте им изпратили молитва, 

която да ги утеши в тежкото им покаяние. 

46 Дойдох да установя царство на мира между хората и въпреки че това ще предизвика само 

усмивка у някои, ще продължа, докато не ви докажа силата на любовта и справедливостта - сили, 

които не познавате, защото много малко сте ги използвали. 

47 Няма да построя това царство върху развалини или трупове, а върху плодородни полета, 

оплодени от опита и наторени от болката. Върху него ще разцъфнат семената ми, там ще видиш да 

блести правдата ми. 

48 Хората от това време имат задачата да обновят и пречистят земните си тела, за да могат да 

оставят добро наследство на тези, които идват след тях; а що се отнася до душите, които трябва да 

се въплътят в онези времена, Аз вече съм ги подготвил и избрал. 

49 Разберете съдбата си, хора. Разберете това Слово, за да познаете задачата си. Не искам да се 

заемате с повече от това, което наистина е ваше, нито да правите по-малко от това, което съм ви 

поверил, защото тогава работата ви няма да е трайна. 

50 Някои от вас ми казват в сърцето си: "Учителю, защо понякога ни обвиняваш в словото си 

за мира на човечеството?" Но ви казвам, че в този момент не вие ще спасите човешката раса, 

защото това е свръхчовешко дело. Но въпреки това вие сте началото на един нов начин на живот, 

началото на едно духовно настроено човечество и това начало ще допринесе по всякакъв начин за 

спасението и освобождението на народите и нациите. 

51 Трябва да ви кажа още веднъж, че общността на вярата, която формирате около моите 

проявления, не е общност, която Отец в своята любов поставя над другите общности на земята. 

Господ е насочил погледа си към нея само защото я е формирал от души, които винаги са били в 

света, когато е слизало ново божествено откровение. Те са духовни деца на народа Израел, народа 

на пророците, пратениците, ясновидците и патриарсите. 

52 Кой по-добре от тях би могъл да ме приеме в този момент, да разбере новата форма на 

моето откровение и да стане свидетел на изпълнението на моите обещания? 

53 Казвам ви това, защото само Аз мога да ви го разкрия. Защото е писано, че само Агнецът 

може да отвори книгата със седемте печата. Казвам ви това, за да разберете отговорността, която 

поемате отново към другите народи по света, за които трябва да бъдете като огледало, отразяващо 

Моя закон. 

54 За тези хора тук е съществувал само един Бог и те знаят, че Христос е бил "Словото", чрез 

което Отец е говорил на човечеството. Нито Мойсей, нито Авраам, нито Соломон, нито Илия - 

никой от пророците не е бил смятан от тях за божество. От друга страна, колко много пратеници на 

Господа са били обожествявани в други народи и по този начин са забравили или не са разпознали 

истинския Бог! 

55 Когато говоря за Моя "народ Израел", за "народа на Господа", имам предвид онези, които 

донесоха със себе си на земята духовна мисия - онези, които оповестиха Моя закон, които Ме 

възвестиха, които Ми бяха верни; онези, които провъзгласиха съществуването на живия Бог, които 

разпространиха семето на любовта и които успяха да разпознаят в Сина присъствието и Словото на 

Отца. Това са тези, които съставляват Божия народ, това е Израил, силният, верният, мъдрият 

Израил. Това е моят легион от войници, които са верни на Закона и Истината. 

56 Онези, които преследваха моите пророци, които разкъсваха сърцето на моите пратеници; 

онези, които обръщаха гръб на истинския Бог, за да се поклонят на идолите; онези, които се 

отричаха от мен, подиграваха ми се и искаха кръвта и живота ми, не принадлежаха към избрания 

народ, дори и да се наричаха израилтяни заради расата си; те не принадлежаха към народа на 
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пророците, към отряда на просветените, към верните войници. Защото "Израил" е духовно име, 

което е използвано незаконно, за да се подчертае една раса. 

57 Също така трябва да знаете, че всеки, който има желание да принадлежи към моя народ, 

може да го постигне със своята любов, милост, ревност и спазване на закона. 

58 Моят народ не притежава конкретни държави или градове по света, моят народ не е раса, но 

е представен във всички раси, сред всички хора. Тази тълпа от хора тук, които слушат словото ми и 

получават нови откровения, е само част от моя народ. Друга част е разпръсната по земята, а друга, 

най-голямата част, живее в духовния свят. 

59 Това са Моите хора, които ме познават и обичат, които ми се подчиняват и ме следват. 

60 Сто четиридесет и четири хиляди избрани отиват пред народа като водачи. Някои са в 

плътта, а други - в духа. Те са следвани от огромни легиони, както от духовни, така и от човешки 

същества, които се стремят да достигнат светлината, за да могат с право да се нарекат "деца на 

народа на Израел". 

61 Децата на този народ винаги са давали доказателства, че имат власт над природните сили. 

Тяхната разходка по света оставя следи от велики чудеса, които удивляват хората от онова време. 

Израел трябва да продължи да демонстрира тази сила пред света, защото тя свидетелства за 

превъзходството на духа над материята. 

62 Ако някой от твоите събратя ти демонстрира силата на своите тайни науки, не се страхувай 

и не се учудвай, защото Аз съм те научил на по-големи чудеса. Не бива и да съдите никого лошо, 

защото всяка група хора е търсила истината за духовния живот според своите възможности и вяра. 

63 Говоря ви за всичко, така че да научите всичко и нищо да не ви изненадва. Давам ви 

подробни указания, за да не попадате в области на познанието, които наричате окултни, в тайни 

или в глупави и безполезни разсъждения. 

64 Одухотворяването е яснота, простота, обръщане към любовта и борба за постигане на 

съвършенството на душата. 

65 Когато този народ избухне и се разпространи сред човечеството, учейки с думи и дела, 

срещу него ще се борят църквите, сектите и науките. Някои ще атакуват една част, други ще се 

борят с определени идеи. Тогава Божият народ вече ще бъде силен, а вярата и знанието ще бъдат 

зрели плодове в сърцата му. 

66 Кой от синовете на този народ ще бъде сред онези, които ще разнесат това семе до 

границите на земята? Вие не знаете, но Аз ви разкривам толкова много, че вие сте началото на 

сеитбата в това време. 

67 Ученикът Йоан говори много неща за вас. Неговите вдъхновения са светлина за вашия път, 

отговор на вашите въпроси и тема за изучаване. В откровението си той вижда духовната битка на 

това време, чиито братоубийствени войни са само слабо отражение на голямата битка, която се 

води в духовното пространство и (духовно) в този свят. 

68 Човекът е сляп за истината за това, което се случва, и се нуждае от това откровение, за да 

види причината за битката и хаоса, които царят в света. Той също така се нуждае от 

одухотворяване, за да има оръжия за своята защита в разгара на битката. 

69 Блажени са онези, които вярват в словото Ми и се подготвят, защото ще бъдат спасени. Но 

горко на онези, които безразлично слушат наставленията ми, защото ще бъдат застигнати от 

вихъра в пълна безпомощност! 

70 По-скоро небето и земята ще изчезнат, отколкото думите ми да не се сбъднат. Виждате ли, 

преди много векове това време ви беше обявено и то се случи, защото Аз го бях предсказал. 

71 Трябва да се молите, множества от хора, защото молитвата ще проправи пътя за онези, 

които по-късно ще тръгнат като сеячи. Знай, че в момента на твоя диалог с мен моята светлина се 

спуска от безкрайността като роса на благодатта върху тези, за които се молиш. 

72 Разберете мисията си, за да може всеки от вас да бъде достоен син на Израел, на Божия 

народ. 

73 Подготвям ви да подражавате на онези апостоли, които ме последваха през Втората епоха и 

които с примера си определиха пътя на кротостта, послушанието и смирението. Вие ще бъдете 
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носители на тази Блага вест и на всяка крачка ще чувате гласа на съвестта си, която ще ви казва 

дали с делата си оставяте добър пример по пътя си. Показах ви обширните полета със семена, 

върху които ще падне моето божествено семе. Моята грижовна любов вече подготвя всичко и го 

прави готово. 

74 Върху всеки дух и всяка плът излях светлината на Моя Дух, за да Ме почувствате и да Ме 

видите, за да може целият свят да свидетелства за Моята истина. 

75 Човекът се е събудил, обучил се е и е развил ума си, но е оставил в покой даровете на духа, 

които са необходими за неговото усъвършенстване. 

76 Човекът е пропуснал пътя, тъй като войните, които е предизвикал, са плод на лошата му 

наука, която той не е искал да пречисти в светлината на съвестта си. Щом човешкият ум се развие в 

унисон със сетивата, просветени от божествената светлина, ще видите как хората откриват и правят 

чудеса с помощта на науката си, ако са вдъхновени от любов към ближния. 

77 Единствено моят глас може да ви води сред това объркване на понятията, в което никой 

вече не знае какво е истина, нито може да различи доброто от злото или светлината от тъмнината. 

78 На вас, които ме слушате, казвам: Наследството ви в това време е същото, както в 

предишните времена, а именно да носите светлината на моето послание на народите. 

79 Моето слово не само ви обучаваше, но и изпитанията, с които постоянно се сблъсквахте, 

бяха част от моя божествен урок. Понякога сте били в състояние да разберете и да използвате 

изпитанията, а друг път сте оставали безчувствени и глухи за гласа на Учителя. 

80 Човек, който си отива от вас, за да живее в духовния дом; нещо, което ви е отнето на земята; 

болест, която ви приковава към леглото и ви пречиства чрез болката - това са все изпитания, които 

влизат мъдро в живота ви, за да ви помогнат да изпълните предназначението си, а именно да се 

обичате един друг. 

Моят мир да бъде с вас! 
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Инструкция 160  
1 Плодът на живота, сладкият и полезен плод за духа е това, което ви давам в Моето Слово. 

Яжте и чувствайте, че сте се събрали около трапезата на Господ. О, пророци на Третата епоха! 

Подгответе се, за да можете да видите това, което е дадено да видят само набелязаните. Въпреки че 

много от тези, които съставляват това множество, не усещат Моето присъствие в сърцата и умовете 

си, вие можете да свидетелствате за своите видения - свидетелство, изпълнено със светлина и 

истина, както по съдържание, така и по форма. Истина ви казвам: когато някой от вас се подготви 

вътрешно, духът влиза в светлината на духовния живот, където се насища и вдъхновява, за да може 

след това да обясни своето видение на онези, които очакват неговото свидетелство. 

2 Когато този народ се одухотвори и се научи да усеща Моето Присъствие, той вече няма да 

се нуждае от ясновидец, който да му дава доказателства, че Моето проявление е било истина. 

Тогава ще мога да ви кажа: "Блажени са онези, които повярваха, без да видят. 

3 Голяма и сериозна е отговорността на ясновидеца, защото често от неговите думи зависи 

вярата на много слаби сърца, които търсят доказателства, за да повярват. 

4 Слушателят трябва да развие отлична интуиция, за да разпознае дали това, което вижда в 

духа, е плод на добра подготовка, или не; дали трябва да свидетелства на братята и сестрите си за 

видяното, или да го премълчи. Но колко малко от тези, които са получили този дар, са успели да го 

развиват с любовта, усърдието и духовността, които той изисква! 

5 Дарбата на ясновидството е една от най-трудните и затова ви казвам, че погледът на 

ясновидеца никога не може да проникне в духовната област без одухотворяване. 

6 Одухотворяването означава издигане на чувствата, чистота в живота, вяра, милосърдие, 

милосърдие, смирение пред Бога и дълбоко уважение към получените дарове. Ако успеете да 

постигнете някоя от тези добродетели, вие започвате да прониквате с духовния си поглед в дома на 

любовта и съвършенството. По същия начин, когато постигнете одухотворяване, вече можете да 

кажете на земята, че живеете в духовния дом, дори и да е само в моментите на вашата молитва. В 

същото време ще получите светлината, която ще ви разкрие събитията, които са в бъдещето, 

защото идването вече не е загадка за извисяващия се дух. 

7 Да, ученици, само в човешкия живот човек не знае какво ще се случи в бъдеще, какво ще 

дойде утре. Той не знае съдбата си, не знае пътя, по който трябва да поеме, и какъв ще бъде краят 

му. 

8 Човешкото същество не може да понесе знанието за всички изпитания, които трябва да 

премине в своето съществуване. Ето защо, в Моята милосърдна любов към него, Аз поставих тази 

завеса на тайнственост между неговото настояще и бъдеще и по този начин попречих на интелекта 

му да се отклони от пътя на съзерцанието или познанието на всичко, което все още му предстои да 

преживее и изстрада. 

9 От друга страна, духът, същество, надарено със сила и създадено за вечността, има в себе си 

способността да познава бъдещето си, дарбата да разпознава съдбата си и силата да разбере и 

(също така) да приеме всички изпитания, които го очакват, защото знае, че в края на пътя, когато е 

изминат в послушание към Закона, ще достигне до обетованата земя, рая на духа, който е 

състоянието на възвишеност, чистота и съвършенство, което най-накрая ще постигне. 

10 Вземете ме за пример за вашето одухотворяване, защото именно затова станах човек по 

онова време. Всяко мое произведение е трайно поучение за човечеството. Но ако моите дела са 

били напътствие за човечеството, вие трябва да ги приемете като пример и за себе си, за да се 

развиете още повече, да разгърнете даровете на духа и човешките способности и да се доближите 

още повече до примера, който ви дадох с живота, делата и думите си. 

11 Помнете, че като човек винаги съм знаел каква е съдбата ми на този свят, че съм знаел 

бъдещето и съм го виждал от детството си. Чрез Исус Аз говорих на учениците Си за всичко, което 

ще се случи през последните дни от престоя Ми на земята, за това какви ще бъдат Моите страсти и 

жертвена смърт. Аз разкрих на човечеството неговото духовно бъдеще, предсказах му неговите 
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борби и изпитания, обявих предварително какво ще се случи в народите от това време до момента, 

в който нарекох Моето ново откровение, което вие наричате "Второто пришествие". 

12 Одухотворяването на тялото на Исус му позволи да познае съдбата си, защото Моят Дух му 

я разкри, и именно това одухотворяване му даде силата да приеме волята на Отца с абсолютна 

любов и смирение. 

13 Вие не можете да достигнете нивото на духовност на вашия Учител, за да знаете какво ви 

очаква в съдбата, какво ви очаква в бъдещето; но чрез вътрешното ви издигане ще ви позволя да 

усетите близостта на някакво събитие. 

14 Това предчувствие, тази духовна визия за бъдещето, това познание за съдбата ви ще 

постигнете само дотолкова, доколкото вашето същество, състоящо се от тяло и дух, постепенно се 

развива все по-високо по пътя на одухотворяването, което, повтарям, е вяра, искреност, любов към 

живота, любов и готовност да помагате на ближния, смирение и любов към вашия Господ. 

15 За да ви помогна да пречистите същността си, ви предавам мислите си, които, превърнали 

се в слово, приемате чрез интелекта на Моите гласоподаватели и които ви показват пътя към 

светлината. Аз благославям този, който вярва в тази истина, както и този, който се съмнява, защото 

всички вие сте Мои ученици, Моите много обичани деца. 

16 Моите учения чрез тази прокламация ще оставят път на одухотворяване сред хората, който 

ще напомня на учениците Ми, че съм бил с тях по нов начин, за да изпълня обещанието Си. 

17 Това е новият ден, който скакалците посрещнаха с трибагреника си, за да обявят на 

човечеството присъствието на Третото време. 

18 Новото ми откровение беше обявено така, че да съвпадне с времето на борбата между 

възходящия стремеж на духа и материализирането на телесната обвивка, с времето на войната 

между истината и лъжата, с битката между доброто и злото, между светлината и сянката. 

19 Помислете за онези ваши събратя, които се наричат силни. Те искат да тържествуват с 

убийствата, искат да изградят новата си империя върху руини, развалини и трупове. 

20 Казвам ви, че е време да посеете семената на светлината и мира в полетата, които сте 

направили плодородни с любовта си. 

21 Аз търся сърцето на човека, за да го спася от скръбта му и да го избавя от объркването му. 

Защото Аз ще победя, като ви дам вечен живот, за да управлявате живите. 

22 Моите духовни войнства са в разгара на битката за спасението на своите братя и сестри на 

земята и истина ви казвам, че те няма да се върнат победени, а напротив, ще пеят триумфални 

песни при пристигането си. 

23 Дойдох да ви изкупя чрез силата на мислите, без да е необходимо Моето Слово да се 

превръща в нов човек, за да живее сред вас. Какво странно има в това, че Моят Дух се изявява на 

вашия чрез мисли? Какво е странното в това, че овчарят търси изгубената си овца? 

24 Наистина, казвам ви, още преди да сте се появили, ви обичах и знаейки съдбата ви, вече 

мислех за вашето спасение. Ето защо Моята воля беше да живея като човек с хора, защото с 

любовта Си исках да ви покажа пътя към светлината, която един ден ще ви отведе да живеете във 

вечността, в дома на Моя Отец. 

25 Аз разкрих божествената си сила на земята чрез Исус: Възкресих Лазар, обърнах 

Магдалена, върнах зрението на физически и духовно слепите, вдъхнах вяра и надежда в сърцата, 

отворих нов път за душите, които бяха заседнали в застой; и накрая, напоих земята с Кръвта Си и 

ви дадох Тялото Си като доказателство, че съм сред вас от любов, за да се отдам изцяло на онези, 

които много обичам. 

26 Днес, както и тогава, Аз се отдавам на човечеството в Духа, за да ви спася, като ви направя 

полезни, защото семето, което ви дадох да посеете, е семето на полезността, което ще ви накара да 

не бъдете повече духовно безплодни и паразити на живота. 

27 Все още ли се колебаете дали да отидете на работа? Да, деца мои, но това, което за вас са 

години и векове, за мен са само мигове. Използвам времето, за да узрее плодът на любовта в 

умовете, сърцата и душите. 
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28 Това е времето, когато божествената светлина ще засияе напълно в моите последователи, 

които ще разкрият дарбите на Духа и ще докажат, че не се нуждаят от земни блага и от светски 

науки, за да вършат добро и да правят чудеса. Те ще изцеляват в Мое име, ще възстановяват 

безнадеждно болните, ще превръщат водата в балсам и ще възкресяват мъртвите от леглата им. 

Тяхната молитва ще има силата да успокоява бурите, да успокоява природните сили и да се бори с 

мор и зли влияния. 

29 Обсебените ще бъдат освободени от обсесиите си, от преследвачите и потисниците си чрез 

словото, молитвата и властта на моите нови ученици. 

30 Но истина ви казвам: когато видя народа Си подготвен, ще му съобщя часа, в който ще 

тръгне за битката на светлината срещу тъмнината. И ако срещнете отхвърляне, спомнете си 

спокойно, че това не е първият път, в който човек отхвърля Моето семе. Още от най-древни 

времена човекът е отрязвал клони от "дървото", за да ги пресажда както намери за добре, така че 

по-късно вече да не знае произхода им. Но искам да знаете, че по същество Аз съм това дърво - в 

Моето дело, на което човекът не трябва да влияе по никакъв начин, а само да получава ползи и 

чието семе трябва да разпространява. 

31 Битката на доброто срещу злото не съществува само във вашия свят, но и в духовния свят, 

където се водят велики битки, чието влияние достига до вас и се отразява във войните. Не 

позволявайте духовният свят, който ви е защитавал досега, да бъде заменен от същества с малко 

знание. Следете стъпките си и постоянно призовавайте за мир този свят, в който живеете. 

32 Молете се и работете. Одухотворявайте се, за да бъдете победители във всички изпитания. 

Спомнете си примерите на поучение, дадени ви от народа, наречен Израил, който тръгна по 

призива на своя Господ. Те са били отведени в пустинята, за да научат голям урок. Там те научават 

Закона, научават се да общуват със своя Отец и пробуждат духовните си дарби. Тя се научи да се 

подчинява на божествените заповеди, да се съобразява със закона и да живее заедно в хармония и 

братство. 

33 Това послушание го спасява от опасни ситуации и засади. Единството му го прави силен 

срещу неговите противници. Редът в него прави прекосяването на пустинята поносимо и често 

радостно. Неговата упоритост и вяра го карат да постигне победа и да преживее изпълнението на 

божественото обещание. Когато хората от днешно време се замислят за историята на този народ, те 

се удивляват на голямата му вяра и са изненадани от многото чудеса, които Господ прави по пътя 

им. - Когато чувам въздишки да се изтръгват от гърдите ви при вида на тази вяра и духовност, ви 

казвам, че зависи изцяло от човека тези чудеса да се върнат. Винаги, когато ги видя подготвени, ще 

им се открия. 

34 Сега задачата на всички, които вече са подготвени и пробудени, е да провъзгласят 

освобождението на света. Помнете, че Илия, Обещаният за това време, в момента подготвя всичко, 

за да освободи поробените от материализма народи на земята от властта на фараона, както някога 

Мойсей е направил в Египет с израелските племена. 

35 Кажете на събратята си, че Илия вече се е изявил чрез човешкия ум, че присъствието му е в 

духа и че той ще продължи да осветява пътя на всички народи, за да могат те да напредват. 

36 Вашият Пастир има задачата да върне всички същества към техния истински път, 

независимо дали той е в духовната, моралната или материалната сфера. Затова ви казвам, че 

народите, които приемат призива на своя Господ чрез Илия, ще бъдат благословени, защото ще 

останат обединени от закона на справедливостта и любовта, който ще им донесе мир като плод на 

тяхното разбирателство и братство. Така обединени, те ще бъдат поведени към бойното поле, 

където ще се борят срещу корупцията, материализма и лъжата. В тази борба хората от това време 

ще изпитат новите чудеса и ще разберат духовния смисъл на живота - този, който говори за 

безсмъртие и мир. Те ще престанат да се убиват помежду си, защото ще осъзнаят, че трябва само да 

унищожат невежеството, егоизма и пагубните страсти, от които са произлезли техните падения и 

трудности - както материални, така и духовни. 
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37 Откъде идват идолопоклонничеството и религиозният фанатизъм, ако не от непознаване на 

законите, които управляват духа? Каква е причината за войните, които всяват смут сред народите и 

погубват хората, ако не неумерена алчност или необуздана омраза? 

38 Затова разберете, че последната битка не е на хората срещу собствените им братя, а на 

доброто срещу злото. Поставям меча си в дясната ръка на човека, за да може той да победи себе си 

и да достигне портите на Обетованата земя. Но не очаквайте, че това е определена родина, която 

ще получите като наследство, защото тази нова Обетована земя ще откриете в дълбокия мир на 

духа си. Ще преживеете преобразяването на вашия досегашен несигурен, враждебен и нещастен 

свят в богата и изпълнена с любов земя. Ще имате съществуване, в което има духовност, 

справедливост и любов. Това ще доведе до напредък на човешките същества в резултат на 

подхранването им с истинско знание. Човешкият живот ще бъде по-възвишен и тъй като моят дух 

се проявява сред зрелите хора на бъдещето, ще настъпи време на откровения във всички области и 

ще видите изпълнени знаменията и чудесата, които предишните поколения пророчески са ви 

възвестили. 

39 Тогава, когато светът постигне своето ново освобождение и влезе в този праведен и добър 

живот, воден от светлината на Илия, вие ще имате тук, на земята, отражение на духовния живот, 

който ви очаква отвъд този живот, за да се радвате вечно на мира и светлината на вашия Отец. - Но 

ако се чудите как всички народи ще се обединят в един народ, подобно на онези племена, които 

образуваха народа на Израел, казвам ви: Не се безпокойте, защото след като всички народи бъдат 

доведени в "пустинята", посещенията ще ги сплотят и когато това стане, нова манна ще падне от 

небето върху всички нуждаещи се сърца. 

40 Радвайте се в Моето присъствие, възлюбени хора, направете празник в сърцето си, викайте 

от радост, защото най-сетне видяхте, че дойде Господният ден. Вие се страхувахте от настъпването 

на този ден, защото все още мислехте като древните и бяхте на мнение, че сърцето на вашия Отец е 

отмъстително, че той таи неприязън заради обидите, които е получавал, и че затова има сърп, бич и 

чаша на страданието, готови да отмъстят на онези, които са го обиждали толкова много и толкова 

много пъти. Но голямата ви изненада е била, когато сте открили, че в Божия Дух не може да има 

нито гняв, нито ярост, нито отвращение и че макар светът да ридае и да се оплаква както никога 

досега, причината не е, че Отец му е дал да яде този плод и да пие тази чаша, а че това е реколтата, 

която човечеството жъне малко по малко заради делата си. 

41 Вярно е, че всички катастрофални събития, които се развихриха през това време, ви бяха 

съобщени предварително. Но не си мислете, че понеже са ви били съобщени, вашият Господ ви ги 

изпраща като наказание. Напротив, винаги съм ви предупреждавал за злото, за изкушенията и съм 

ви помагал да се възстановите от паденията си. Освен това съм ви предоставил всички необходими 

средства, за да се спасите сами. Но също така трябва да осъзнаете, че винаги сте били глухи и 

неверни на Моите призиви. 

42 И днес ви казвам: Използвайте моето дело като ковчег и влезте в него, за да се предпазите 

от приближаващите бури. Но ще се убедите, че мнозина не искат да повярват на моето 

предупреждение и не се подготвят. Но когато дойде съдът и ги бичува, първото, което ще кажат, е, 

че съм им отмъстил и съм ги наказал. 

43 Чуйте словото Ми, народе, и се насладете на добротата му. Отворете сърцата си и ще 

почувствате посещението на вашия Отец. Изповядайте се в духа си пред мен и ще почувствате мир, 

който никога повече няма да пожелаете да загубите. 

44 Как можехте да ме очаквате, след като бяхте изпълнени с насилие и моето идване ви 

причиняваше ужас вместо безкрайна радост? Пак ви казвам, че няма от какво да се страхувате от 

мен, но чрез вас самите могат да ви сполетят всякакви злини. Затова се страхувайте от 

изкуплението, което може да понесете заради прегрешенията си. 

45 Наистина съм безмилостно бдителен, но съм справедлив, искрен и неподкупен. Тъй като си 

излязъл чист от мен, смятам, че е справедливо да се върнеш в същото състояние. Научих ви, че 

петната не могат да ме достигнат. Тя трябва първо да се пречисти и точно това се случва в света в 

момента. 
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46 В Исус светът видя своя Бог, станал човек. Хората получаваха от него само уроци по любов, 

поучения за безкрайна мъдрост, доказателства за съвършена справедливост, но никога дума на 

насилие, действие или знак на възмущение. Напротив, колко много го обиждаха и му се 

подиграваха. Той имаше власт и цялата сила в ръцете си, каквато целият свят нямаше, но беше 

необходимо светът да познае своя Отец в истинската му същност, справедливост и милост. 

47 В лицето на Исус светът видя Баща, който дава всичко за децата си, без да иска нищо за 

себе си в замяна - Баща, който прощава най-тежките обиди с безкрайна любов, без да отмъщава, и 

Баща, който вместо да отнеме живота на децата си, които го обиждат, им прощава и им показва 

пътя към духовното изкупление с кръвта си. 

48 Как е възможно в този момент, когато се разкривам на хората в духа, да изтрия от сърцата 

им представата, която имат за любящия и справедлив Отец и която са си създали за Мен по време 

на земния си живот? 

49 Трябва да се подготвите, защото Аз нося справедливост за всички. Подгответе се, защото 

величието, с което се представям, няма да всява страх в сърцата ви, а ще бъде повод за радост и 

веселие. 

50 Гледайте и се молете, за да бъдете до мен в битката, която наближава. 

51 Вижте как моята светлина разкъсва мъглите на вашия свят. Вярно е, че се боря срещу 

хората, но само за да изкореня цялото зло, което живее в сърцата им. Ще вложа светлината и 

силата на моята любов в онези, които ме следват вярно, и тогава те ще кажат: "Да потърсим змея, 

който ни дебне, звяра, който ни кара да грешим и да обиждаме Господа." Те ще го търсят по 

моретата, в пустинята, в планините, в горите и в невидимото, но няма да го намерят, защото той 

живее в сърцето на човека. Само тя го е родила и там е растяло, докато е завладяло земята. 

52 Когато светкавицата на моя меч на светлината разтърси сърцето на всяко човешко 

същество, насилието, което се излъчва от злото, ще става все по-слабо и по-слабо, докато не 

изчезне. Тогава ще кажете: "Господи, с божествената сила на Твоето милосърдие победих дракона, 

който мислех, че ме дебне от невидимото, без да мисля, че го нося в собственото си сърце." 

53 Когато мъдростта засияе във всички хора, кой ще се осмели да превърне доброто в зло? Кой 

тогава ще се откаже от вечното заради тленното? Истина ви казвам: Никой, защото всички вие ще 

бъдете силни в божествената мъдрост. 

54 Грехът е само резултат от невежество и слабост. 

55 Затова ви каня да присъствате на моето божествено учение, за да станете истински деца на 

светлината. 

56 Пред човечеството се открива нова епоха. Докато светът спи, без да осъзнава светлината, 

която го осветява, в духовното царство цари радост и веселие. В това време Моят Дух се излива 

върху всеки дух и върху всяка плът. 

57 Разпръснато живее новото семе на Авраам и то трябва да се събере отново, за да му дам 

новите си духовни наставления. Войните, разрушенията, хаосът и смъртта не бяха достатъчни, за 

да разбере човечеството, че Моята справедливост е дошла, за да ги призове към пътя на Моя закон. 

Пратениците, които съм изпратил, са заспали и в света търсят само удобства, благополучие и земни 

блага; те са скрили идеала за духовна вечност. Гласът на съвестта им е проговорил, но викът му е 

заглъхнал в материализма на ума и човешкото сърце. Позволих на цялата болка, горчивина, омраза 

и безмилостност да прелее, но в същото време напомних на хората за Моя закон на любовта и 

справедливостта и ги накарах да осъзнаят, че Моето идване е било предсказано за време като това. 

58 Едно незначително кътче от земята беше избрано от мен за моето проявление. През това 

време бяха избрани прости мъже и жени, които да ми служат като посредници за моето 

провъзгласяване и които имаха щастието първи да чуят моите Божествени думи през този трети 

път. Неусетно, благодарение на духовното значение на тази дума и на чудесата, които правех сред 

децата си, тази първа група хора се превърна в тълпа, а по-късно - в голяма общност. 

59 Моето Слово се бори да освободи тези сърца от материалните обвързаности, от егоизма и 

лицемерието, да ги освободи от пороците и невежеството. Това е единственият кръст, който съм 

поставил на раменете им, но това са само първите стъпки. Казах на този народ, че ще дойде ден, 
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когато ще вършат невероятни дела с погледа си, с думите си или с мислите си. Кога ще се случат 

тези събития? - Когато сред вас цари одухотвореност. 

60 Обединените мисли на голяма група хора ще успеят да повалят лошите влияния и да свалят 

идолите от пиедесталите им. 

61 Днес все още треперите под влиянието на войната и пред бушуващите природни сили и се 

страхувате от присъдата на хората. Причината за това е, че се чувствате малки и неспособни 

поради недостатъчното развитие на духовните си дарби. 

62 Щастлив е онзи, който се подготвя, защото той ще бъде смелият войник в тази битка, който 

ще излезе победител накрая. Какви според вас са силите, които се борят помежду си? Вие ми 

отговаряте с човешки разсъждения, но аз ви казвам, че в решаващата битка ще се изправят една 

срещу друга силите на доброто и злото. Коя от тези сили ще спечели според вас? Казваш ми: "Без 

съмнение силата на доброто, Учителю." И наистина, ако се обичате един друг, доброто ще победи 

злото във вас. 

63 Някога ви показах как да преодолеете изкушенията на света и смъртта, за да победят 

любовта и истината. Сега искам да Ме следвате, да прогоните страстите от сърцата си, за да може 

вътре във вас да влезе мирът на Божествения Дух и да Ме поканите да имам Моето светилище във 

вас. Но когато победите злото, ще се изненадате, защото ще разберете, че вие сте създали 

изкушението чрез своите страсти, наклонности, слабости и грехове, а когато сте го победили, сте 

убили това доминиращо влияние във вас. 

64 Трупайте заслуги, за да постигнете мир, хора, но не ме молете за този мир, без преди това да 

сте се борили да го заслужите. Времето е напреднало, духът ви е пораснал и сега трябва да 

придобие всичко, което желае и от което се нуждае. Детството му, онази възраст, в която бащата е 

трябвало да осигури всичко на малките си деца, е приключило. 

65 Ще докажа на човечеството, че проблемите му няма да бъдат решени с насилие и че докато 

използва разрушителни и убийствени оръжия, няма да може да постигне мир между хората, 

колкото и страшни и внушителни да изглеждат тези оръжия. Напротив, в резултат на това те само 

ще събудят още по-голяма омраза и желание за отмъщение. Единствено съвестта, разумът и 

чувствата на милосърдие ще могат да бъдат основата, върху която ще почива епохата на мира. Но 

за да може тази светлина да засияе в хората, те първо трябва да изпразнят чашата на страданието до 

последната капка. 

66 Не се обезсърчавайте, ученици, когато чувате слухове за война, когато виждате, че настъпва 

глад и мизерия и се появяват най-странните зарази. 

67 В дъното на сърцата си ще сте сигурни, че човечеството ще изпие чашата на страданието, 

когато тези посещения дойдат. В този час не бива да оставате бездейни или безразлични, а 

напротив - трябва да се посветите на задачата си да внесете светлина в ума на объркания и лечебен 

балсам за болния. 

68 Внимавайте и се молете, хора, за да не затъмнят светлината, която съм дал на вашето 

разбиране, влиянията на тази сила на злото, в която се съживяват човешките страсти и обърканите 

духове вършат своите пакости. 

Моят мир да бъде с вас! 
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Инструкция 161  
1 Аз съм неразделен приятел на човешкото сърце. Съпровождал съм ви през цялото време по 

всички пътища. Когато сте ме търсили като съветник, сте получавали изцеление и любящ съвет. 

Когато си се обръщал към Мен за помощ, си ме намирал като лекар, който укрепва духа ти. В 

щастливи дни съм споделял радостта ви и съм се усмихвал с невинност на здравословните ви 

удоволствия, които срещате по време на пътуването си през живота. Призовавайте ме с 

благоговение, когато сте пристрастени към пороците, знаейки, че така вредите на душата си и 

причинявате дегенерация на тялото си. Не ме търсете в сянката или в материализма на един сложен 

или изкуствен живот. Търсете ме в светлината и използвайте способностите си за ваше добро и за 

доброто на вашите ближни. Аз ви преобразявам, за да се върнете към състоянието на 

съвършенство, което е било ваше в началото. Искам да запомните това учение, което толкова често 

повтарям, в духа си, защото скоро Моето Слово вече няма да се чува чрез носителите на глас. Не 

искам тези, които са приели моето учение, да се отдръпнат от мен след това време. Бъдете готови 

за диалога между духовете и се научете да получавате моите указания и пророчества чрез 

интуиция. В дълбините на съвестта си чуй гласа Ми, който те води. 

2 По силата на свободата на волята си духът е господар на избора на своя път и моята воля 

беше той да използва разума и волята си, да докаже любовта и признанието си към мен. Законът е 

отпечатан върху духа, но плътта е слаба. Подготвих духа и материята да образуват единно цяло, 

способно да изпълни велика съдба, която съдържа мъдрост и съвършенство. 

3 От самото начало на времето са съществували два възможни пътя за стремежите на душата, 

както и двама представители на същата: Авел и Каин. Авел е първият пример за послушание, а 

Каин - първият, който храни сърцето си с нечестието и изкушенията на света. 

4 Моята светлина осветява всички сътворени неща и всеки, който иска да бъде спасен, се 

подчинява на Закона и побеждава своята немирност. Аз, като Отец, страдам заради онзи, който е 

паднал в изкушение и се е заблудил; но вие всички ще дойдете при Мен. Дойде времето на 

пробуждането на духа и аз призовах човечеството. Искам да достигнете до благословения град, 

който ви е обещан от самото начало на времето. 

5 Показвам ви моя път и ви каня да го следвате от любов. Не ви насилвам, не сте мои роби. 

Всички вие носите моята светлина в себе си и можете да изберете пътя, който ви харесва. Видях, че 

светът ви е уморил и че се подготвяте да вървите стъпка по стъпка към Небесното царство. Молете 

се за хората от етапа на живота, в който се намирате, и им изпращайте лъчи светлина с мислите си. 

Всичко, което правиш в Мое име, ще бъде благословено. 

6 Кой е разкрил на човека тайните на плътта? Самата плът. Кой е разкрил тайните на науката? 

Умът. Но аз ви казвам, че съществуването на Бога може да му бъде разкрито само от духа. 

7 Красивата притча за рая, за дървото за познаване на доброто и злото, е дадена на първия по 

вдъхновение. Това е дълбоко послание за хората от всички времена и възрасти. Но истинското 

значение на това учение не е било разбрано от някои и е било фалшифицирано от други. 

8 Тази липса на разбиране довела до спор, който разделил тези, които изучавали 

божествените откровения, и тези, които се занимавали с природата. Така избухна битката между 

онези, които ме търсят с дух, и онези, които очакват всичко материално. 

9 Колко глупави са били онези, които са смятали, че науката е осъдителна в очите на Бога! 

Никога не съм се обявявал за неин противник, тъй като аз съм началото и краят на всяка наука. Но 

тези, които създадоха своя закон от своята наука, бяха материалисти. За да отдадат почит на своята 

наука, те забравят за Бога - Този, Който е създал всичко със Своята божествена мъдрост. 

10 Какъв е истинският смисъл на притчата, която дадох на първия? Значението му е обяснено 

от божествения глас, който за първи път се усеща в човека чрез съвестта му, за да го предупреди за 

изпитанията, които животът ще му поднесе. Това беше бащиният глас, който с цялата си любов 

казваше на детето: "Подгответе се, бдете и се молете, за да не паднете в изкушение. Внимавайте! 

Събудете сетивата и способностите си, за да можете да преминете изпитанието, на което ви 

поставих в конфликта на духа с плътта, в който вечните ценности ще възтържествуват над 
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окаяността на тленното тяло. Разглеждайте всичко, което ви заобикаля, но вървете внимателно, за 

да не се спънете. Тялото, което притежавате и чрез което възприемате всички тези чудеса и слава 

на творението, е слабо създание, което трябва да направлявате чрез духа. Не му позволявайте да ви 

налага земните си желания и наклонности. Научи го да използва само това, което му е необходимо, 

за да спазва Моя закон. 

11 Кой може да ви посъветва във всеки един от етапите? Съвестта, онази божествена светлина, 

която оставих в теб, за да бъде твоят светилник и водач в житейския път. И как можете да станете 

внимателни към този глас и този призив? Чрез молитва, която е начинът да се свържете с вашия 

Отец. Ако се подготвите по този начин, съществуването ви на земята ще бъде вечен Едем! 

12 Но казвам ви, че вдъхновението, което вложих в човека, не беше послушано и затова в 

живота му се появи болка. 

13 Днес мнозина се подиграват с тези вдъхновения, които хората получават за духовното. Но в 

това време, което е време на светлината, човечеството ще разбере ученията, разкрити в миналите 

времена. Но за да стигне дотук, тя ще трябва да опита много плодове от реколтата на дървото на 

науката, което е отгледала. 

14 Да, ако хората от първия момент, в който са познали доброто и злото, се грижеха за дървото 

на науката с истинска любов, казвам ви, че плодовете, които щяха да пожънат, щяха да бъдат 

съвсем други. Вижте колко много добрини са направили за човечеството всички, които са 

използвали тези плодове с благородни намерения. 

15 Колко време е било необходимо на хората, за да се убедят в грешките си, и колко време още 

ще мине, за да поправят злото, което са посели. Но Аз ще им помагам във всичко, от което се 

нуждаят, за да върнат духа си към първоначалната му чистота. 

16 Ще приема духа ти, когато последното човешко поколение заживее на този свят като в 

светилище, когато превърне съществуването си в истински рай, постигнат чрез одухотворяване на 

живота му. 

17 Това се отнася за хора от други времена, но е добре да се замислите върху тези учения, за да 

проправите път на идващите след вас, а те - на своите потомци, докато дойде времето, за което 

говорих в този урок. 

18 Моят Дух изпраща светлината си и осветява пътя, по който вашият дух трябва да дойде при 

мен и в който е вградена следата на Исус. Всеки, който върви по моя път, чувства, че възвръща 

изгубеното си наследство, както и този, който се отклонява от него, се чувства лишен от 

наследство. 

19 Сега е време за съд, но въпреки това не желая хората да се подчиняват на моя закон от страх 

пред моето правосъдие, а да се подчиняват на моята Божествена любов. 

20 Ти си творение на Моята безкрайна милост и Аз ще те доведа до съвършенство. Векове и 

цели епохи ще преминат през твоя дух, а моето длето няма да спре да го изглажда. Никое 

божествено дело не може да остане незавършено. 

21 Човекът, използвайки свободата на волята си, е изкривил пътя си на развитие, докато е 

забравил от кого е произлязъл, и е стигнал дотам, че добродетелта, любовта, добротата, мирът, 

братството му се струват чужди на неговата същност, а егоизмът, порокът и грехът му се струват 

нещо напълно естествено и допустимо. 

22 Новият Содом е навсякъде по земята и е необходимо ново пречистване. Доброто семе ще 

бъде спасено и от него ще се формира ново човечество. На плодородни полета, напоени със сълзи 

на покаяние, ще падне моето семе, което ще покълне в сърцата на бъдещите поколения, които ще 

предложат на своя Господ по-висша форма на поклонение. 

23 Учителят ви пита: Подготвен ли е духът ти да продължи диалога между духовете, когато 

словото Ми свърши? 

24 Децата ви вече няма да ме чуват чрез интелекта на тези гласоподаватели, но вие ще им 

подготвите пътя и тогава те ще направят крачка напред в одухотворяването. 

25 Светлината, която осветява това време, е тази на шестия печат. Вижте светилника, който 

като източник на неизчерпаема светлина на вярата осветява всички - живи и мъртви. 
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26 Ученият се вдъхновява от тази светлина, философът се възползва от нея и всеки, който иска 

да проникне в тайните. 

27 Но кои са седемте печата? Какво представлява шестият печат? Можеш ли да отговориш със 

сигурност на този въпрос, който ти задава Учителят, и би ли могъл да го направиш точно пред 

теолога и пред човечеството, ако те те питат по същия начин? 

28 Кратко е времето, когато все още ще бъдете като малки деца. Защото след това ще станете 

ученици и накрая учители, които ще пренесат семето на моята истина по пътищата на 

човечеството. 

29 В този ден ще отворя съкровищницата Си, ще отместя завесата и ще ви разкрия тайна, за да 

станете силни сред хората, за да станете господари. 

30 Очаквах, че като задълбочите проучванията си, в крайна сметка ще откриете съдържанието 

на тази тайна, но досега не сте положили особени усилия да изучите работата ми. 

31 В това отношение не сте постъпили като учените, които посвещават живота си на 

изучаване. Не ви казвам да станете учени, защото мъдростта на моето учение е над всички науки. 

Казвам ви само: подражавайте им в тяхната упоритост. Те се грижат за дървото на науката, чиито 

плодове ви дадох (на всички), когато ви дадох дървото на духовния живот, за да се грижите за него 

и да се наслаждавате на плодовете му, за да подхранвате духа си. 

32 Молете се да ви намеря подготвени и достойни, защото словото Ми ще бъде записано за 

бъдещите поколения и вие ще свидетелствате за него с делата си. 

33 Агнецът е този, който ви говори, който ви разкрива тези учения и дешифрира тези тайни, 

защото досега само той е бил достоен да счупи печатите. Но жертвата на Непорочния Агнец прави 

всички вас достойни за тази светлина и в подходящото време това знание ще достигне до всички 

краища на земята. 

34 Аз ви говоря и като Създател, защото Отец е в Сина, както Синът е в Отца и в Светия Дух. 

35 Ученици, от мен произлязоха трите природи на съществата: божествената, духовната и 

материалната. Като създател и собственик на всички сътворени неща мога да ви говоря по 

божествен и в същото време разбираем начин. Тъй като материалната природа е произлязла от мен, 

аз мога да направя гласа и словото си физически чуваеми и по този начин разбираеми за човека. 

36 Аз съм съвършената наука, произходът на всичко, причината на всички причини и 

светлината, която осветява всичко. Аз съм над всичко сътворено, над всичко научено. 

37 За да може Бог да нарича Себе Си "Отец", Той накарал от утробата Си да излязат духовни 

същества, подобни на Него по своите божествени качества, и ги превърнал в човешки същества, 

така че трите природи да бъдат техни собствени. Но първо Отецът им приготвил дом - земята с 

нейната вътрешност от скали и огън, с въздуха, водата, металите, газовете и светлината. Всичко 

това е било като империя, силна и непоклатима, която да послужи за основа на дома на човека - 

царството на минералите. 

38 Творецът е искал да украси този дом и за тази цел е оставил растенията, дърветата с техните 

цветове и плодове да поникнат от земята, за да може човекът да намери в тях храна, сянка, 

прохлада, вдъхновение, балсам и радост, и това е било, така да се каже, едно ново царство: 

растителното царство. 

39 Човекът не биваше да бъде сам и затова Отец му даде по-низшите същества, дивите 

животни, птиците и рибите като приятели и слуги. Всички същества, които живеят във 

вътрешността и на повърхността на земята, тези, които се люлеят от вятъра, и тези, които обитават 

водите, така че детето да намери препитание в някои от тях, приятелство в други и подкрепа в 

трети. Когато този вид е създаден по този начин, на Земята се появява ново царство - животинското 

царство. 

40 Тези три царства в своята хармония образуват едно цяло. Светът. Когато всичко било като 

голям празник, който Господ оживил с живот, светлина и благодат, Той изпратил човека, същество, 

което приличало на своя Създател и в което се отразявало Божеството; в което Бог вложил искра от 

Своя Дух, съвестта, така че това същество, надарено по този начин, да достигне съвършенството на 

душата по пътя на нейното развитие. 
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41 Тези три сфери, които съставляват вашия свят, са създадени на седем етапа на развитие, 

които някои хора наричат "дни". 

42 Със съвършено търпение Отец е създал всичко необходимо за пътя и живота на Своите 

деца. Така в един период от време той създава слънцето и звездите, в друг - земята с нейните 

растения и морета, в трети - животните и накрая - човека. 

43 Всичко е било предварително подготвено, подредено и планирано, така че човек да не се 

сблъска с никакво несъвършенство, а да преживее чудеса и съвършенства на всяка крачка и да 

открие навсякъде любовта на своя Отец и Неговото присъствие във всичко сътворено. 

44 Когато всичко беше готово, казах на човека: "Ето твоят дом, ето твоето временно царство. 

Тръгни, пий от изворите, опитай и се наслади на плодовете, научи всичко и се издигни като 

господар на земята*, тя е твоето царство." - Когато човекът отвори очи за светлината и живота, той 

почувства блаженство, докато го галеха лъчите на Царската звезда, той се наслаждаваше на 

свежестта на водата и на вкуса на плодовете, които се подаваха на устата му. 
* В повечето преводи на Библията се казва (понякога погрешно разбрано): "Покорете земята". Настоящият 

превод съответства на оригиналния испански текст, а в следващите стихове става ясно, че човекът също 

трябва да докаже, че е достоен за това призвание и висока отговорност, според божествените заповеди и 

примера на Исус Христос, който е и наш Господ. В този контекст посочваме 162, 5254, където също ни се 

напомня за мъдростта и съвършенството в делата на нашия Отец-Създател, а също и 167, 39, където ясно 

се посочва, че заповедта за любовта естествено се отнася за цялото творение. 

45 Но вие знаете, че поради свободата на волята си човекът от самото начало е имал слабости, 

чрез които е познал болката, труда, мъката, тъмнината, паденията. 

46 Всичко е предварително обмислено и подготвено, за да може духът да намери пътя към 

своето развитие. След това Отец му разкри Своя закон чрез съвестта, за да познае пътя на 

светлината и хармонията с Божеството и природата. Още тогава интуицията разкрива на човека 

съществуването на собствения му дух, чиято съвест, която е моята собствена светлина, го учи да 

различава доброто от злото и вътрешно го стимулира да поеме по правилния път. Тогава Отец 

приготви пътя и светилището за човешкия дух. 

47 В началото на шатрите Господ направи така, че хората да се размножават и да населяват 

земята. Той проявява своето съществуване, присъствие и справедливост, като говори на 

човечеството чрез природните сили, които - понякога благосклонни, а понякога враждебни и 

безмилостни - поправят прегрешенията или възнаграждават добрите дела. 

48 Но не само гласът на стихиите ви говори от Мен, но и Аз изпратих на света хора, които 

съветваха за добродетелите, поддържаха духа на хората и ги учеха, че съществува Божествено 

същество, на което те трябва да служат и да се покланят. 

49 Това беше Първото време, първото духовно царство, в което Отец царуваше в сърцето на 

човека, който живееше изпълнен с благодати в дома, създаден за неговия дух. 

50 Но този дом, който Господ започна да изгражда в сърцето на Своите деца, Той трябваше да 

обучава и в три епохи или царства. 

51 Второто време или Второто царство е установено от Отца, когато Неговото Слово става 

човек в Исус и живее сред хората; а Третото време, с което завършва тази работа на духовно 

усъвършенстване, е открито с Неговото идване като Светия Дух в това време, което представлява 

Третото царство. 

52 В първото време божественият Дух се разкрива като справедливост, във второто - като 

любов, а за да достигне тази работа до кулминацията си в третото време, Той се показва като 

светлината на мъдростта и откровението. 

53 Вижте тук три царства, които образуват едно цяло, три епохи, в които се извършва дело на 

духовно съвършенство, три епохи, които съдържат тайната, която Учителят ви разкри днес. Но 

знайте, че тези три царства са се формирали на седем етапа, чийто образ имате в създаването на 

материалната природа - седем етапа, последният от които е съвършеният дом на духа. 
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54 Първият от тези духовни етапи на развитие в света е представен от Авел, първия служител 

на Отца, който принася всеизгарянето си на Бога. Той е символ на жертвата. Възмущението се 

надигна срещу него. 

55 Вторият етап представлява Ной. Той е символ на вярата. Построил ковчега по божествено 

вдъхновение и вкарал хората в него, за да ги спаси. Тълпата се надига срещу Него със своите 

съмнения, подигравки и езически дух. Но Ной оставя семето на вярата си. 

56 Третият период е символизиран от Яков. Той е олицетворение на силата, той е Израел, 

силният. Той видя духовно небесната стълба, по която всички ще се изкачите, за да седнете 

отдясно на Създателя. Срещу него се изправя ангелът Господен, за да изпита силата и упоритостта 

му. 

57 Четвъртият е символизиран от Мойсей; той олицетворява закона. Той посочва плочите, на 

които е написано за хората от всички времена. Той е този, който с огромната си вяра освобождава 

народа, за да го поведе по пътя на спасението към Обетованата земя. Той е символ на закона. 

58 Петият период е представен от Исус, божественото Слово, непорочното Агне, което ви е 

говорило през цялото време и ще продължи да ви говори. Той е любовта, заради която е станал 

човек, за да живее в човешкия свят. Той изтърпя болката от нея и показа на човечеството пътя на 

жертвата, любовта и милосърдието, чрез които то ще постигне изкупление от всички свои грехове. 

Той дойде като Учител, за да ни научи как да израстваме в скромни условия и въпреки това да 

живеем в любов, да стигнем до саможертва и да умрем, обичайки, прощавайки и благославяйки. 

Той олицетворява петия етап и неговият символ е любовта. 

59 Шестият период е представен от Илия. Той е символ на Светия Дух. Той идва на огнената 

си колесница и носи светлина на всички народи и светове, които са непознати за вас, но познати на 

Мен, защото Аз съм Отец на всички светове и на всички създания. Това е етапът, в който живеете в 

момента - този на Илия. Неговата светлина е тази, която ви просветлява. Той е представител на 

онези учения, които са били скрити и които се разкриват на човека в момента. 

60 Седмият период е въплътен от самия Отец. Той е целта, кулминацията на развитието. В него 

е времето на благодатта, седмият печат. 

61 С това тайната на седемте печата е разгадана. Ето защо ви казвам, че тази епоха съдържа 

Шестия печат. Защото пет от тях вече са отминали, шестият вече е решен, а седмият все още остава 

затворен, съдържанието му още не е дошло, все още е необходимо време, за да дойде този етап при 

вас. Когато тя дойде, ще се възцарят благодат, съвършенство и мир. Но за да го постигне - колко 

сълзи ще трябва да пролее човек, за да пречисти душата си. 

62 Когато пречистването приключи, изкушенията ще бъдат ограничени. Войните между хората 

ще престанат и няма да има повече разрушения и корупция. Тогава ще настъпи царството на мира 

и благодатта, човечеството ще постигне голям духовен напредък и връзката му с Духа на Отца ще 

бъде пряка. 

63 Точно както ви разкрих, че човекът е подобен на своя Създател, сега ви казвам, че това 

материално царство, създадено от Мен с благодат и съвършенство, е отворена книга, която винаги 

ви е говорила за трите царства, трите времена и съвършената сила на Отец. Творението също е 

създадено по такъв начин, че седемте етапа на неговото формиране да бъдат модел за седемте 

печата, тази велика книга на живота, чиято завеса, която покриваше тайната ѝ, Аз отмахнах със 

светлината на Моето Слово. 

64 Позволете на светлината на шестия печат да ви освети. 

65 Само аз ще мога да кажа кога свършва шестият етап и започва седмият. Вие живеете в 

шестия етап, във времето на Илия, в Третата епоха. И все пак, въпреки че сте напълно заобиколени 

от светлината на Моя Дух, която струи от Моето Слово, вие все още не сте се освободили от греха, 

нито сте постигнали съвършенство, като сте се съединили дух в дух с Моята Божественост. Но 

вашите деца, следващите поколения, ще постигнат тази чистота и ще бъдат мои ученици, които 

духовно общуват със своя Учител, истински пророци в пътя на света. Те ще живеят в мир и 

хармония с всички закони и в крайна сметка ще създадат истинския дом на човешкия дух на 

земята. 
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66 Истина ви казвам, че докато се изпълнят тези пророчества, много слънца ще преминат, 

много вода ще падне от небето, много години ще минат и ще бъдат забравени от хората, а също и 

много поколения. Но най-сетне ще дойде времето, когато Отец ще увенчае делото Си на тази 

планета. 

67 Вземете със себе си това просто учение, ясно като дневна светлина и прозрачно като вода, 

за да можете в тишината на стаята си, в съзерцателните часове на нощта, да вникнете и да 

размишлявате върху това, което ви разкрих, и да се освежите в неговото съвършенство. 

Моят мир да бъде с вас! 
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Инструкция 162  
1 Не минава ден, в който човечеството да не трепери пред някое посещение или да не се 

удивлява на събитие, което смята за необикновено, но все още не е осъзнало времето, в което 

живее, нито значението на всяко от тези изпитания. С каква яснота древните пророци Йоил, 

Даниил и апостол Йоан ви съобщават какво ще се случи в тези времена. Но колко безразлични са 

били хората от този век към призивите на своя Господ! Когато от време на време се промъкват през 

безразличието и материализма си, това е само за да се запитат: "Какво се случва на земята, където 

всички са в скръб, война, болка, опустошение и смърт?" Но те не бдят, не се молят и не мислят за 

това, което им е било разкрито, защото досега са се интересували само от фалшивите 

удовлетворения, които светът им дава. 

2 Колкото повече хората се чувстват потиснати, колкото повече са заплашени от катастрофи, 

които сами са предизвикали, толкова повече мислят, че собствените им сили са достатъчни за тях, 

вместо да търсят убежище при мен, да молят за моята милост и да искат моята помощ. Те се 

оставят да бъдат увлечени от низките си страсти и превръщат омразата и желанието си за власт в 

оръжия, с които искат да се борят и да се защитават. Но кога сте разбрали, че злото може да се 

пребори със зло? 

3 Ще позволя на хората да продължат да се възгордяват и да се хвалят с материализма си, да 

продължат известно време да не проявяват милосърдие, за да видят докъде ще ги доведат страстите 

им. Междувременно Аз ще се почувствам в сърцето на всеки, който е подготвен и който Ме очаква. 

4 Излях Духа Си върху всеки дух и всяка плът, за да могат мъжете и жените да пророкуват 

според пророчеството. Говоря ви чрез сънища и духовни видения и давам знаци на човечеството 

чрез силите на природата, за да се появи сред хората силен, велик народ - такъв велик, какъвто те 

никога не са познавали. Този народ ще унищожи злото, което намери по пътя си, и няма да има 

враг, който да не победи, нито стена, която да не успее да преодолее. Тези, които му принадлежат, 

ще напреднат навсякъде, призивите му ще бъдат чути от цялото човечество, словото му ще сложи 

край на всяко лошо дело и ще успее да накара всички хора да познаят истината. Доктрините, 

религиите, идеологиите и науките, които прикриват истината, ще потръпнат пред стъпката му. 

5 Вие, които чувате това слово, благодарете на Господа, вашия Отец, че ви е дадено да 

изпитате изпълнението на обещанието, дадено от старите пророци, които вече ви бяха предсказали 

моето провъзгласяване, когато един от тях ви съобщи, че "Духът ми ще се излее върху всяка плът". 

6 Гледайте и бъдете силни, за да станете част от този народ от смели войници, който скоро ще 

издигна. Не си мислете - и аз вече съм ви казвал много пъти ─ че само вие принадлежите към този 

народ. Защото не само тези, които са Ме чули в тази форма на проповядване, ще бъдат удостоени с 

познанието за Моето учение. Помнете, че семето ми е разпръснато по цялата земя. 

7 Тези пророци от миналите времена не са получавали никаква земна власт или пълномощия, 

не са били принуждавани да се подчиняват на никаква власт и са се съсредоточавали единствено 

върху това да се подчиняват на указанията на своя Господ, който е предавал словото си на 

избраните от него хора. 

8 Изпълнени с вяра и смелост, те не се въздържали от задачата си да учат хората на моя закон 

и да ги възпират от религиозен фанатизъм, като им разясняват безразличието и грешките на 

свещениците. 

9 Ако се замислите малко и изучите Свещените писания, ще разберете, че всички пророци са 

изразявали една-единствена същност, която са предавали на хората чрез своите думи. Те давали на 

хората наставления, откровения и послания без грешките на материализираното поклонение, което 

хората практикували по онова време. Те учеха да се подчиняват на Закона и Божието слово и 

помагаха на хората да общуват с Небесния Отец. 

10 Хора, не намирате ли голяма прилика между тези пророци и тези гласоподаватели, чрез 

които ви говоря в този момент? Върху устните на тези последните Аз поставям и същността на 

Моя закон; чрез техните думи Моето вдъхновение достига до вас и от тях лъчезарно се разнася 

наставлението, което призовава слушателите да търсят своя Господ по най-гръмкия начин. Те 
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говорят, без да се страхуват, че сред многото хора, които ги слушат, има и разузнавачи или 

фанатици. Те всеотдайно изпълняват задачата си в служба на своя Отец, за да може чрез тях Той да 

говори на човечеството и да му даде тези учения, които ще открият нови пътища на светлината за 

човека. 

11 Хора, между тези пророци и тези носители на гласове има не само голяма прилика, но и 

съвършена връзка между тях. Тези, които са ги предсказали, и това, което те са предсказали 

отдавна, тези служители преживяват сега. 

12 Не си мислете, че в онези дни всички хора са вярвали в това, което проповядват техните 

пророци. Не, често им се налагало да понасят подигравките на ближните си, заплахите на 

свещениците и преследванията на властимащите. Необходимо е било пророчествата, обявяващи 

Божия съд над хората, да се сбъднат, за да повярват всички в истината, провъзгласена от 

Господните служители. Често съобщенията им се сбъдват едва когато те вече не са на този свят. 

Също така през това време тези мои деца преживяха подигравки, клевети, безразличието на онези, 

които ги слушаха. Но словото Ми ще бъде известно и извън тези места за събиране, дори да бъде 

осмивано и отхвърляно. Онова, което ви съобщих, също ще се сбъдне и тогава хората ще обърнат 

внимание на онова, което преди са приемали с презрение или безразличие. 

13 Както тогавашният народ се изпълни с вяра в невидимия Бог, който е всемогъщ и 

справедлив, веднага щом повярва в предсказаното от неговите пророци, така и този народ, който 

сега е получил това откровение, ще се изпълни с непоколебима вяра, която ще бъде подсилена от 

проявлението, което е получил от своя Господ. Тази вяра е абсолютно необходима, за да може 

свидетелството, което излиза от устните ви, да бъде пълно с убеждение. И все пак вече ви казах, че 

ако не знаете как да свидетелствате за Мен, Аз ще го направя, когато му дойде времето, защото 

няма да оставя обещанията Си неизпълнени. 

14 Колко често в историята на Божия народ хората са се противопоставяли на Моята воля с 

непослушанието си, но въпреки техните отклонения Моето слово се е сбъдвало. Същото ще се 

случи и в този момент. Не всички ще бъдат послушни на моите указания. Докато едни ще тълкуват 

правилно заповедите ми, други, в стремежа си да съчетаят по-силното и истинското с по-ниското и 

плътското, ще се опитат да се противопоставят на волята ми, без да разбират, че Божествената 

воля, която е сила и безкрайна справедливост, съди всички нечестни действия на онези, които са 

осквернили словото ми. 

15 Казвам ви това, защото знам, че сред вас ще настъпи объркване, което предсказвам още 

сега. Но Аз ще запазя книгата, в която е написано Моето Слово, за да може по-късно тя да бъде 

представена на целия свят и да свидетелства за това, което Учителят ви е казал в Своето ново 

откровение. 

16 Чуйте ме чрез новите ми пророци, които наричате гласоносци, и тълкувайте правилно 

думите ми, за да можете след това да изпълните задачите, които съм ви дал. 

17 Докато хората искаха да разпознаят в Мен недостижим, далечен Бог, Аз се заех да им 

докажа, че съм по-близо до тях, отколкото миглите до очите им. 

18 Те се молят механично и ако не получат веднага всичко, за което са помолили по спешен 

начин, възкликват обезсърчено: "Бог не ни чу". 

19 Ако знаеха как да се молят, ако бяха обединили сърцето и ума с душата си, щяха да чуват 

божествения глас на Господ в духа си и да усещат, че Неговото присъствие е много близо до тях. 

Но как ще усетят моето присъствие, ако ме потърсят с помощта на външни култове? Как да 

постигнат, че душата им става чувствителна, ако те самите се покланят на своя Господ в образи, 

направени от техните ръце? 

20 Искам да разберете, че съм много близо до вас, че можете лесно да се свържете с мен, да ме 

усетите и да получите моите вдъхновения. 

21 Ако се вгледате внимателно в откровенията и ученията, които съм ви дал през вековете, ще 

откриете само един път, който може да ви отведе до целта на одухотворяването. Помнете, че Аз 

съм този, който ви е научил на съвършените и успешни начини и средства да дойдете при Мен. Не 
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разбирам защо се оставяте да бъдете съблазнени от лъжливи учения, които само насърчават 

фанатизма ви и увеличават невежеството ви. 

22 Когато законът беше даден на света, ви казах: "Да нямате чужди богове освен Мене." 

23 Когато през Втората епоха една жена попитала Исус дали Йерусалим е мястото, където 

трябва да се покланя на Бога, Учителят ѝ отговорил: "Идва време, когато нито Йерусалим, нито 

което и да е друго място ще бъде подходящо за поклонение на Бога, защото Той ще бъде почитан в 

дух и истина", т.е. от дух в дух. 

24 Когато Моите ученици Ме помолиха да ги науча да се молят, Аз им дадох за пример 

молитвата, която вие наричате "Отче наш", с което им дадох да разберат, че истинската, 

съвършената молитва е тази, която, подобно на тази на Исус, идва спонтанно от сърцето и се 

издига към Отца. То трябва да съдържа послушание, смирение, признание на вината, благодарност, 

вяра, надежда и обожание. 

25 Колко много уроци по духовност ви е дал Отец чрез всички тези послания и колко много са 

били изопачени Неговият закон и учение на земята! Това материализиране, непрекъснатото 

оскверняване и изкривяване на това, което ви предадох на глас, са причината за хаоса, от който 

страда човечеството в момента - както в духовния, така и в материалния свят, тези две форми на 

живот, които винаги са били обединени в човека. Защото не би било възможно да докоснеш едното 

от тях, без да засегнеш и другото. 

26 Учудва ли ви фактът, че много хора ме напуснаха в тези времена и че други народи 

отхвърлиха учението ми? Притеснявате ли се, когато виждате материалистични учения да се 

разпространяват сред човечеството? Всеки от вас се вслушва в гласа на съвестта си и се пита дали с 

живота си е дал истинско свидетелство за учението, съдържащо се в Моето слово. 

27 Моята присъда ще бъде произнесена за тежките престъпления и нарушенията, извършени 

срещу моя закон. Няма да има нито едно прегрешение, което да не бъде поправено от съвършения 

Учител. Не бива да позволявате да бъдете объркани. Поправяйте грешките си и не съдете. 

Разберете, че аз никога не ви наказвам - вие се наказвате сами. 

28 Осветлявам онзи, който е съгрешил от незнание, и подтиквам към покаяние онзи, който е 

съгрешил съзнателно, така че и двамата да започнат, изпълнени с увереност в моята прошка, да 

поправят престъплението, което са извършили. Това е единственият начин да се свържете с мен. 

29 Помислете за всичко това, вие, духовниците, които водите хората по различните пътища на 

религиите. Молете се и довеждайте своя до одухотворяване. Сега е време да се покаете за грешките 

си и да започнете борба срещу човешкия материализъм, който е смърт и мрак за душата. За това 

използвайте моята истина, вземете словото ми за оръжие и живейте в моето учение. 

30 Нямам предпочитания към една или друга религиозна общност. Не аз, а вие ще решите дали 

сте на моя страна. Защото ако го направите, ще постигнете и обединение на всички вас в духа. 

31 От малки деца сте станали ученици, но виждам, че не напредвате духовно и не помагате на 

ближните си. Да, хора, вие спирате напредъка на новопристигналите множества с липсата си на 

напредък в Моето учение. Създали сте бариера, която затруднява някой от вашите братя и сестри 

да направи крачка напред от това, което сте направили. 

32 Точно както при това проявление ви представям дори последния урок, който все още е 

разбираем за вас, така и вие трябва да прилагате на практика моите учения до последното. 

33 Ако все още не сте подготвени, това е така, защото, въпреки че ме чувате, все още не сте ме 

разбрали истински. Ако не сте разбрали Словото Ми, то е, защото не сте се замислили за него. Ако 

до днес не сте упражнявали истинска любов, то е защото не сте позволили на моето Слово на 

любовта да ви събуди за състрадание; и ако не получавате повече, отколкото сте получавали 

досега, то е само защото заслугите ви са били оскъдни. 

34 Множествата, които идват да чуят словото ми, биха били по-големи, ако можеха да видят 

във вас достойни примери за ученичество, защото тогава делата ви биха били доказателство за 

уважение, за вяра, за послушание към моето дело и за следване на моето учение. 

35 Научих ви да се молите, за да можете чрез молитвата да се приближите не само до Отец, но 

и до нуждаещите се ближни, за да им донесете посланието си за мир. Но когато ви попитам какво е 
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почувствал вашият дух, когато се е молил за народите, за вдовиците, за сираците, за гладните за 

хляб, за затворниците и за болните, можете само да ми кажете: "Господи, ти си единственият, 

който може да направи добро на нуждаещите се. Ние сме толкова незрели и невежи, че не можем 

да съчувстваме на болката на нашите ближни, нито да разберем от разстояние какво им се случва. 

Доволни сме да Те помолим да излееш върху тях благата на безкрайната Си любов. Защото пред 

лицето на такива големи нужди на духа трябва да признаем, че не сме дори начинаещи. Само Ти 

можеш да ни кажеш какво е направил нашият дух по време на молитвата си." 

36 Поне в този момент сте честни и признавате невежеството и незрелостта си. Затова ви 

благославям и правя учението Си още по-ясно, за да може да бъде разбрано и от най-невежия 

човек. 

37 Знаете, че духовните същества се обръщат към хората и в зависимост от отношението на 

тези същества зависи и влиянието, което те оказват върху хората. Трябва да знаете, че когато се 

молите за някой ближен, вашият дух се отделя от тялото ви, за да се приближи до този, за когото се 

моли. Оттук следва, че според подготовката ви и степента на чистота и духовност, която сте 

постигнали в живота си, духовното влияние, което оказвате на тези, за които се молите, ще бъде 

същото. 

38 Не се страхувайте, когато ви казвам, че постоянно сте заобиколени от невидими същества. 

Много от тях се нуждаят от вашата помощ. Посветете мислите си, думите си и делата си на любов 

към тях, за да могат да намерят пътя към послушанието и да видят светлината. 

39 Оръжията, които ви давам, не са такива, които отнемат живот; те не ослепяват никого, не 

проливат кръв и не причиняват болка; не оставят вдовици и сираци, нито домове, които са 

изпаднали в мизерия. Защото оръжията, които ви оставих, са любов, милост и прошка, за да можете 

с тяхна помощ да се борите за превръщането на лошите влияния във вибрации на светлината. 

40 В молитвите си винаги отделяйте мисъл и за онези същества, които - без да ги виждат очите 

на тялото - проливат сълзи близо до вас. Но не се опитвайте да ги достигнете или да ги принудите 

да се изявят, освен с помощта на мисли. Разберете, че оръжията, които ви дадох, са оръжия на 

любовта, издигането и мира. 

41 За да станете майстори в това мое учение, е абсолютно необходимо да го изучавате 

задълбочено. Казвам ви също, че има духове, изпълнени със светлина и мъдрост, които съм 

назначил за защитници. Те са безкрайно много и работят неуморно в делото на Отец, който е 

създал всичко. Вярвайте, че не сте сами и не зависите от собствените си сили, а че около вас има 

същества, които смирено и без да се хвалят бдят над вас и ви сътрудничат, за да можете да се 

издигнете духовно. 

42 Божественият закон се съдържа в две заповеди: Да обичате Бога, който е вашият Отец, и в 

Него да обичате ближните си. Това правят онези същества, които човечеството нарича ангели 

пазители, покровители, духове на светлината, висши същества. 

43 Подражавайте им, помагайте им в тяхната мисия, тогава ще се появи велика духовна 

хармония, която ще съществува между всички деца на моята Божественост. От тази хармония ще 

произлезе мирът - най-висшата награда за душата във вечността. 

44 Казах ви, че вашият материален живот е ограничен, и ви го напомням, за да може всеки да 

разбере дали е изпълнил задачата, която му е възложил Отец. Ако сте забравили това, напомням ви 

го, за да можете да се заемете с изпълнението на дълга си на добри ученици. 

45 Съществуването ви на земята е кратко. Щом осъзнаете това, вие ме молите за още един 

период от време и ми казвате: "Господи, дай ми време да изпълня задачата си." Казвам ви само 

това: слънцето не изгрява и не залязва нито миг по-рано или по-късно, отколкото е определено от 

Създателя. Всичко се управлява от непогрешим закон. Затова няма да живеете нито секунда повече 

на земята, отколкото ви е отредено. Ето защо словото ми ви звучи като часовник на вечността, 

който ви съветва да използвате времето. 

46 Докато за душата ви настъпва светлият ден на вечността, за тялото ви настъпва нощ. 

Разберете това и не казвайте, че изпълнявате Моя закон само защото слушате Моето слово. Не се 
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опитвайте да го "изпълните" според вашия начин на мислене, а като вземете за основа моите 

Божествени учения. 

47 Помислете: След като се превърнете в духовно същество, след като изпълните задълженията 

и задачите си в този живот, ще ви позволя да влияете върху съзнанието на земното човечество, да 

го вдъхновявате и просвещавате и така да му помагате по пътя на развитието. 

48 Задачата ви е деликатна; за да я изпълните, трябва да се покажете смирени, както ви е учил 

Исус, с кротостта и активното милосърдие, с които той е изпълнявал мисията си. 

49 Трябва да се откажете от дрехите на превъзходство и социален престиж, които съдържат 

само суета. Трябва да се освободите от егоизма си и да се спуснете при изтерзаните и прокажените, 

за да ги утешите в страданията им. По този начин ще бъдете Мои ученици, защото ще следвате 

примера, който ви дадох. 

50 Моята милост те дари и ти трябва да вършиш също толкова големи добри дела. 

51 Когато умът ви е чист в молитва и се е отвърнал от всички материални влияния, Аз ще ви 

дам това, което искате за вашите ближни. Тогава ще се учудите, когато видите колко обилна утеха 

идва от устните ви за страдащите. Усилията ви ще бъдат плодотворни и благословени, защото 

практикувате Моето учение за любовта. 

52 Сега ви казвам да бъдете милосърдни не само към ближния си, но и към другите форми на 

живот и видове, защото всички са творения на Господа. Всичко е съвършено дело на Отца, в което 

се разкрива Неговата мъдрост. 

53 В природата всичко е живот, развитие и трансформация в нея. 

54 Давам ви да разберете кои сте, за да можете с това разбиране да бъдете благотворни към 

всички същества. 

55 Опознайте себе си, познайте възможностите си, усещанията си. Не бъркайте чистите 

усещания със страстите. Познайте наклонностите и инстинктите, които са присъщи на тялото, така 

че духът винаги да доминира над него. Не отказвайте на духа си възможността да обича, защото 

там, където цари егоизъм, той не може да блесне с любов към ближните си. Когато обичате, 

правете го духовно и по такъв начин, че любовта ви да е за всички. Ако го обвържете с лица, 

ограничите го само до определени хора, вие сте се поддали на егоизма. 

56 Можете да разглеждате духовната любов като универсална любов. Подготви сърцето си 

като извор, който приема любовта на Моята благодат като кристално чиста вода и я излива върху 

твоите ближни чрез делата си. 

57 Колкото повече усещате тази любов в себе си, толкова по-голяма ще бъде лечебната сила, 

която изливате върху раните. Тя ще бъде истински лечебен балсам, който събужда потиснатата 

душа за нов живот, и аромат, който изпълва с благоухание живота на онези, които плачат. 

58 Осъзнайте, че в сърцата на хората не живее духовна любов. Те наистина обичат, но с 

егоистична любов, която унищожава дори собствения им живот, защото страстта е като червей, 

който разяжда и най-хубавите чувства. Когато в сърцето на човека избухнат страсти, те 

окончателно унищожават всичко добро, което е имал в душата си. Страстта е бездната, която се 

отваря пред нозете на човека и която, когато го срине в дълбините си, го кара да изгуби светлината 

и мира. 

59 Вижте как Моите наставления премахват невежеството, за да Ме признаете за Божествена и 

единствена Мъдрост и да унищожите фалшивите богове, както направи Авраам, когато потърси 

Бога отвъд това, което виждаха очите му. Затова сключих завет с него, за да бъде той потомък на 

избрания народ. Когато е подложен на изпитание, той доказва, че неговият Бог е Творец и жив Бог. 

60 Вие също трябва да докажете истинността на тези откровения - с чист начин на живот и с 

посвещения, които са свободни от преувеличено и ентусиазирано поклонение. 

61 Спомнете си, че на Моисеевите скрижали беше изписана заповедта, която ви казва: "Не си 

прави никакъв изваян образ, нито никакво подобие на онова, което е горе на небето, нито на онова, 

което е долу на земята, нито на онова, което е във водите "под земята". 
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62 Помислете колко дълго ви откъсвам от идолопоклонството, за да Ме разпознаете, че стоя 

над всички сътворени неща, над всичко, което се движи и ходи, за да можете да издигнете духа си 

там, в Небесното царство. 

Моят мир да бъде с вас! 
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Инструкция 163  
1 Хора, виждам сълзите ви и чувам риданията ви. Съзерцавам трудностите и страданията ви. 

Виждам веригите на бедността и лишенията, които носите, разочарованието, което тежи на сърцето 

ви, защото сте повярвали, че в света няма справедливост и милосърдие. Тогава се молиш и ми 

казваш: "Господи, не съм достоен за Твоя мир. Ако не заслужавам Твоите блага, дай ми сила да 

понасям страданията и несправедливостите на живота." 

2 В тези моменти моето присъствие става осезаемо и ви казва: не губете търпение, 

продължавайте да бъдете благоразумни, не се отчайвайте нито за миг, защото не знаете в кой 

момент моят мир ще почука на вратата ви. Облегнете главата си на гърдите ми и не слушайте 

повече воплите на войната. Забравете за премеждията си и помнете, че няма да загинете, докато сте 

с мен. Елате при мен, придружавайте вашия Отец и Господ. В мен ще намерите брата, съпруга, 

приятеля, бащата. 

3 Укрепи сърцето си, като слушаш словото ми, така че, когато подновиш борбата за живот, да 

я водиш с изправена стойка, с високо вдигната глава и да се усмихваш уверено. 

4 Не се съмнявайте повече в момента на изпитанието, не казвайте, че не съм ви чул в момента 

на болката, в най-трудния момент. Докато в теб има дихание на живот, докато тялото ти диша, 

докато умът ти мисли и душата ти страда, Аз ще бъда с теб, защото Аз съм животът, който пулсира 

и вибрира във Вселената. 

5 Знайте как да се молите не само в часовете на страдание, но и в моментите на радост. Пред 

мен носиш само сълзите си, страданията и скърбите си, но в радостите си, когато сърцето ти е в 

празнично настроение, ме забравяш; тогава затваряш вратите си за мен. 

6 Трябва да ви говоря и да ви подготвя за битката, която ще бъде трудна. Искам да има 

светлина в теб и около теб, да практикуваш добродетел в дома си и извън него, защото тогава 

никой няма да може да те изненада, че спиш (духовно). 

7 Обявих ви, че дълги потоци от хора от чужди страни ще пристигнат в тази земя в търсене на 

мир за сърцата си и светлина за умовете си. Те ще се срещнат с учениците на това учение, които ще 

ги разпитват. Те ще поискат от тях свидетелство за това, което са чули, и ще ги подложат на изпит, 

за да докажат истинността на това слово. 

8 Не мислите ли, че тогава сърцето ви трябва да бъде истински извор на милосърдие, доброта 

и светлина, готов да прелее като помощ в нуждите на вашите ближни? Няма ли да ви е приятно, 

ако всеки дом на моя народ е училище, в което божествените наставления се прилагат на практика? 

9 През Втората епоха Аз разнасях учението Си на много места в Юдея и навсякъде намирах 

подходящо място, за да чуят словото Ми. Учителят беше винаги нащрек и когато беше подложен 

на изпитание, никога не се изненадваше. Долините чуха гласа Ми, планините отвърнаха на ехото 

на думите Ми, морските вълни приеха вибрациите на посланията Ми, а самотата на пустините бе 

озарена от присъствието Ми. 

10 Искам да се обедините, за да превърнете този народ в оазис в пустинята на света. Знам, че 

хората ще те търсят, защото ще се уморят да унищожават, да грешат, да убиват. В лицето на 

думите на светлината и високите мисли духът, който днес все още дреме, ще се събуди и моето 

учение ще се появи като ковчег на спасението на земята. Това време ще се превърне в изпитание за 

този народ, защото много сърца ще зависят от тяхното свидетелство. 

11 Така че защо да се отчайваме или да се бунтуваме пред изпитанията сега, след като те са 

длетото, което изглажда сърцето ни, за да може утре то да бъде тълкувател на своя Учител? 

12 Искам да ви чуя да ми казвате: "Благодаря ти, Учителю, твоите изпитания ме изобличиха и 

твоята светлина ме насърчи по пътя. Болните ми оздравяват и аз мога да утешавам страдащите по 

пътя си." 

13 Очаквам другите да Ми кажат да ги подготвя да станат Мои работници, да им поверя 

оръдията на труда, за да могат да посеят семената на мира и любовта в сърцата на своите ближни. 

14 Моята грижовна помощ зависи от вашата молба да ви дам божествения дар да бъдете 

работници на духовния етаж. 
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15 Днес искам да ви утеша във вашите изпитания: Болни хора, вие, които сте носили кръста на 

болката през целия си живот, елате при мен, аз ще ви изцеля. Ще ви науча да се борите с болестите 

си и да очаквате с търпение и смирение момента на освобождение от страданията, които ви тежат. 

Ще ви покажа и всичко, което сте постигнали по пътя на изкуплението. 

16 Елате при мен всички, които носите бремето на страданието. Напразно търсите изцеление и 

утеха от хората, защото милосърдието е изчезнало от сърцата на хората, а вие трябва да знаете, че 

без милосърдие не могат да се правят чудеса. Науката сама по себе си не е достатъчна, за да 

освободи света от болката му. 

17 Учените, изпълнени със суета, смятат божествените откровения за недостойни за тяхното 

внимание. Те не искат да се издигнат духовно до Бога и ако не разбират нещо от това, което ги 

заобикаля, го отричат, за да не се налага да признават своята неспособност и невежество. Много от 

тях искат да вярват само в това, което могат да докажат. 

18 Каква утеха могат да донесат тези хора на сърцата на своите ближни, ако не признават 

изначалния принцип на любовта, който управлява творението, и освен това не разбират духовния 

смисъл на живота? 

19 Знаех, че ще настъпят тези времена на господство на материалистичната наука, на егоизъм, 

на безразличие към страдащите и загиващите, и затова ви предложих да ви изпратя Утешителя; тук 

имате изпълнението на това обещание. Аз дойдох в Духа, за да ви обясня всички тайни, така че да 

станете деца на светлината. Нося ти божествената утеха на това откровение и с негова помощ ще 

можеш да преминеш всички изпитания на живота и да се издигнеш до Мен. 

20 Извиках те и когато дойде при мен, ти със сълзи на очи ми каза, че си най-нуждаещият се на 

земята, показа ми мизерията си и ми изтъкна липсата на знания и слабите си способности да си 

проправяш път в превратностите на живота. Тогава ви разкрих, че в никакъв случай не сте парии 

или най-бедните. Изпитах те и ти се оплака, защото се почувства лишен от наследство, без да си 

открил, че носиш съкровище в духа си. 

21 Болният плачеше, защото нямаше на разположение лекар, който да го излекува, и все още 

не беше открил, че духът му разполага с изобилие от лечебен балсам. 

22 Онзи, който плачеше заради невежеството си, не осъзнаваше, че в тишината на сърцето му 

божественият глас на Учителя го призоваваше в духовното царство. Онзи, който се е смятал за 

лишен от наследство, не е открил всички дарове, с които Отец го е изпратил да изпълни задачата си 

на земята. Беше необходимо истината да достигне до вас и да запали светлина в сърцата ви, за да се 

събудите от дълбоката си летаргия, да се издигнете с вяра и да кажете: "Не сме сами, Господ е с 

нас. Ние не сме парии, нашето същество е пълно с дарове от Отец. Ние няма да загинем под 

тежестта на болката, защото имаме в сърцата си неизразимата утеха на Словото на Учителя, което 

ни дава светлина във всички наши пътища. Ние не зависим от волята на хората, съдбата ни не 

зависи от тях, а от волята на нашия Отец. Няма да има повече препятствия, опори или грешни 

пътища, които да ни обезкуражават и да ни разубеждават да продължим по истинския път. В 

болката ще намерим утеха, в тъмните часове ще позволим на светлината да блесне, а в борбата за 

живот ще усетим, че към нас се насочва сила. Кой ни е спасил? Кой ни върна здравето и живота? 

Учителят е този, който чрез божественото си Слово ни върна към истинския път и ни даде утехата, 

обещана от него от най-ранни времена." 

23 Обичайте истината, о, ученици, разбирайте я и живейте според нея. Този, който познава 

истината, е щастлив да съзерцава Божията светлина. Той познава мира и върви неотклонно по пътя 

на изпълнението. 

24 Мнозина ще критикуват и отхвърлят това произведение, когато научат, че в него са се 

изявили духовни същества. Но не се притеснявайте, защото само невежите ще се борят с тази част 

от моето учение. 

25 Колко често апостолите, пророците и пратениците на Господ са говорили на света под 

влиянието на духовни същества от светлина, без човечеството да го осъзнава, и колко често всеки 

от вас е действал и говорил под волята на духовни същества, без да го осъзнава! И точно това, 

което винаги се е случвало, сега ви потвърдих. 
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26 Във Втората епоха Исус ви научи, че човешкият ум е врата, през която може да влезе 

духовният свят. Той ви научи да се освободите от обърканите същества, които изпитват хората по 

пътя на изкуплението чрез лошото си влияние заради извършените от тях престъпления; също 

както ви научи да се усъвършенствате до такава степен, че Светият Дух да може да говори чрез 

устата на човека. 

27 И все пак, колко често тези откровения са били търгувани и колко са били осквернявани! 

Това е причината, поради която моята работа е била и ще продължи да бъде обект на борба. Но 

онези, които наистина вярват в него, ще продължат да го изучават и следват, за да могат утре да 

обяснят моите учения и да отклонят от грешката им обърканите и оскверняващите моите учения. 

28 По това време исках да изложа подробно всички тези откровения и да доведа обяснението 

им докрай и за тази цел изпратих Илия да просветли разбирането ви и да подготви пътя за вас, за да 

не се смущавате от Моето идване и това на Моите духовни войнства. 

29 Илия, като духовна същност, почукал на вратата на избраника на това време, който, без да 

знае и да познава нищо за настоящата проява, се оказал смутен, покорен и победен пред духовната 

сила, която почукала на сърцето му, за да го накара да се посвети на тази служба. Това е първото 

семе, за което се грижат първите вярващи и което дава първите цветове и първите плодове. 

30 Растението порасна и се превърна в младо дърво, а цветовете му бяха проявления на 

съществата от светлина, които дойдоха при този народ като пратеници, пророци, ангели пазители и 

съветници. Плодовете бяха проявленията на вашия Учител чрез неговия божествен лъч, който ви 

донесе сладкия вкус на живота. 

31 Как бихте могли да унищожите идеята за смъртта в себе си, ако не станете свидетели на 

съществуването на същества, които някога са били на земята и сега живеят невидимо в друг свят? 

Как бихте могли да се освободите от онези, които ви дебнат и причиняват зло, и как бихте могли да 

се споразумеете хармонично с онези, които носят в себе си само светлина и доброта? - Само като 

усещате присъствието им, чувате гласа им и следвате съветите им - като преживявате проявите им 

и ги виждате да вършат делата си. Свидетелството на този народ трябва да се разпространи по 

целия свят, за да убеди онези, които казват, че вярват в живота, но не и във възкресението и 

вечността. Те са мъртвите, които пазят своите мъртъвци, защото се страхуват да станат знаещи. 

32 Хора, използвайте дните, които ви остават, за тази духовна прокламация чрез човешкия 

интелект. Знаете, че този инструктаж ще бъде кратък и че плодът на вашия опит, истинското, ясно 

свидетелство, свободно от тайни, ще бъде това, което ще донесете на вашите ближни утре. 

33 Няма да ви позволя да продължите да карате духовния свят да се проявява чрез 

материалните сетива, след като времето, определено според Моята воля, е изтекло. Но знайте, че 

независимо от това, че лъчът на Господа и на духовните същности вече не владее мозъка ви, 

вдъхновението чрез вашия Господ продължава во веки веков във всички онези, които се издигат в 

молитва. И светлината на духовния свят ще засияе от един свят в друг, от един дух в друг, и ще 

достигне до всички мои деца. 

34 Благословени са всички, които наистина се възползват от това време на учение, защото след 

1950 г. те ще бъдат тези, които ще разпространят семето на моето учение. Вие, които сте били част 

от листата на могъщото "дърво", ще се погрижите хората да намерят в него плодовете на живота и 

истината. 

35 Хора, ако почувствате истината на моето учение в сърцето си, когато говорите за него, ще 

видите как много от думите ви се превръщат в реалност; а ако позволите на всичките си думи да се 

превърнат в действия, ще извършите истински чудеса. Но ако не духът говори чрез тялото, ако не 

той се изявява, няма да можете да дадете нито мир, нито здраве. 

36 Духът ще може да чуе гласа си, когато сте подготвени. Детето на Отца, което живее във вас, 

има много голяма сила, дадена му от неговия Създател, за да помага на нуждаещите се. Затова ви 

уча да не оставяте да загинат онези, които ви показват своята мизерия, да не позволявате викът за 

помощ на този, който ви призовава, да избледнее в пустинята. Да предаваш това, което получаваш, 

е закон, на който те е научил твоят Баща. Не съм ли те обичал? Тогава и вие ще можете да дарявате 

любов на своите ближни. Предавайте тази братска любов помежду си. 
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37 Човек не живее само с материални неща, а трябва да се храни и с духовни съкровища. 

Говоря по този начин на тези слушатели, които само слушат смирено, и моето учение ги 

преобразява малко по малко. Но кога ще занесете тази светлина на всички народи по земята? Кога 

ще постигнеш всички хора да се пречистят в моята истина? 

38 Всичко е осквернено от човека, не само душата му: водите са замърсени, въздухът е 

замърсен и набъбнал от микроби и смърт, затова ви питам: С какви учения и в какво време 

възнамерявате да се пречистите? Кога ще сте готови да се пречистите с тяло и душа, ако искате да 

измиете само тялото си? Какво бихте постигнали с това? - Да се заблуждавате. Първо пречистете 

сърцето и ума, откъдето идват всички лоши мисли и зли дела. Въплътеното същество се нуждае от 

духовния хляб, за да почувства - макар и само за няколко мига - какво е то: дух. 

39 Търсете друг хляб, освен този, който ви е необходим за всеки ден, стремете се към друг дом, 

освен вашия. Този хляб е хлябът на моето Слово, а този дом е в безкрая. 

40 Докато ви говоря, сърцето ви ми съобщава за много от своите желания и надежди. 

Отговарям на някои от моите деца, които по време на житейския си път са изпитали присъствието 

на духовни същества, които обикновено наричате тъмни или объркани духове. 

41 Защо Ме молиш да премахна тези същества от местата, където те обичайно се проявяват? Те 

трябва да знаят, че са оцелели след привидната си "смърт", за да изпълнят закона за обезщетението 

и да натрупат опит. Те изпълняват, макар и неволно, задачата си да дадат истинско свидетелство на 

невярващите и материализирани хора, че душата оцелява след тялото. 

42 Затова ще им се обадя едва когато настъпи определеното от мен време. Сега те все още имат 

задача за изпълнение. Затова не Ме молете да ги премахна от вас; те трябва да изчакат времето, 

определено за тях. Защо искате всичко в живота да бъде според вашите желания, а не според това, 

което е добро за другите? Посочвам ви, че тези същества няма да ви притесняват, ако сте щедри и 

им съчувствате. 

43 Повдигнете мислите си сега, поискайте и ще получите. Искайте това, което смятате, че е 

правилно за вас и за вашите ближни. Запазете вътрешна тишина в тези моменти, когато питате, и 

вярвайте, че Аз съм този, който присъства, за да можете да влезете в общение с Мен. Чувам 

душите, идвам в сърцата, говоря ви от дух на дух. Отнемам от сърцата ви всички болки, всички 

страхове, изпитания и скърби. Няма нито едно сърце, което да не съм посетил; няма нито едно 

съзнание, което да не съм просветлил; няма нито една болка, от която да не съм освободил децата 

си, за да я взема със себе си и да образувам трънен венец от всички тях заедно. 

44 Така ще се молите по Моята воля, така винаги ще Ме приемате. Не показвайте любовта си 

чрез външни жестове, които ви служат само за да ви видят, че го правите. Търсете Ме в тишина, 

останете насаме с вашия Господ и ще постигнете присъствието Ми в сърцата си и ще чуете гласа 

Ми, който ви казва: Давам ви Своята милост, защото сте преходни в този свят. 

45 Илия, в този момент обедини избраните души, независимо дали са въплътени или вече не са 

в плът, за да бъдат силни като един, защото изпитанията, които ви очакват, са големи. Но вие ще 

бъдете озарени от светлината на Моя Свети Дух, защото Аз ви обичам и няма да ви оставя да се 

посрамите. Обучавайте се, за да разбирате правилно Моето Слово и да знаете как да отделяте 

житото от плевелите. Наблюдавайте и се молете да не се отклонявате от този път и болката да не ви 

изненадва неочаквано. 

46 Разберете, че не Аз причинявам болката, защото Аз съм вашият Баща, който иска да украси 

душата ви. Вие самите сеете болката в житейския си път и когато тя ви сполети, ми казвате: 

"Господи, защо болката ни тежи?" Но осъзнайте, че Аз само ви дарявам с любов, благославям ви и 

ви давам наставленията си. 

47 Чуйте притчата ми: 

48 Една жена вървеше по пътеката и носеше три момченца - най-голямото беше на осем 

години, средното - на седем, а най-малкото - на четири. Тя ги даряваше с изобилна майчина любов, 

хранеше ги и ги обличаше с голяма нежност. Един ден най-големият син казал на майка си: 

"Отдавна се трудиш, за да ни храниш и обличаш. Аз съм най-високият от нас, братята, и съм готов 

да направя всичко, което поискате от мен, за да ви помогна да подкрепите моите братя. По същия 
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начин моят малко по-малък брат, когато порасне, също ще работи, за да ви помага с най-малките, а 

когато порасне, ще работи като нас и така всички ще останем заедно на един и същи път." 

49 Майката му каза: "Ти си още малък и наистина ти казвам, че още не познаваш света. Хората 

в своята злоба ще ти навредят и тогава ще трябва да се върнеш при мен, докато си изпълнен с 

болка. Но тъй като те обичам, не искам да се заблуждаваш или да изпитваш болка по своя вина." 

Момчето й отвърна отстъпчиво и покорно: "Ще изпълня волята ти и ще чакам, докато дойде 

подходящото време и мога да отида на местата, които ми посочиш." 

50 Тогава тази жена му каза: "Наистина, ти вече си научил първия урок и затова те смятам за 

най-големия от твоите братя и сестри - не само заради възрастта ти, но и защото си послушен и 

благоразумен." 

51 Годините минаваха и момчето се превърна в юноша. Братята му, които също бяха 

пораснали, вземаха за пример благоразумието на по-големия си брат, чиято интелигентност 

растеше с всеки изминал ден. 

52 Един ден жената казала на младежа: "Искаш ли да се скиташ по пътищата на света? Ще ти 

дам книга, чието съдържание ще изучаваш, за да отпечаташ наставленията й в ума и сърцето си. 

Защото, истина ти казвам, с него ще преминеш невредим през всички опасности и никаква болка 

няма да те изненада." След това го заведе заедно с братята му в една колиба, където живееше един 

достолепен старец, на когото каза: "Ето моите деца, които ти отдавна чакаш, защото ги познаваш 

преди мен. Надявам се, че ще ги приемеш и ще им помогнеш според волята Си. 

53 Старецът ги погледна с голяма любов и каза на жената: "Децата ти са добри, но все още се 

нуждаят от подготовка, за да излязат на бял свят, защото са още слаби и светът може да ги зарази 

със своята поквара. Дайте ми книгата, която държите в ръцете си, за да ви разкрия велики уроци от 

нея. Обмислете внимателно тези уроци и истината за тях ще ви позволи да оцелеете безопасно във 

всички опасности." Обръщайки се към младежите, той каза: "Ти ще се учиш от тази книга и с 

любов ще наставляваш брат си, така че той на свой ред да наставлява най-младия, а след това 

всички вие ще засвидетелствате това наставляване с делата си на любов." 

54 Когато най-големият от братята погледна стареца, чието лице беше толкова добро и нежно, 

той коленичи пред него и му каза: "Позволи ми да целуна ръцете и челото ти". Старецът отговори: 

"Направи това, защото си достоен за моята любов и с нея ще извършиш велики дела." Тогава 

жената каза на младежа: "Приготви се, защото скоро ще оставиш грижите ми. Но дори когато си 

далеч, ти ще бъдеш с мен. Надявам се, че винаги ще помните братята си и че те ще следват 

примера, който сте им дали. Не допускай грешки, бъди като чисто и блестящо огледало, в което те 

могат да се оглеждат, така че, следвайки Твоя пример, да им бъде спестена болката." 

55 Младежът отговорил: "Понеже обичам теб и добрия старец, ще направя всичко възможно да 

бъда добър пример за моите братя. Дойде подходящият момент и младежът отиде на различни 

места, но във всички видя, че нечестието и горчивината са големи, а сърцата - закоравели от греха. 

За миг той изпита страх, но като си спомни думите на стареца, отвори книгата и на първата 

страница намери закона, който трябва да управлява хората, за да бъдат те силни, като го следват. 

Той открива учението за безкрайната любов, с чиято помощ ще може да дава лечебен балсам, който 

да облекчава болката на болните и да развеселява страдащите - светлина, която да връща зрението 

на слепите, да просветлява обърканите, и мъдрост, която да внася мир в сърцата на ближните. 

56 Голяма беше радостта на онзи младеж, който сред пустинята издигна духа си и каза на 

стареца: "Благословен да си, Господи, Ти ме просвети с наставленията си и аз чувствам, че живееш 

в сърцето ми и че ме вдъхновяваш за делата, които искаш да върша. Готов съм да се изправя в 

битката, за да донеса Твоето божествено послание на жителите на този свят, да се приближа до 

онези, които изпитват скръб в сърцата си, до онези, които жадуват за Твоите наставления." 

57 Този млад мъж осъзна, че тези маси от хора, които освен болката, която изпитваха в сърцата 

си, бяха заобиколени от огромен мрак, жадуваха за справедливост и милост. 

58 Изпълнен с любов, той се обърна към тези множества и им каза: "От далечно място дойдох 

при вас, изпълнявайки мисията на старец, за да ви донеса балсам за вашите страдания и да 

задълбоча знанията ви. Чуйте посланието, което ви нося, отворете вратите на сърцата си и 



U 163 

140 

приемете истината в себе си; защото ви обичам, както обичам стареца, който ме изпрати при вас, и 

ви предавам неговата любяща помощ." 

59 Тогава тези нуждаещи се протегнаха ръце и когато усетиха този дар на любовта, от очите 

им бликнаха сълзи на покаяние, а думите на този пратеник бяха като кристално чиста вода, която 

утоли жаждата им. Те почувстваха мир и благодариха на стареца, който им беше изпратил този 

младеж, който с примера си ги научи на пътя към спасението. 

60 Младежът им каза: "Пазете в сърцата си това, което сте получили, и не позволявайте на 

времето или на злобата на света да ви го отнемат, защото тогава изкуплението ви ще стане два пъти 

по-тежко." 

61 Радостните тълпи го попитаха откъде идва и как се казва, на което младежът отговори: "Не 

бива да ви казвам. Трябва да знаеш само това, че аз съм пратеник. Вярвайте в това, което сте 

получили. Защото, ако имаш вяра, и проказата ти ще изчезне." 

62 Когато хората се почувстваха здрави и силни, те запяха химн на любовта, който никога 

преди не бяха чували, и водени от младия мъж, поднесоха на стареца своята вяра, своята преданост 

и своята любов. 

63 Когато младежът се върнал при стареца, за да му съобщи за изпълнението на мисията си, 

видял, че този, който го е изпратил, за да предаде на съседите си посланието на любовта, го 

притиснал до сърцето си и като се обърнал към жената, която го била довела при него, казал: "Това 

е Синът, който можа да изпълни мисията, която Му дадох, за да може примерът Му да послужи за 

пример на братята и сестрите Му, така че, когато дойде подходящото време да тръгнат, да 

възвестяват Моята истина в сърцата на хората." 

64 Възлюбени хора, отново ви дадох Моето Учение за любовта, за да го разберете ясно и за да 

бъде то светлината, която ви води по пътя ви през живота; за да можете чрез изпълнението на 

задачата си да се приближите до вашия Отец, който, изпълнен с любов, ще ви даде наградата си и 

ще ви покаже като Мойсей светлите области на Обетованата земя. 

Моят мир да бъде с вас! 
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Инструкция 164  
1 Много ви изпитах през това време, за да придобиете светлината и силата, от които душата 

се нуждае, за да достигне своето съвършенство. Няма изпитание, което да няма решение, нито 

болка, която да не оставя лъч светлина в душата. Именно в него можете да дадете отчет за своята 

преданост и да оцените правилно своите слабости. Защото вие трябва да дадете доказателство за 

вяра и свидетелство за моето учение - не само с думите си, но и с делата си, които да бъдат пример 

за вашите ближни. 

2 Обучавам ви така, че когато получите учението, да можете да го прилагате и да не го 

забравяте. Работя с вас по пътя на живота ви, така че когато дойде времето, когато вече няма да 

имате Моето слово чрез носителите на глас, да можете да продължите да разговаряте с Мен от дух 

на дух. Където и да отидеш, ще бъдеш придружен от мен и в думите ти ще бъде моето слово, в 

мислите ти - моето вдъхновение, а в духа ти - моят дух. Вие сте Моите нови ученици и Аз няма да 

ви оставя, както не оставих онези, които Ме последваха през Втората епоха. Те също бяха 

подложени на изпитание и в най-трудния момент на изпитанието аз ги наблюдавах и преценявах 

вярата им. 

3 Спомнете си следния библейски откъс: Учителят, придружен от учениците си, плавал с 

лодка по спокойно езеро. Исус говореше, а хората го слушаха. Когато учението приключи, 

Учителят затвори очи и си почина. Учениците обсъждаха словото ми и си помагаха един на друг да 

го разберат. - Дотогава всичко около тази група ученици беше в мир. Тогава се появиха 

предзнаменованията на голяма буря, бурята се разрази и развълнува морето, вълните се вдигнаха 

високо и лодката стана играчка на вълните. Учениците се страхуваха за живота си, даваха си 

указания, събираха платната, а някои се молеха. Те не посмяха да събудят Исус, но тъй като 

опасността се увеличаваше, започнаха да го викат на висок глас. Но той беше заспал и те не бяха 

чути. Тогава те го повикаха втори и трети път, казвайки: "Учителю, събуди се; ето, потъваме." Исус 

отвори очите си и им каза: "Маловерни, които не сте повярвали в Мене." И като простря ръка, 

заповяда на водните потоци да утихнат. Отново се възцари мир и морето остана спокойно. 

Учениците, засрамени от липсата си на вяра и поразени от чудото, което се случва пред очите им, 

се заклеват никога повече да не се съмняват и след това изпитание вярата им става още по-голяма. 

4 В този момент вие също плавате в такова море. Вие се борите с буря от отклонения, грехове 

и егоизъм. Лодката е моята работа, Учителят е този, когото слушате, а учениците сте вие, които сте 

с мен сега. Вълните, които днес блъскат лодката ви, също се движат бурно и пред лицето на 

засилващата се буря вие си мислите, че Аз спя. Тогава, когато ме викате с пълен глас, заслужавате 

да ви повторя същата дума и да ви кажа, че не сте използвали моите учения. 

5 Нека продължим с лодката. Ето, вече наближава моментът, в който ще простра ръката Си 

над водите и ще им кажа: "Успокойте се и затихнете!" Днес ви подготвям, защото скоро няма да 

Ме чуете и ще ви оставя укрепени. Все още не съм ви дал последните Си наставления, но когато 

този час настъпи, не се страхувайте от изпитанията, не се отчайвайте пред опасността, спомнете си 

Моите наставления и ги обмислете внимателно; чрез тях ще бъдете силни и способни да изпълните 

задачата си. 

6 Сега Учителят ви пита: Къде са вашите мъртви и защо плачете за изчезването на 

съществата, които обичате? Истина ви казвам: в Моите очи никой не е умрял, защото на всички 

дадох вечен живот. Всички те са живи; тези, които си смятал за изгубени, са с Мен. Там, където си 

мислите, че виждате смърт, има живот; там, където виждате край, има начало. Там, където си 

мислиш, че всичко е мистерия и непостижима тайна, е светлината, ясна като вечна зора. Там, 

където вярвате, че няма нищо, има всичко, а там, където възприемате само тишина, има концерт. 

7 Душата ви все още не се е пробудила напълно за възходящата си еволюция, но изпитанията, 

на които ще ви подложа под различни форми през това време, ще ви сблъскат с реалността и този 

свят, който сега толкова обичате, на който толкова се възхищавате, защото е доставял удоволствие 

на физическата ви обвивка, ще смятате за беден, защото сте се издигнали и сте достигнали по-

високо, по-духовно ниво на живот; и това ще продължи, докато достигнете пълнотата на живота. 
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8 Блажени са онези, които използват от света само това, което е необходимо за развитието на 

душата и тялото им, защото тогава раздялата с този свят няма да е трудна за вас. Няма да 

чувствате, че душата ви страда, когато трябва да напусне телесната си обвивка. 

9 Искам да можете да се отделите с истинско себеотдаване от тялото, което временно е ваша 

обвивка, ваша дреха, и да направите същото с всичко, което сте придобили в света, който обитавате 

сега. Знайте, че за душата няма разстояние, отсъствие или смърт, и когато си тръгвате от този свят, 

разберете, че влизате в по-добър живот, в който ще продължите да обичате същия Отец, да се 

ръководите от същия закон и да се стремите към същия идеал за възходящо развитие; че оттам ще 

изследвате живота по-добре, ще изпълнявате мисията си по по-добър начин и ще можете да 

различавате бездната от върха. 

10 Колко много човек се страхува от смъртта, колко е отчаян, когато настъпи часът на смъртта. 

Душата се страхува от безкрайността, тази най-висша и непозната сфера. И защо се страхувате? - 

Защото не сте се подготвили. Дадох ви духовни наставления, знаете съдбата си от самото начало. 

Божественият закон и човешкият закон винаги са били в хармония помежду си и са ви учили да 

живеете (правилно), за да можете да наближите този час съзнателно и подготвени. 

11 Винаги, когато сте били близо до това да забравите моето учение, при вас се е появявал мой 

пратеник, било то пророк или аз, за да ви върне светлината. Затова сега дойдох при вас в мълчание, 

без показност - пълен с тайнственост за едни, блестящ пример за други, объркващ за онези, които 

не можеха да ме разберат, но изпълнен с величие за онези, които ясно усещаха присъствието ми. 

12 Молете се, хора, за да може мирът на Моя Дух, обединен с тази молитва, да бъде усетен по 

целия свят и да се разпространи над него. Щом всички се озовете в духовния дом, ще разберете, че 

молитвите ви не са били напразни. Там ще усетите колко близки са всички духовни същества и 

колко лесно е да общувате между духовете. Онова, което науката не е в състояние да предаде, вие 

ще разберете въз основа на Моето учение, което съдържа всичко в себе си и чрез което 

понастоящем ви давам тези учения с помощта на човешката способност за интелект. 

13 В тази утрин на благодатта сиянието на Христос се разкрива, за да ви приеме вместо целия 

свят. 

14 Съберете се навътре и чуйте словото Ми. Дойдох при вас в дух, защото вие не дойдохте при 

мен. Но наистина ви казвам, че човек трябва да достигне пълното си духовно развитие, за да може 

да се издигне духовно и да достигне до Мен. - Във всички времена човекът се е противопоставял на 

Моите заповеди, преструвайки се на неподатливостта на плътта си, която пречи на развитието на 

духа му. Но Аз ви научих с доброта да прилагате Моите наставления, за да разберете, че не е 

невъзможно да ги спазвате. 

15 Осъзнайте, че сте в застой, докато светът се нуждае от вас; че е необходимо да работите 

върху себе си и да се обедините, за да намерите сили в делата си. Трябва да разберете, че това 

Слово ви дава не само земна праведност, но и духовна увереност. В нея се съдържа благодатта на 

Отца. 

16 С усърдието си да се усъвършенствате и като сеете любов и милосърдие по пътя на живота 

си, ще постигнете духовно спасение. 

17 Стремете се да постигнете одухотворяване, като бъдете хора с добра воля, с твърд характер, 

защото тази работа е над всяка човешка наука, над всичко, което човек притежава и може да знае 

на този свят. Материализацията, в която е изпаднало човечеството, не му позволява да надникне в 

прекрасния живот на одухотворяването. В този момент не ви съдя, а само искам да ме разберете, 

като размишлявате върху думите ми. 

18 Светът не ме чува, защото гласът на тези тела, чрез които се изявявам, е с малък обхват. 

Затова гласът на съвестта, която е Моята мъдрост, говори на хората и изненадва мнозина, които 

под влиянието на егоизма си са глухи за призивите на този глас, обръщайки внимание само на 

ласкателствата и земния престиж и опиянявайки се от социалното си положение и власт. 

19 Когато тези хора научат, че Аз съм ви говорил и съм ви разкрил, че за да дойдат при Мен, 

трябва да практикуват любов и милосърдие, те ще се събудят от дълбокия си духовен сън, ще се 

подготвят и смирено ще дойдат да Ми служат. Чрез тези примери ще говоря на човечеството, ще 
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разтърся основните му принципи. Езиците и расите ще се смесят, защото хората ще открият 

тайната на братството, която не са намерили в своите книги и пергаменти. 

20 Обичам всички вас, на всички вас давам своето водещо слово, за да ви води по истинския 

път и накрая да ви убеди, че практикувате моя съвършен закон. 

21 Днес живееш повече за света, отколкото за мен. Трябва да отдавате еднакво голямо 

значение и на двете, като давате на тялото си това, от което се нуждае за прехраната си, а на 

душата си - това, от което се нуждае за спасението си. 

22 Всички се стремят да разширят човешката си дейност, всеки ум ражда различни идеи, но не 

всички човешки дела ви служат за постигане на по-висше развитие, защото за това те трябва да са в 

хармония със съвършения закон на любовта. 

23 Човекът със своята наука нарушава законите на природата и повежда силите, които съм 

създал за ваше добро, по пътя на разрушението. Ето защо в живота ви има много сътресения. 

Защото ти разпалваш убийствени войни, а пратениците на мира чувстват, че са се провалили, и не 

намират вяра. 

24 Но Аз обучавам нови пратеници, които да носят Моя мир на всяко сърце, което се нуждае 

от него, и това сте вие. Нека човечеството сподели този мир чрез вашите молитви. Също така 

създавайте мир сред ближните си чрез дела, тогава ще печелите едно сърце след друго и ще дойде 

денят, когато светът ще влезе в царството на мира - не онзи мир, който създават хората, който се 

основава на тяхната сила и заплахи, а онзи, който се основава на духовния мир, онзи мир, който ще 

постигнете, като се обичате един друг. 

25 След 1950 г. ще започне времето на одухотворяването. Аз ще се проявя чрез всеки, който се 

подготвя, и така ще почувствате, че духът ми никога не се отдалечава от вас. 

26 Словото Ми ще се отпечата в духа ти и ще видиш как то се сбъдва. Всеки път, когато си 

спомняте за него, ще усещате утеха в сърцата си и увереност и светлина в духа си. 

27 Моят закон не може да бъде тежък кръст на раменете ви, напротив, той е освежаване и 

наслада за духа. 

28 Не се страхувайте от невярващите си събратя, защото ми служите по такъв начин. За тях е 

определено и времето, когато трябва да влязат в Моето присъствие, и когато това стане, те ще 

отидат и ще Ми служат. Но първо трябва да ми служиш, за да дадеш пример за моето учение. 

Времето, което прекарваш тук, служейки ми, ще ти бъде възнаградено във вечния живот. 

29 Чрез теб искам да даря любовта Си на човечеството. Ето, докато твоята нация е в 

безопасност, други се потапят в разруха. Насочете погледа и мислите си към Изтока и ще откриете 

там глад, болка и отчаяние. Затова нека молитвата ви да бъде изпълнена със състрадание и любов 

към ближните ви, защото тогава любовта на вашия дух, за която няма разстояния, ще достигне до 

ближните ви и ще ги обгърне с вашата любяща милост. 

30 Колко много хора мечтаят да умрат с надеждата, че този миг ще ги доведе при мен, за да ми 

се поклонят вечно в рая, без да знаят, че пътят е безкрайно далече, отколкото са вярвали. За да се 

изкачиш дори с едно стъпало по-нагоре по небесната стълба, която ще те отведе при мен, трябва да 

си живял човешкия живот по правилния начин. Невежеството е виновно за това, че мнозина не 

разбират същността на моите учения. 

31 Те се страхуват да се опетнят в света, защото вярват, че по този начин ще загубят рая 

завинаги. Но те грешат, защото никой няма да загуби рая. Вечността е дадената от Бога 

възможност, която вашият Създател ви предлага, за да можете всички да дойдете при Него. 

32 Друга грешка е човек да иска да запази чистотата си, но не от любов към Отца, не за да бъде 

угоден на Този, Който го е създал, а само от егоистично желание да изпълни условията, за да си 

извоюва положение, удобно място - и то и в бъдеще, във вечния живот, според представата, която 

хората са си изградили за него. 

33 Някои се чувстват подтикнати да вършат добри дела, защото се страхуват, че смъртта ще ги 

изненада и тогава няма да имат никакви заслуги към своя Господ. Други се откъсват от злото, но 

само от страх, че ще умрат в грях и ще трябва да изтърпят вечни мъки в ада след този живот. 
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34 Колко деформиран и несъвършен е този Бог във вида, в който мнозина си го представят! 

Колко несправедливо, чудовищно и жестоко! Ако се обединят всички грехове и престъпления, 

извършени от хората, това не може да се сравни с мерзостта, която би била наказанието в ада за 

цяла вечност, на което - според тях - Бог осъжда децата, които грешат. Не ви ли обясних, че 

върховното качество на Бога е любовта? Не смятате ли тогава, че вечното мъчение би било 

абсолютно отрицание на Божествения атрибут на вечната любов? 

35 Христос стана човек, за да разкрие божествената любов пред света. Но хората имат твърди 

сърца и всезнаещи умове, те скоро забравят учението, което са получили, и го тълкуват погрешно. 

Знаех, че хората постепенно ще объркат справедливостта и любовта с отмъщението и наказанието. 

Ето защо ви съобщих, че ще настъпи момент, когато ще се върна духовно в света, за да обясня на 

хората ученията, които не са разбрали. 

36 Това обещано време е сегашното, в което живеете, и Аз ви дадох Моите наставления, за да 

може Моята справедливост и Божествена мъдрост да се разкрият като съвършено учение за 

възвишената любов на вашия Бог. Мислите ли, че съм дошъл, защото се страхувам, че хората в 

крайна сметка ще унищожат делата на своя Господ или дори самия живот? Не, идвам само от 

любов към Моите деца, които искам да видя пълни със светлина и мир. 

37 Не е ли правилно и уместно и ти да дойдеш при мен само от любов? Не от любов към себе 

си, а от любов към Отец и към ближните си. Смятате ли, че този, който избягва греха само от страх 

от адските мъки, е вдъхновен от божествената любов, или този, който върши добри дела само с 

мисълта за наградата, която може да получи по този начин, а именно място във вечността? Който 

мисли така, не ме познава и не идва при мен от любов. Той действа само от любов към себе си. 

38 Дошъл е часът, когато тъмната превръзка на невежеството, която толкова дълго е закривала 

очите на хората, ще падне завинаги, за да могат те да видят живота в неговата пълнота. Ако някои 

искат хората да продължат да вярват в адското наказание, за да им служи това убеждение като 

опора, която да направлява стъпките им на земята, казвам ви, че истината има по-голяма власт над 

душата от измамата. 

39 Слушайте словото Ми с вътрешно събрание, ученици, и го обмисляйте добре. 

40 Човечество, ако бяхте похарчили всичко, което сте използвали за водене на кървави войни, 

за хуманитарни дела, съществуването ви щеше да бъде изпълнено с благословиите на Отец. Но 

човекът е използвал натрупаното богатство, за да сее разруха, болка и смърт. Това не може да бъде 

истинският живот, който трябва да водят онези, които са братя, сестри и Божии деца. Този начин 

на живот не е в съответствие със закона, който написах в твоята съвест. 

41 За да осъзнаете грешката, в която живеете, ще изригват вулкани; огън ще се излива от 

земята, за да унищожи плевелите. Ветровете ще се развихрят, земята ще се разтърси, а водните 

потопи ще опустошат цели земи и народи. 

42 По този начин природните царства ще изразят недоволството си от човека. Те са скъсали с 

него, защото човекът е разрушавал една след друга връзките на приятелство и братство, които са го 

свързвали с природата, която го заобикаля. 

43 Учителят ви дава тези откровения, защото виждам, че учените, от една страна, правят 

всичко възможно, за да изтръгнат тайните на природата и да открият нови елементи и сили, които 

да унищожават и убиват, а от друга страна, пренебрегват истинската наука, която учи да пазим, да 

обичаме и да градим. Хората от това време не осъзнават, че са пренебрегнали истинската си мисия, 

изоставили са задачата си. 

44 На земята живеят милиони болни хора, милиони деца са оставени да се грижат сами за себе 

си в света и са дезориентирани. Безброй стари хора са лишени от утехата на помощник, който да 

им помогне да понесат съдбата си. Има незащитени вдовици и жени, които не познават вкусната 

топлина на истинския дом. Потъпкахте най-ценното нещо в човешкия живот, като осквернихте 

брака, който е институция с божествен произход. Потъпквате човешкия живот, който трябва да 

бъде осветен. Разрушавате домовете на моите деца, които трябва да бъдат неприкосновени, защото 

те са светилищата и храмовете, в които ми се покланят, колкото и скромни да са те. И все пак 
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хората твърдят, че имат религия, след което бих могъл да ги попитам: Каква е тази религия, която 

ви учи да вършите такива дела, каквито сте вършили вие? 

45 Във великия ден Отец ще говори на всички хора и гласът му ще означава съд. 

46 Тази катастрофа е резултат от материализацията, в която е изпаднало човечеството. Тъй 

като сте оставили духа на последно място, предпочитайки пред него страстите на плътта и идеите 

си за смъртта, съвсем естествено е, че накрая сте стигнали до резултата, който виждате днес. Тъй 

като плътта е егоистична, какъв друг плод бихте могли да очаквате от нея, освен войни и пълно 

морално изхабяване? 

47 Само доктрината за одухотворяването ще може да накара човека да чуе гласа на съвестта си 

и да освободи духа си от греха. 

48 Новата война, която ще избухне, няма да се води за материални цели, а ще бъде битка 

между духа и "плътта", и когато духът победи, ще провъзгласи царуването на любовта между 

хората като знак за възстановяването на мира в света. Не смятате ли, че върху основите на 

истинския мир може да се изгради свят на духовен и материален напредък? 

49 Това е духовно извисяване, което очаква следващите поколения. Ако човек посвети живота 

си на тази благородна и висока задача, той ще почувства, че е намерил хармония със своя Господ, 

със своя Създател, който все още гради. 

50 Ако, докато слушате тези учения, започнете да обновявате малкия свят на своите думи, 

мисли и дела, ще допринесете за обновяването на човечеството. 

51 Вселената е велика книга на мъдростта, която отворих пред очите на човека, за да може той 

да опознае и да се научи да спазва законите, които управляват творението. Изучавайки тази книга, 

човек ще придобие мъдрост, ще се стреми към подобрение, благополучие и напредък в земния си 

живот; и ако увенчае това знание с всякакъв вид духовно познание, ще постигне абсолютна победа 

в това съществуване, което е дълбоко и голямо изпитание; защото ще направи истината своя 

собствена и ще бъде безсмъртен. 

52 Божествените закони, които управляват вселената, са закони на мъдростта, силата и 

любовта. От тях произтичат всички останали, които са в основата на създаването на всичко 

съществуващо. 

53 "Вселената": Ако човек ви изучава с чисто сърце и с ум, изпълнен с копнеж да узнае повече 

за моята истина, и се вдъхновява преди всичко от духа, а не от егоистични или високомерни 

чувства, той ще получи от вас великите учения, които не е получавал досега. В теб той ще може да 

открие образа на моето царство. 

54 Възлюбени мои деца, във вашите умове се излива моята светлина, за да можете да изучавате 

думите ми като букви от книгата на моята мъдрост. Човешката способност за мислене е безкрайно 

поле за духовно съзерцание. Помислете върху думите ми. 

55 Мнозина ме послушаха, но засега не всички ще тръгнат да ме следват със същата любов. И 

тогава призовах големи множества, но от тях само дванадесет души ме последваха. От тях само 

трима бяха наистина близо до Учителя, а Йоан беше единственият, който получи откровение за 

великите тайни, защото отвори съкровищницата на божествената мъдрост чрез силата на голямата 

си любов. Любовта отваря портите на мъдростта, защото съдържа смирение и кротост. Любовта е 

истинският дом на мира във вечността на духа. Който я практикува, няма нужда да иска нищо, 

защото мъдростта идва при него. Той разбира несъвършените, грешниците, не осъжда никого и 

оправдава всички. Той разбира слабите, но и силните. Любовта е създала всичко, чрез нея е 

създаден човекът и тя ще бъде силата, която ще движи всички и ще ги доведе до единство. 

Любовта е причината за вашето съществуване. 

56 Колко много загадки все още съществуват за човека. Той е заобиколен от невидими и 

неосезаеми същества, които вече би трябвало да са видими и осезаеми за него. 

57 Живот, изпълнен с красоти и откровения, пулсира над съществуването на човешките 

същества, но те в своята слепота все още не са в състояние да го видят. 

58 Не забравяйте моите учения, защото те ще ви помогнат да бъдете апостоли на истината. 

Истинският апостол на Моето учение е този, който върши всичко, на което Бог го е научил чрез 
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Исус. Уверявам ви, че ако попитам всеки един от вас, който ме слуша от толкова време: "Какво 

правите в момента, какво съм ви наредил да правите или какво желаете? Правиш ли това, което Бог 

ти заповядва, или това, което ти си наредил?" Няма да знаеш как да ми отговориш. 

59 Този народ беше избран, за да изпълни обещанието Ми в това време, така че вие да бъдете 

свидетели на началото и края на словото Ми. Дори във Втората епоха не беше необходимо Моето 

провъзгласяване да се разпространи по целия свят, за да узнае той за Моето идване. Това беше 

достатъчно, за да събуди един народ и той да тръгне да свидетелства и да разпространява семето, 

което беше получил. Трябва да ви обърна внимание, че на хората, които учех чрез Моите учения, 

не им беше позволено да се смятат за абсолютни собственици на толкова голямо наследство, нито 

пък за единствените, на които е поверена духовна мисия в това Дело. Моето послание през всички 

времена е било адресирано до всички хора, но се е случвало така, че хората, които са получавали 

откровението, са били най-малко способни да се възползват от него, защото не са били в състояние 

да оценят даровете и благодатите, с които Господ ги е обсипвал. 

60 Спомнете си как през Втората епоха семето, което Христос пося в Юдея, разцъфна само 

извън нея. 

61 Не искам да ви казвам, че всички тези събития трябва да се повторят сред вас, защото 

желанието ми е моето учение да блесне сред този народ и да освети пътя му. Но ако не се 

посветите на изпълнението на благословената мисия, която ви поверих, ако не се проявите като 

истински ученици на Божествения Учител, поне свикайте хората, обяснете им това, което говорих 

на онези, които ме слушаха, предайте им моите заповеди, осветлете пътя им, за да могат да се 

подчинят на моя закон и на моите указания. 

62 Не забравяйте, че Моето Слово е животоподдържащо и че човечеството се самоунищожава, 

защото му липсва. Моето Слово е пътеката, която сочи пътя към спасението. Помнете, че има 

много изгубени хора, които се лутат в безпътица. Отидете при тях и ги спасете. 

63 Обърнете внимание на онези, които идват да чуят словото ми. Вижте как плачат от щастие, 

как се разкайват за миналите си прегрешения и как вземат решения да се поправят. Вижте как тези, 

които дойдоха при мен, жадни за любов, имаха мир в сърцата си, когато се върнаха по домовете си. 

Когато ги доведохте в Моето Присъствие, те бяха презрени от обществото и бяхте свидетели, че Аз 

ги направих носители на глас, лидери и пророци, за да продължат да разпространяват Моето дело. 

Словото Ми не само укрепваше духа им, но беше и здраве за тялото им. 

64 Вие сте народ, на който съм говорил и учил в продължение на векове. Имам предвид душата 

ти, която често съм просвещавал със светлината на Моята истина, на която често съм помагал в 

пътя на изкуплението и съм й давал нова телесна обвивка. 

65 Завещал съм ви през вековете книга на любовта и мъдростта, за да откриете на страниците ѝ 

светлината, която ви показва пътя, водещ към Бога. Ако искате да намерите в Моите откровения от 

това време осезаемо доказателство за тяхната истинност, можете да го намерите в интимната 

връзка, която съществува между това Слово и онова, което ви дадох в миналото, когато ви казах: 

"Аз съм Пътят, Истината и Животът, и никой не идва при Отца, ако не изпълнява Моя закон." 

Моят мир да бъде с вас! 
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Инструкция 165  
1 Починете си за малко, възлюбени хора, оставете умората си при мен. Моята грижовна 

любов ви призова да дойдете при Учителя. Искам само да пречистите умовете си от 

предразсъдъци, за да може същността на словото ми да бъде възприета от сърцата ви и 

присъствието ми да бъде усетено от духовете ви. Поради тази липса на подготовка и 

одухотворяване вие не сте разбрали много от ученията, които съм ви дал. За неопределено дълъг 

период от време вие идвате като начинаещи, въпреки че вече би трябвало да сте ученици, ако бяхте 

вникнали в Моето Слово и бяхте приложили Моето учение. 

2 Разберете: Ако искаш да контролираш страстите си и да отхвърлиш привличането, което 

светът упражнява върху теб, можеш да намериш в моето слово светлината и силата да го 

направиш. 

3 Онези, които се задоволяват с това и се опитват да успокоят съвестта си, като ме слушат 

само, скоро отново ще изпаднат в летаргия и има опасност да се поддадат на изкушението. Затова 

словото ми насърчава и издига онези, които падат по пътя. 

4 Както звездата оповести идването на Месията, така в този момент Духът на Илия оповести 

моето идване чрез светлината си. Моята грижовна любов подготви това място на земята, за да 

получите откровението на Третата епоха. Днес светът все още не познава тези учения, но в 

подходящия момент добрата новина ще достигне до цялото човечество. Чрез дарбата на 

интуицията тя усеща духовното значение на тази епоха. Има много хора, които са способни да 

разпознаят във великите събития на това време потвърждение и изпълнение на пророчествата от 

минали времена. 

5 Хора, осъзнайте колко много благодат ви е дадена, но въпреки това сред тези тълпи от 

слушатели все още има такива, които се съмняват в моето проявление и приписват думите ми на 

гласоподавателите. Какво биха могли да ти дадат те, след като са толкова невежи, колкото и ти, и 

си ги видял да излизат от твоите собствени редици? Някои от тях, поради липсата на духовност, са 

плът и отново плът, грешници като вас. Но когато моята светлина ги озари, когато моят лъч ги 

вдъхнови, те се преобразяват чрез чудото на моята любов и моята сила. 

6 Все още сте като град, който спи, чиито жители се отдават на нуждата си от почивка и не 

чуват, ако някой стене, ако някой се нуждае от помощ, защита, балсам или хляб. В момента все още 

забравяте хората и мислите само за себе си. Но ако забравяш хората, които виждаш и чиито 

изпитания можеш да наблюдаваш пряко, колко повече си забравил онези, които са в духа и които 

влачат със себе си скръбна верига от горчивина! Съзнавайте, че вашата задача е да бдите, да се 

молите и да се застъпвате за всички ваши братя и сестри - настоящи и отсъстващи, далечни и 

близки, видими и невидими. 

7 През това време ви карам да преминете през тигел, за да можете, когато преминете през 

него, да бъдете подправката на света, светлината, която осветява тъмните пътища. 

8 Моят глас, изпълнен с величие, призовава човечеството, за да го събуди от летаргията му и 

всички вие да станете част от моя любим народ. 

9 Поверявам ви ключа, който отваря вратата, зад която се крият много от откровенията, които 

искате да узнаете. Използвайте този ключ и се научете да отваряте вратата на Царството, за да 

опознаете всичко, което досега сте смятали за непостижима тайна. 

10 Вие все още не сте в състояние да разберете много от откровенията, които са предназначени 

да станат част от вашето знание и за които хората са приели, че принадлежат единствено на Бога. 

Щом някой изрази желанието си да ги тълкува или да проникне в тях, той веднага бива наречен 

богохулник или смятан за самонадеян. 

11 Какво биха казали хората от по-ранни времена, ако им беше казано, че един ден всичко, 

което знаете, ще стане известно на човечеството - както по отношение на науката, така и по 

отношение на духовните откровения? Който и да е обявявал такива събития, е бил наричан 

богохулник или е бил смятан за ненормален. 
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12 По това време ще се случи и така, че когато бъде обявен диалогът между духовете, 

установяването на мир по цялото земно кълбо и познанието за отвъдния свят, материалистическият 

свят ще се противопостави на това и ще отрича с всички сили възможността за постигане на тези 

цели и ще осъди строго онези, които се осмеляват да обявят такива събития. 

13 Ако човечеството беше изучило и вникнало в думите и прокламациите на пророците от 

предишните времена, щеше да открие в тях много от това, което виждате да се сбъдва в момента - 

от това, което човечеството преживява в момента. 

14 Представата, която сте придобили за духовното, ви е била предсказана, както и всичко, 

което вашата наука е открила. 

15 Днес мога да ви уверя, че в бъдеще общуването чрез мисълта ще постигне голямо развитие 

и чрез това средство за комуникация ще изчезнат много бариери, които днес все още разделят 

народи и светове. Когато се научите да се свързвате мислено с вашия Отец, когато постигнете 

общуване между духовете, какви трудности бихте могли да имате при свързването с вашите братя 

и сестри, видими или невидими, присъстващи или отсъстващи, близки или далечни? 

16 В Моето учение вие понастоящем изучавате тази форма на духовно общуване, както Аз ви я 

преподавам. За да можете да го практикувате ежедневно, ви посъветвах да се успокоите, да 

затворите устни и да оставите духа си да говори. 

17 Искам да бъдете мои добри и скромни ученици, които не претендират за постове или 

почести в общността, а вашият идеал е само да постигнете съвършенство чрез добродетел и да 

следвате моите напътствия, за да може животът ви да стане пример. Каква е ползата от почетните 

места, титлите или имената, ако нямате заслуга да ги притежавате по право? 

18 Не правете нищо и не дръжте нищо, което не е наред. Аз установявам йерархията сред вас, 

без да знаете това, защото само Аз знам кога сте направили решителна крачка по пътя на 

развитието. Винаги се чувствайте малки, дори и ако по принцип вече сте майстори. 

19 Голяма е любовта, която имам към вас, и тази любов, която вече сте усетили в сърцата си, 

иска да ви събуди, за да се издигнете и да изпълните мисията на Отца. 

20 Чрез прости хора ви давам Моето Слово, което като фино длето изглажда и оформя духа ви. 

21 Искам да поддържате идеала за искреност, който моят Закон винаги е внушавал на хората, 

за да ви помогне да продължите борбата, докато не установите братство и духовност в света. 

22 Всеки от вас ме разбира според духовната зрялост, която е достигнал. Затова се разкривам 

по различни начини, за да могат всички да получат Моята светлина и да разберат Моите учения. 

23 Не стойте на едно място по пътя на духовното си развитие. Знайте, че с напредването ви Аз 

се разкривам все повече и повече и че с всяка стъпка от развитието си вие Ме приемате с по-голяма 

слава. 

24 Дори ако онези, които предават словото Ми, бъдат победени в битката, Аз ще се изявя на 

народа Си. Защото, истина ви казвам, не искам да ви липсва това наставление. Не забравяйте: 

Докато Ме слушахте, към вас течеше сила, за да може вярата ви да ви помогне да преодолеете 

препятствията, които се появяват по пътя на живота ви. Искам да ви подготвя, за да ви оставя като 

свидетели на Моето проявление и да послужите за пример на ближните си, когато свидетелствате с 

делата си за учението, което сте получили. 

25 Учете и действайте, поучавайте и чувствайте това, което правите и казвате, потвърждавайте 

учението ми чрез делата си. Не искам лицемери сред моите ученици. Помислете какво би се 

случило с човечеството и с вас самите, ако това дело, създадено с толкова много любов и търпение, 

бъде сринато от липсата на морал, добродетели и истинност в живота ви. 

26 Вижте как епохите на пречистване са преминали през човечеството и все още няма 

обновяване в него. Помислете, че има хора и народи, които са се борили да установят траен мир, но 

той не е настъпил, а кървавата вълна продължава да се разпространява. Причината е, че сред хората 

няма любов и искреност. Те не са разбрали как да се срещат с любовта към ближния и затова 

донесох Моя мир и Моето слово, което призовава умовете на хората към единство и взаимна 

любов. 
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27 Вие, които ме слушате на тези невзрачни места за срещи - обединете се, обичайте се като 

"работници" на една и съща "земеделска земя", имате една и съща цел и тази цел ще бъде 

спасението на човечеството. 

28 Потърсете същността на работата ми и се въздържайте от излишни дискусии. Започнете да 

се изчиствате от петната, за да не замърсявате онова, което е чисто и ясно. По този начин ще 

вдъхновите своите съграждани да поправят несъвършенствата си. 

29 Обичайте себе си, както ви е учил Исус. Освободете се от егоизма, загърбете собствената си 

личност. 

30 Не бива да си отивате от този свят, без да сте изпълнили задачата си за мир и любов. Това 

ще бъде свидетелството, което ще дадеш за Мен, и правилният начин да компенсираш дълга, който 

имаш към Мен. 

31 Разказвам ви го чрез обикновените хора, чрез "последните", чрез онези, които са били 

забравени от хората по пътя на живота, които са чули призива на Учителя и са се борили да го 

последват. Но тази следа, която ви оставям с Моето слово, е същата като тази, която поставих пред 

вас във Втората епоха, и същата като тази, която ви оставих в Първата епоха чрез Мойсей. 

32 Потърсете ме отвъд материалните проявления, потърсете ме в духовното, дори ако можете 

да ме намерите символизиран във всичко сътворено. Нека очите на твоя дух да съзерцават моето 

присъствие. 

33 Материализмът не позволява на хората да видят пътя, който следват. Грехът, фанатизмът и 

суетата са плътната завеса, която им пречи да видят своя Отец. Ако това не беше така, те щяха да 

мислят за преходността на този живот и за ценността на духовния живот. Те ще зърнат онзи свят на 

съвършенство, който е отвъд смъртта. 

34 Ако хората бяха смирени в духа и сърцето си, мирът щеше да бъде с тях, защото мирът се 

основава на смирението, а не на фалшиви заблуди за величие или на суетна слава. Но хората са 

разделени на класи и докато едни имат всички удобства, други тънат в мизерия. Ето защо няма 

мир. Но всички тези самохвалства ще бъдат премахнати от Моето правосъдие и тогава хората ще се 

разпознават един друг като братя и сестри, като деца на един и същ Отец. 

35 Грижовната любов на вашия Господ ви е поверила златната пшеница, за да я увеличите чрез 

работата си на земята. Това е семето на делото, което започнах отдавна в духа на човека и което ще 

му даде истински мир. 

36 Блажени сте вие, които сте чули словото Ми в това време, защото в него ще намерите 

верния път. Но трябва не само да я чуете, но и да я проумеете, да я тълкувате правилно, така че 

когато я преподавате на своите ближни, да не всявате смут в сърцата им. 

37 Вашият дух трябва да изчака, докато плътта му се пречисти и обнови, за да може да изпълни 

мисията си. Тогава ще бъдете духовно и физически едно цяло, послушен и податлив инструмент, 

чрез който ще се проявят духовните дарове, дадени от Отец. Не постъпвайте като онези, които - без 

да са разбрали и вникнали в моето учение за одухотворяването, без да са придобили необходимата 

подготовка и зрялост - тръгват и се наричат "работници", без да осъзнават, че семето, което сеят, 

всъщност не е мое. 

38 Спомнете си, че на онези дванадесет ученици от Втората епоха им е отнело известно време, 

преди да разберат окончателно учението на своя Учител. Те получиха много поучения и бяха 

подложени на много изпитания. Те бяха разпитвани от мен непрекъснато и всяка тяхна слабост или 

несъвършенство беше засегната и поправена от моето слово, така че в тях да се проявят чистотата и 

истината; и все пак те се нуждаеха от период на подготовка, за да оповестят моето учение. 

39 Какво няма да ми се наложи да направя с вас, моите ученици, които живеете в много по-

материалистично време от онова? 

40 Сега разберете защо ви уча толкова дълго и защо ви изпитвам непрекъснато. 

41 Докато на Андрей, Симон и Йоан, когато Ме видяха за пръв път, казах само: "Следвайте 

Ме", и те Ме последваха, на вас трябваше да говоря много през това време, за да може вярата най-

накрая да пробие в сърцата ви. 
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42 Искам да откриете в тези апостоли примера, който ще ви окуражи в ежедневната ви работа, 

и ще разберете, че когато те излязоха и проповядваха Моето Слово, мирът и любовта вече бяха 

влезли в сърцата им и в тях нямаше повече нечистота. 

43 Нямаше нито един, който да е посял семе, което не е мое, или да е извършил действие, което 

би могло да обърка събратята му. Причината за това е, че те, от своя страна, чакаха като плодовете, 

докато узреят на дървото на живота, за да се предложат в чистота на желанието на сърцата, които 

жадуваха за познание на истината. 

44 От друга страна, днес вие се обявявате за майстори, а не сте способни да научите дори 

първия урок. Искате да спасите ближните си, докато все още сте в опасност да паднете; говорите за 

чистота, искреност, духовност, докато дори не сте се отървали от пороците си. 

45 Това е причината, поради която мнозина от вас се върнаха при мен, плачейки и оплаквайки 

се, че сте били наречени самозванци, защото не сте могли да излекувате болен човек, защото не сте 

убедили невярващ или защото сте били хванати да извършвате действия, неприсъщи на моята 

работа. В резултат на това някои от тях се посвещават на изучаването на моето учение и 

подобряването на живота си, за да не се провалят отново, докато други продължават с нечестните 

си действия да сеят смут, а трети, обезкуражени от пораженията, които са претърпели, напускат 

пътя и отричат истината за моето дело. 

46 Исках да те водя стъпка по стъпка, да обучавам духа ти страница по страница в Моето 

учение за любовта, защото няма по-дълъг път от този на (необходимото) развитие на духа. - Истина 

ви казвам, че не можете да намерите на земята нещо по-свято за вас от един ваш ближен. 

47 Това мое учение ви дава познание за това какво е и какво трябва да означава за вас духът, 

съвестта, усещанията, вярата. Всеки път, когато някой от вас се запознае с тези учения, усеща, че 

от сърцето му струи уважение и дълбока любов към ближните му, защото във всеки от тях той 

може да разпознае нещо от Божието присъствие, разпознава дете на Всевишния, във всеки свой 

ближен и във вътрешността на всеки човек съзира храма на Господа. 

48 Който разбира цялото това знание и го смята за сигурно - би ли се осмелил да оскверни този 

храм и би ли бил способен да оскърби този човек? 

49 Това е урокът, който искам да проумеете, защото когато това се случи, ще бъдете само на 

крачка от това да се подчините на най-висшата заповед, която ви казва: "Обичайте се един друг". 

50 Как можете да се наричате спиритуалисти, щом не знаете какво е дух, какво означава и 

какво струва за Бога? 

51 Размишлявайте върху всичко, което ви казах, за да може телесната ви обвивка да се слее с 

духа ви в една воля и да му позволи да се прояви и да изпълни мисията си. Тогава ще изпитате, че 

всяка от вашите духовни дарби е светлина и сила, пред която ще се преклонят и най-твърдите шии 

и най-твърдите сърца. И когато получат доказателство за истинска духовност, те ще възкликнат с 

умиление: "Тези наистина действат според учението на Исус, тези наистина проповядват 

истината!" 

52 Приемете този час като време за общуване с Отца. Говорете ми духовно, аз ви чувам, о, 

хора. Положи заедно с мен всички страдания, които получаваш от света. Измийте петната на 

душата си със сълзите си. Ще видите как плачът и молитвата правят бремето на сърцето ви все по-

леко и по-леко за вас. Тогава ще излея върху вас благодатта Си, чрез която ще ви дам усещането за 

сила. 

53 Ако се наричате тринитарианци, защото сте изучили задълбочено моите учения и ги 

потвърждавате с делата си, не може да ви липсва светлина, сила и мир. 

54 Поставил съм в теб божествения печат, който те прави наследник на мъдростта, съхранена в 

книгата на моята Божественост, и който има тази светлина в себе си, не може да падне. 

55 Сега ви говори Отецът на всички времена. Той е същият, Който ви разкри Закона чрез 

Мойсей, Който ви накара да чуете гласа на "Словото" в Христос и Който сега ви изпрати Илия в 

Духа, за да подготви хората, защото в това време те трябва да се научат да поддържат вътрешно 

общение със Светия Дух, Който е Самият Аз. Който влезе в общение с Мен, ще открие, че Аз съм 
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Самият Отец и същевременно Този, когото наричате Син: това е Словото на Любовта на 

Божеството. Троичността на Бога не означава разнообразие на духа, а на атрибутите или силите. 

56 Законът, любовта, мъдростта - това са трите форми на откровение, в които съм се показал на 

човека, за да може той да има твърда увереност по пътя на своето развитие и да познава напълно 

своя Създател. Тези три фази на откровението се различават една от друга, но всички те имат един 

и същ произход и в своята цялост са абсолютно съвършенство. 

57 По различни поводи вече съм ви казвал: Защо толкова силно искате да разпознаете три 

Божествени същества, когато можете да откриете само едно? Един-единствен глас ви е говорил 

през цялото време, един-единствен Божествен дух ви се е разкривал. Този уникален, вечен глас, 

който ви е възвестявал закона ми в различни форми на изразяване, е този, който носите отпечатан в 

съзнанието си и чиято същност трябва да пазите в сърцата си. Но вместо да Ме обичате в дух и 

истина, както ви учи Моето учение, вие Ме обичате в материалистични култови форми и 

представи, защото не можете да разберете своя Създател по друг начин. 

58 Когато гравирах Закона Си върху камък, кой би се усъмнил, че тези плочи са свещени, тъй 

като съдържат Божествената заповед? Но Аз оттеглих тези каменни плочи от погледа на човека и 

му оставих само познанието за Моя закон. 

59 Христос се е родил, живял и умрял в бедност, чистота и съвършенство, а вие бихте желали 

да остане вечно на земята. Затова сте имали желание да го увековечите в образи, направени от 

човешки ръце. Но трябва да разберете, че човешкият Му облик изчезна, за да остави на човешкия 

дух само най-чистата същност на словото и делата Му, които бяха съвършен израз на Божествената 

любов. Днес, след като се открих в Духа и се изявих чрез органите на разбирането, подготвени от 

Мен, какво можете да материализирате от Моето трето откровение? Надявате ли се да обожествите 

предмети, места или хора? Не, от този момент на моето духовно проявление вие трябва да запазите 

само безкрайната светлина, която съм излял върху вас, светлината на вечната мъдрост. Ако 

потърсите любовта и мъдростта в закона на Първата епоха, ще ги откриете; ако потърсите закона и 

мъдростта в любовта на Исус, ще ги откриете; и ако се опитате да откриете закона и любовта в 

мъдростта, която Моят Дух е излял върху всички създания в тази Трета епоха, можете да ги 

откриете в тяхната същност. Осъзнайте, че всички божествени добродетели и сили образуват една 

същност, а тази същност е Бог. 

60 Разберете учението, което ви дадох. Тя разкрива любовта ми към човечеството. 

61 С учението си формирам сърцето ви, използвайки прости хора. Учениците на спиритизма 

ще запазят Моето учение в цялата му чистота, защото именно то ще укрепи мира и братството 

между хората. 

62 Религиозните символи ще изчезнат, защото човекът вече не трябва да ме ограничава, за да 

може делото му да бъде достойно за Отца. 

63 Слушайки ме без явни материални форми на представяне, вие формирахте нов характер в 

себе си. Умът ви се е пробудил и моралът ви се е укрепил. 

64 Искам за бъдещето мъже и жени с убеждения - ученици, които проповядват с примера си, а 

не лицемери, защото вашето падение поради липса на морал и истинност, поради липса на мир и 

сила на душата би било много болезнено. 

65 Вижте как човечеството, преминало през пречистващия тигел и през изкупителните 

изпитания на огъня през вековете, все още не може да укрепи своя мир. Кървавата пътека става все 

по-дълга, защото хората са забравили думата ми. Няма искреност, няма доверие, няма помощ и 

любов. 

66 И все пак Аз съм тук с новото Си послание за единство и мир, с Моето просто Слово, което 

след много борба ще извърши чудото да обедини умовете и сърцата на хората. Все още ли има 

хора, които питат защо съм дошъл? 

67 И в това време мнозина бяха призовани, а малцина избрани, но при мен няма 

облагодетелствани. Защото човекът е този, който прави себе си достоен за своя Господ и си 

спечелва правото на Неговата благодат. 
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68 Аз дадох Своите наставления на всички по същия начин, научих всички да вървят по този 

път и да живеят в тази долина на сълзите. Разберете ме правилно: не само вие трябва да живеете 

под този закон, но и целият свят. Но моите ученици, разпръснати по целия свят, ще го насаждат 

чрез своя морал и пример. 

69 Изпълнете задачата си още сега и не позволявайте да мине време за духа, без той да я 

използва, защото тогава може да дойде моментът на съжаление. 

70 Това е причината, поради която използвам смирените, онези, които са се заблудили по пътя 

на живота, които са чули спасителния глас на своя Господ и с готовност са тръгнали да Го следват. 

Това сте вие, "последните", защото Ми служите в Третата епоха. 

71 Изпращам ви Моя мир, но наистина ви казвам, че докато има хора, които притежават 

всички необходими неща за живота и забравят за онези, които умират от глад, няма да има мир на 

земята. 

72 Мирът не се крие в човешката слава, нито в богатството. Тя се основава на добра воля, 

взаимна любов, служба и уважение. О, ако само светът разбираше тези учения! Омразата ще 

изчезне и любовта ще разцъфне в човешкото сърце. 

73 Само моята любов и моята справедливост могат да защитят днес онези, които жадуват за 

нея. Само Аз, в Своята съвършена справедливост, съм в състояние да приема този, който е 

извършил престъпление срещу собственото си съществуване. 

74 Ако те знаеха, че изоставянето на душата е по-страшно от самотата в този свят, щяха 

търпеливо и смело да упорстват до последния ден на земното си съществуване. 

75 Дадох ви бащината си любов в това слово. Свидетелствайте за моята истина с делата си. 

76 Обичайте се един друг. 

Моят мир да бъде с вас! 
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инструкция 166  
1 Това е ден на радост за Моя народ, ден на мир за онези, които са дошли да чуят словото Ми. 

Когато дадох това наследство на първите, им казах да се грижат за него, защото то беше като малка 

фиданка, която по-късно щеше да се превърне в гъстолистно и могъщо дърво. Днес огромни 

множества идват да чуят словото Ми и свидетелстват за изпълнението на Моето послание. 

2 Дървото пусна клони и те бяха отделени, за да бъдат засадени на друга земя. Но истина ви 

казвам, че едни бяха насадени по Моята воля, а други - по волята на човеците. 

3 Отдавна ви казах, че дървото се познава по плодовете, и когато тези "дървета" започнат да 

дават плодове, ще разберете какви плодове дава всяко от тях, дали са добри или не. Имаше 

фиданки, които отначало бяха пълни със сок и жизненост, обещаваха добър плод и благотворна 

сянка за уморения странник, защото онзи, който се грижеше за тях, излизаше изпълнен с любов и 

помощ и се превръщаше в спасение за заблудения. Той отговаряше на въпросите на хората с 

изпълнени със светлина думи, даваше светлина на слепите и утеха на болните. С неговите устни и 

дела се случваха знамения и чудеса; истините се получаваха чрез вдъхновение. Това се случи, 

защото Отец, виждайки усърдието и пламенността на тези работници, ги изпълни с любов и 

мъдрост. Когато множествата видяха отдадеността на този ученик, когато се убедиха в неговото 

милосърдие и искреност, те го последваха по дълги пътища, последваха го до върха на планината. 

Те му се подчиниха и му повярваха сляпо. Но когато видял, че тълпата го следва, че хората се 

подчиняват на гласа му като на закон, той почувствал в сърцето си суета и мания за величие и 

забравил Този, Който му е дал всичко и без Когото не би могъл да направи нищо, загубил смирение 

и започнал да се хвали със своите заслуги и с властта си над другите. Той се чувстваше съвършен в 

практикуването на моето учение и гръмко се обяви за истински ученик и дори учител. 

4 Казвам ви: който се хвали с духовните си дарби, а не сее със смирение, жетвата му ще бъде 

безплодна. 

5 Бих могъл да попитам мнозина от онези, които гръмко обявяват, че вършат дела на любов: 

"Къде са вашите последователи? Къде са тези, които ви последваха? Какво стана с всички онези, 

които получиха духовни дарби, за да разпространят тези семена?" И те щяха да ми отговорят, че са 

останали сами, защото тези, които са ги намерили, отново са се заблудили, тези, които са 

оздравели, отново са се разболели, а тези, които са започнали да виждат светлината, са потънали 

отново в мрака. Но Учителят ви пита: "Защо това се случи на тези, които бяха наставлявани от 

мен?" - Защото използваха полученото учение според своето разбиране и преценка, защото се 

заеха с работа преждевременно, т.е. преди да са разбрали правилно учението на Учителя. 

6 Онези, които са изчакали подходящия момент, за да започнат да учат, да наблюдават и да се 

молят, са тези, които остават непоклатими, защото корените им са дълбоки, а клоните им са 

устояли на бурите. Те тръгват на път в момент, когато сърцата им вече не могат да станат жертва 

на суетата. Но това е ден на мир и прошка, в който искам всички вие да се замислите върху думите 

ми, така че когато се върнете към дърветата си и към нивите си, да поправите всичко, което сте 

направили в несъвършенство. Все още има време да изправите дървото и да запазите семената. Но 

трябва да умножите усилията си. 

7 Върнете се в земята си и ако се окажете изоставени и забравени от онези, които са ви 

следвали сляпо и които не сте могли да опазите, защитете корените на дървото, отрежете всички 

повредени плодове, подрежете сухите му клони, полейте го и ще видите отново как странниците 

идват, желаейки сянката и плодовете му. 

8 Благословени са онези, които се изправят от собственото си падение, благословени са онези, 

които се издигат към светлината. Тогава ще ги видите да провъзгласяват моето повторно идване, 

което хората са очаквали век след век и което ще накара много мъртви хора да треперят дори в 

гробовете си. 

9 Истина ви казвам, че божественото обещание да се върне при вас като Дух Утешител не е 

било заличено от никого, нито от времето, нито от греха, нито от цели епохи, които са преминали 
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над хората. Доказателствата за моето завръщане също няма да бъдат заличени и накрая хората ще 

се преклонят пред моята истина. 

10 Когато чуеш словото ми, животът ти минава в светлината на съвестта, а когато словото ми 

свърши, се чувстваш освободен от дълговете, скърбите и разкаянието. Дори и да приемаш думите 

ми чрез необразовани интелектуални органи, твоето същество трепери, защото усещаш в него око, 

което те гледа, ухо, което възприема и най-леката ти въздишка, и чувствителност, способна да 

прочете и най-съкровените ти мисли. 

11 В първия ден, в който говорих на човечеството по този начин, поставих началото на нова 

духовна ера. Сърцата, които присъстваха на Моето Божествено проявление, бяха обзети от страх, 

благоговение, удивление и блаженство. Ето защо тази малка група от първите ми ученици се 

разрасна и умножи, докато се превърна в големите общности, които сега присъстват, за да слушат 

моите учения. 

12 Сред тези множества има и такива, които, след като са ме слушали година след година, са 

свикнали с тази проява и вече не са толкова развълнувани, колкото са били, когато са ме слушали 

при първите получени учения. Въпреки това мнозинството от тях продължават да слушат словото 

ми с истински ентусиазъм и сърцата им бият по-бързо, когато са тук, за да чуят моето мъдро и 

любящо учение. 

13 Исках духовно да формирам сърцата, които приемат това Слово, за да направя всеки един 

от тях енергичен работник за дейността, която му е възложена - съзнаващ мисията си и посветен на 

Моето Дело. Но докато едни продължаваха да ме слушат вярно, учейки се и усъвършенствайки се, 

за да бъдат достойни да предложат на ближните си плодовете, узрели в резултат на тяхното 

изучаване и размисъл, на тяхното търпение, усилия и постоянство, други търсеха ласкателства, 

нетърпеливи да посеят, преди да е дошло подходящото време. Те се изнесоха преди посоченото 

време и научиха малкото, което бяха научили. 

14 Ето защо някои мистифицират получените от тях учения и поради липса на знания 

променят ученията ми, за да ги нагодят към себе си, като по този начин създават трудности за 

успеха на онези, които проповядваха ученията ми само когато бяха в състояние да ги следват. 

15 Казвам ви, че когато удари часът, пшеницата на добрите сеячи ще победи плевелите на 

неверниците и в часа на конфликта светът ще узнае кой му е донесъл моята истина. 

16 Когато чуете някой спиритист да се хвали с мисията си и да обикаля света, крещейки, че е 

един от новите ученици на Христос, можете да сте сигурни, че устата му разпространява лъжи, 

защото истинският ученик на това Дело е този, който не се хвали, който работи мълчаливо за 

славата на своя Учител и истински обича всички свои ближни. Ще познаете добрите Ми слуги по 

тяхното смирение. 

17 Какво ще се случи накрая с онези, които не практикуват Моите учения според заповедите на 

Моя закон? - Те ще трябва да се пречистят и в новата си мисия да поправят всички свои грешки и 

да измият всички свои петна, докато успеят да превърнат плевелите, които са отглеждали, в 

пшеница. 

18 На множествата, които слушат словото ми в този момент, казвам: Продължавайте да 

слушате учението ми с благоговение. Не позволявайте тя да се изгуби от паметта ви, без да сте я 

обмислили преди това. Не се опитвайте да учите, когато сте слаби деца. Трябва да изчакате, докато 

станете силни и подготвени ученици. Тогава ще можете да видите, че всяко посято от вас семе ще 

покълне, ще порасне, ще цъфне и ще даде плод. И ще ти кажа: приемам твоя дар, плода на семето, 

което ти поверих. 

19 Все още не искам да ви съдя, защото ако го направя, няма да намеря много достойнства във 

вас. Идвам при вас като Отец, за да ви простя и да ви предложа още един период от време като 

ценна възможност, която трябва да използвате и за която ще бъдете отговорни пред Мен. 

20 В този ден на благодатта ви казвам, че съм направил известно и осезаемо за човечеството 

присъствието и любовта на Мария, защото в нея ще се осъществи "Новият завет" по това време. 

Мария в своята кротост и смирение също ви се е представила. 
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21 Отецът е излял Своите дарове на благодат върху този народ, но наистина ви казвам, че 

трябва да сте отговорни и пред Мен за присъствието на Божествената Майка. 

22 Призовавам ви да си дадете сметка, да - защото искам да сте напълно наясно с това, което 

съм ви дал. Но в основата на този призив за отчет стои Моята любяща милост. 

23 В момента светът не познава моето дело и моето провъзгласяване, защото вие се въздържате 

да провъзгласявате тези учения пред хората. Но новите поколения ще ги опознаят и ще укрепят 

редиците ви. Истина ви казвам, името на Исус и това на Мария са обединени в делото на 

спасението; и тъй като хората не са знаели как да сключат завет със своя Господ по това време, 

името на Майката ще бъде символ на съюза и братството между хората. 

24 Насилието на стихиите ще бъде гласът, който ще събуди онези хора, които упорито искат да 

живеят в мрак, и не аз ще ги съдя. Те ще бъдат осъдени заради собствените си дела. 

25 Хората са създали за себе си свои задачи, които първоначално са били шумни, но които са 

осквернили с греха си и осквернили с науките си, и много от които са вдъхновени от егоизъм, 

омраза и арогантност. 

26 Чуйте: В Първата епоха Аз сключих завет с Авраам и неговите потомци. Този завет децата 

на онзи народ забравиха. Аз сключих завет с Мойсей, който освободи Израел от робство. Но с 

течение на времето народът отново забрави завета. 

27 Аз дойдох на света през Втората епоха; скрепих завета Си с човечеството с кръвта Си и този 

завет на любовта имаше достатъчно сила, за да научи децата Ми на пътя, по който хората от всички 

времена могат да отнемат всичките си грехове. Защото в Исус аз победих смъртта, триумфирах над 

мрака, превърнах болката в божествена страст и проправих пътя на душите към светлината. 

28 Днес чухте, че искам да сключа нов завет с вас, защото не ви намирам обединени нито в 

Мен, нито помежду ви, и Моята воля е в тази Трета епоха, в утробата на Шестия печат, да 

сключите завет за любов и братство в Мен. 

29 Всички вие се намирате в шестия печат, който е етап, глава от книгата на седемте печата, 

чието съдържание е Божията мъдрост и съвършенството на душите. 

30 Ще дойдат нови поколения, които ще признаят работата на Третата епоха, в която вие 

направихте първите стъпки. Те ще продължат твоята работа и когато различните раси и народи 

най-накрая се обичат като братя и сестри, когато хората преодолеят чувството си на омраза, 

работата на Светия Дух ще се установи в сърцата на хората. 

31 Още в Първата епоха ви научих да посвещавате седмия ден на Мен. Тъй като човекът се е 

посветил на изпълнението на светските си задължения през шестте дни, е редно да посвети поне 

един от тях в служба на своя Господ. Не го помолих да ми посвети първия ден, а последния, за да 

може през него да си почине от работата си и да се посвети на духовно съзерцание*, за да даде 

възможност на духа си да се приближи до своя Отец и да му говори чрез молитва. 
* Испанска дума "meditaeiön" = размишление, съзерцание; също: размисъл, вътрешно съзерцание, духовно 

съзерцание. 

32 Денят за почивка е установен, за да може човекът, забравяйки тежката земна борба - дори и 

за кратко - да даде възможност на съвестта си да му говори, да му напомня за Закона, да се 

изследва, да се разкайва за прегрешенията си и да взема благородни решения в сърцето си да се 

покае. Съботата е ден, който преди е бил посветен на почивка, молитва и изучаване на Закона. Но 

хората, следвайки традицията, забравили братските чувства към ближните си и духовните 

задължения, които имали към тях. Времената минаваха, човечеството се развиваше духовно и 

Христос дойде, за да ви научи, че дори в дните на почивка трябва да проявявате милосърдие и да 

вършите всички добри дела. 

33 Исус искаше да ви каже, че въпреки че един ден е посветен на размисъл и физическа 

почивка, трябва да разберете, че нито ден, нито час могат да бъдат предварително определени за 

изпълнението на мисията на Духа. 

34 Въпреки че Учителят ви говореше с най-голяма яснота, хората се отклоняваха от това и 

всеки избираше деня, който му допадаше най-много. Ето защо, докато някои продължавали да 
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пазят съботата като ден, посветен на почивка, други избирали неделята, за да празнуват своето 

поклонение. 

35 Днес отново ви говоря и моите учения ви носят нови знания. Преживели сте много 

преживявания и сте се развили. Днес не е важно кой ден ще посветиш на почивка от земния труд, а 

да знаеш, че през всички дни трябва да вървиш по пътя, който съм ти начертал. Разберете, че няма 

определен час за вашата молитва, защото всяко време на деня е подходящо за молитва и за 

практикуване на Моето учение за доброто на вашите ближни. 

36 Искам светлината, вдъхновението и любовта винаги да живеят в духа ви, умът и сърцето да 

бъдат огледало на духа, а неговите добродетели да се отразяват в него и да се изразяват в славни 

идеи, благородни мисли и чувства. Тогава ще осъзнаете съвършената хармония, която съществува 

между духа и тялото, между духовното и човешкото, между законите и задълженията на духа и 

законите и задълженията на света. И накрая, ще можете да разберете, че целият живот, с неговите 

изпитания и уроци, има една единствена цел: усъвършенстването на духа, чрез което той ще изпита 

спокойствие и истинско щастие в царството на Господа. 

37 Понякога си мислите и си казвате: "Каква е ползата от това съществуване, след като то не 

ни дава нищо добро и нямаме никаква полза от него?" Ако някой мисли по този начин, то е, защото 

пречи на светлината да блести в ума му. Смята, че животът е безсмислен, защото не е било 

възможно да изпълни всичките си желания, защото е искал да има всичко според своите представи. 

Тогава той вярва, че и той е безполезен, и то само защото не е разбрал и вникнал в смисъла на 

моето слово. 

38 Духовната част на човека все още е в спящо състояние, затова той е изживял толкова много 

безполезни животи. 

39 Бих могъл да ви накарам и да ви принудя да изпълнявате моите заповеди, но тогава 

заслугите ви няма да са истински, напредъкът ви няма да е истински. Допускам, че животът, в 

който сами си създавате уроци и изпитания, без да го осъзнавате, ви дава истинския урок, който 

понякога е болезнен, в зависимост от това какви са били делата ви. Но по време на изпитанието 

Моят Дух ви изпраща светлина, която достига до духа ви - понякога по нежен начин, но понякога 

като неумолим съдия, за да се събудите и да чуете гласа на съвестта, който е Моят собствен глас. 

40 Питам ви: Искате ли да сте полезни и да чувствате, че съществуването ви също е полезно? 

Тогава се поучете от моите думи - тези, които ви дадох в миналото, и тези, които чувате днес, 

защото и двете се допълват взаимно. Но не си мислете, че като просто повтаряте моите изречения и 

правила на живот, вече сте разбрали моето учение. Не, този, който не умее да обича, няма да може 

да проповядва божествените думи и да изпълнява това, на което те учат. 

41 Любовта е произходът и причината за вашето съществуване, о, човешки същества. Как 

бихте могли да живеете без този подарък? Повярвайте ми, има много хора, които носят смъртта в 

себе си, и други, които са болни само защото не обичат никого. Лечебният балсам, който е спасил 

мнозина, е бил любовта, а божественият дар, който въздига към истински живот, който изкупува и 

въздига, също е любов. 

42 Затова Учителят казва на вас, деца, които сте чули това учение: от днес нататък започнете 

да обичате. Нека всички ваши дела към другите да бъдат пропити с това чувство, а то да се влее и в 

думите и молитвите, които ми посвещавате. 

43 Знайте, че слово, в което няма любов, няма нито живот, нито сила. Питате ме как можете да 

започнете да обичате и какво трябва да направите, за да събудите това чувство в сърцата си, а аз ви 

казвам: Това, с което трябва да започнете, е да разберете как да се молите. Молитвата ще ви 

доближи до Учителя, а този Учител съм Аз. 

44 В молитвата ще намерите утеха, вдъхновение и сила, тя ще ви донесе прекрасно 

удовлетворение от това, че можете да говорите с Бога с увереност, без свидетели или посредници. 

Бог и вашият дух са обединени в този сладък момент на доверие, духовен диалог и благословии. 

45 Подгответе се, ученици, защото Аз ще ви се открия. Всички вие носите пред Мен тревоги и 

проблеми, но Аз ви казвам: Защо се страхувате? Не си ли усещал върху себе си погледа Ми, 

изпълнен с милост? Нима Моето присъствие не ви прави силни? Не Ми давайте повод да повтарям 
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думите Си от Втората епоха и да ви казвам, че сте хора с малка вяра, че макар да съм толкова близо 

до вас и да твърдите, че Ме познавате, не сте Ми се доверили. 

46 Винаги, когато отправиш молитва и Ме потърсиш, Аз ще бъда с теб. Словото Ми и 

заповедите, които съм ви дал във всички времена, ще ви дават Моите наставления чрез съвестта ви. 

Станете богати на сила и екипировка. Носете това Слово на Живота навсякъде до сърцата, които се 

нуждаят от утеха и светлина, защото Аз ви нарекох сеячи на духовните полета. 

47 Тъй като сте богати с моите дарове на благодат и това, което сте получили, е неизчерпаемо 

съкровище от учения, трябва с любов да предадете това знание. Отидете при другите, които се 

нуждаят от помощ, при тези, които не се радват на добронамереност, престиж или уважение на 

земята. Потърсете сираците, вдовиците, неизлечимо болните и им помагайте безрезервно. Дайте им 

онзи духовен балсам, който се издига от дъното на душата в буйна степен, като обръщате повече 

внимание на душата им, отколкото на тялото им. 

48 Създадох групата на работниците от мъже и жени, защото не само мъжът знае как да 

тълкува моя закон. Жената, надарена с красиви и благородни чувства, винаги е била сътрудник в 

делото ми на изкупление. В този момент й прехвърлям и отговорността за доброто изпълнение на 

моите указания. Позволявам и на двамата да бдят над тази работа, която ви е поверена. 

49 Хора мои, оставам с вас за кратко чрез този орган на ума*. Вие сте се молили и в момента 

на върховно извисяване сте чули в тишината на сърцата си любящия поздрав на Учителя, който ви 

е казал: "Мир вам!" Вие сте осъзнали ефекта, който има молитвата, и сте разбрали огромната сила, 

която е присъща на молитвата, когато я отправяте - както за да посрещнете духовна нужда, така и 

за да поискате решение на материална нужда. 
* Това се отнася за ума, особено по отношение на способността на носителя на гласа да говори. 

50 Спомнете си, че често е било достатъчно да произнесете думата "Отец", за да потръпне 

цялото ви същество и сърцето ви да бъде залято от утехата, която дава Неговата любов. Знай, че 

винаги, когато сърцето ти ме призовава с плам, и моят дух трепери от радост. 

51 Когато ме наричаш "Отче", когато това име избликва от теб, гласът ти се чува на небето и 

ти изтръгваш някаква тайна от божествената мъдрост. 

52 Не позволявайте само устните ви да Ме наричат "Отче", защото много от вас имат навика да 

правят това механично. Искам молитвата "Отче наш, Който си на небесата, да се свети Твоето 

име", тази молитва да идва от най-чистото и дълбоко сърце и вие да размишлявате върху всяка 

фраза, така че след това да бъдете вдъхновени и в съвършено общение с Мен. 

53 Научих ви на мощната, завършена молитва, която наистина доближава детето до Отец. 

Когато произнасяте думата "Отец" с плам и благоговение, с възвишеност и любов, с вяра и 

надежда, разстоянията изчезват, пространството изчезва, защото в този момент на диалог между 

духовете нито Бог е далеч от вас, нито вие сте далеч от Него. Молете се по този начин и ще 

получите в сърцето си с пълни шепи от моята любов. 

54 Тогава ще ме видите с духовния си поглед, докато ви водя, както пастирът води овцете. Ще 

виждате божествената светлина, която осветява пътя на живота ви, и ще чувате гласа ми, който 

непрекъснато ви окуражава по пътя ви: "Бъдете силни, не спирайте, всяка крачка напред ще ви 

доближава до вашия Отец". 

55 На този ден, о, ученици, ви говорих още веднъж за любовта и молитвата, за да се научите да 

разбирате присъщата им благодат, както и тяхната ефикасност, за да постигнете високата награда, 

която Моята бащинска любов ви е обещала. 

Моят мир да бъде с вас! 
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Инструкция 167  
1 От много сърца се издига въпросът към Бога: "Господи, ще продължи ли завинаги болката, 

която поразява този свят?" Учителят им отговаря: "Не, възлюбени мои. 

Деца, болката ви ще изчезне, щом намерите истинската любов." 

2 Въпреки че на земята се говори много за любов, в действителност тя не съществува сред 

вас. Някои я прикриват, други я бъркат с егоистично чувство, а трети - с долна страст. В човешкото 

сърце цари фалш, цари лъжа, хората симулират любов, приятелство, милосърдие. Плевелите са 

израснали и са се разпространили навсякъде и само огънят на болката ще може да ги унищожи. 

3 Това е огънят, който хората ще разпалят с войните си за идеи, вероизповедания, философии 

и науки. Това е войната, която се приближава с голяма скорост. Там, в този огън, разпален от 

собствените им желания за власт, страсти и вражди, те ще намерят своето пречистване. Така са го 

искали, така са го изисквали. 

4 Как е възможно хората да се обичат като братя и сестри, ако все още не са пречистили 

сърцата си? Необходимо е голямо посещение в света, за да излязат от него пречистени, защото 

болката пречиства. 

5 Също така ви казвам: Хората трябва да вярват в хората, да имат вяра и доверие един в друг, 

защото трябва да стигнете до убеждението, че всички на земята се нуждаете един от друг. 

6 Не си мислете, че Ми е приятно, когато казвате, че вярвате в Мен, а Аз знам, че се 

съмнявате в целия свят. Защото това, което очаквам от вас, е да Ме обичате чрез любовта, която 

проявявате към ближния си, и да прощавате на тези, които ви нараняват; да помагате с любов на 

най-бедните, най-малките или най-слабите, да обичате безразборно ближните си и да проявявате 

най-голяма безкористност и истинност във всичките си дела. 

7 Учете се от мен, защото никога не съм се съмнявал във вас, вярвайте в спасението си и 

вярвайте, че ще се съвземете, за да постигнете истинския живот. 

8 Дори в делата на хората да има много външна лъжа, няма човек, в чиято вътрешна същност 

да няма частица истинност. Тази част е искрата на духовната светлина, която той носи в себе си, тя 

е моето божествено присъствие, искрата на Бога, която го осветява вътрешно. Ще направя така, че 

тази светлина, която е Моя, да засияе във всяко сърце и отражението й да се прояви във всяко ваше 

дело. 

9 Искам да живеете в истината, а за това е необходимо всяко зло да умре. Вие, които знаете, 

че часът наближава - бдете и се молете още днес, обявете тази битка на своите събратя като 

пророци, за да могат да се подготвят и да не се отчайват в моментите на горчивина по време на 

предстоящата битка. 

10 Бъдете убедени, че всички "полета" ще дадат плод, когато бъдат подготвени. Моето семе е 

готово да слезе върху тях: Всяко човешко същество ще бъде растение, което цъфти и дава плодове 

на любовта, като по този начин изпълнява предназначението на всички сътворени неща. 

11 В растителното царство има паразитни растения, които са безполезни; не ги взимайте за 

пример. 

12 Знаете ли защо Отец очаква от вас само плодове на любов? - Защото семето на живота, 

което вложих във всяко създание, е първичното семе - любовта. 

13 Ако понякога, както е при растенията, ви се струва, че сте изсъхнали, ако сте изсъхнали за 

кратко или сте страдали от мъчителна жажда, това не е защото ви е липсвала водата на моята 

благодат. Моят извор на любов винаги се е изливал във всеки дух и сърце като животворна вода. 

Но тези човешки растения, надарени с дух, притежават свобода на волята и в резултат на лошото 

използване на този скъпоценен дар се отдалечават от божествената благодат, която е единственото 

нещо, което може да спаси и укрепи душата. Колко различни сте от растенията на земята, които 

винаги смирено приемат това, което им дава Божията милост! 

14 Всички вие си мислите, че вече сте обичали в живота си, но аз ви казвам: някои са обичали 

истински, а други са приемали страстите и егоизма за любов. 
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15 Чрез Исус ви дадох съвършеното наставление. Разгледайте моя житейски път като човешко 

същество от раждането до смъртта и тогава любовта ще ви се разкрие по жив и съвършен начин. 

16 Не искам от вас да бъдете като Исус, защото в Него имаше нещо, което не можете да 

постигнете: да бъдете съвършени като човек, тъй като Този, Който беше в Него, беше самият Бог в 

ограничена форма. Но аз все пак ви казвам да му подражавате. 

17 Моят вечен закон винаги ви е говорил за тази любов. Казах ви в първите времена: "Да 

възлюбиш Бога с цялото си сърце и с цялата си душа" и "Да възлюбиш ближния си като себе си". 

18 По-късно ви дадох тези вдъхновени думи: "Обичайте братята и сестрите си, както Отец ви е 

възлюбил"; "Обичайте се един друг". 

19 През това време ви разкрих, че трябва да обичате Бога повече от всички създадени неща, че 

трябва да обичате Бога във всичко, което съществува, и всичко, което съществува в Бога. За да 

можете да практикувате милосърдие и пак милосърдие към ближните си, за да съзерцавате Отца в 

цялата Му слава, защото милосърдието е любов. 

20 Човекът никога не е бил в състояние да ме обича чрез духовно поклонение, както го прави 

днес, без да е нечестен. Езическите времена и тези на неверниците вече са далечни. 

Идолопоклонничеството, което се е запазило във всички култове и във всички времена, се е 

превърнало в умора за душите със своята чувствена измама и фалшив блясък. 

21 Скоро ще дойдат поколенията, които ще въведат духовна почит към моята Божественост по 

всички краища на земята. Когато тази форма на религиозна практика най-накрая установи царство 

на мира и светлината сред хората, религиозният фанатизъм ще изчезне сред тях, защото при 

одухотворяването вече няма място за страсти, нито за невежество. 

22 Тъй като ви предстои да извървите още дълъг път, не бива да спирате и да мислите, че 

никога няма да постигнете целта. Продължавайте напред, защото дори за един изгубен миг душата 

ви ще плаче по-късно. Кой ви е казал, че целта е в този свят? Кой те научи, че смъртта е краят и че 

в този момент можеш да достигнеш моето Царство? 

23 Смъртта е като кратък сън, след който душата ще се събуди с нови сили под ласките на 

моята светлина, сякаш за нов ден, който започва за нея. 

24 Смъртта е ключът, който ви отваря портите на затвора, в който сте били, докато сте били 

свързани с телесната материя, и същевременно е ключът, който ви отваря портите на вечността. 

25 Тази планета, превърната от човешките несъвършенства в долина на изкуплението, беше 

плен и изгнание за душата. 

26 Истина ви казвам: животът на земята е още едно стъпало по стълбата на живота. Защо не го 

приемате по този начин, за да можете да използвате всички негови уроци? Причината, поради 

която мнозина трябва да се връщат към него отново и отново, е следната: Защото не са го разбрали 

и не са се възползвали от предишния си живот. 

27 Утрешните хора ще бъдат толкова одухотворени и ще разбират развитието, което трябва да 

постигне душата им, че когато започне агонията им и са само на крачка от телесната смърт, те 

самите и тези, които им помагат в този час, ще гледат на този момент като на най-красивия в 

цялото им земно съществуване, който ще бъде като кулминация на един плодотворен и полезен 

живот, и ще могат да кажат като своя Учител на кръста: "Всичко е изпълнено." 

28 Говоря ви с бащински тон и с прости думи. Вие очаквахте моето ново откровение в това 

изпълнено с тайни време и бяхте много изненадани, когато видяхте простотата на моите учения и 

смирения начин, по който ви говоря. 

29 Илия идва като лъч светлина насред бурята, следван от невидимите си войнства, от 

великите си легиони от духове на светлината, които го следват, както овцете следват пастира. Той 

проправя път на тълпите, събаря трънливите храсти отдясно и отляво, за да направи проход за 

онези, които го следват, и събира душите, които разпознават гласа му като гласа на пастира, който 

ще ги доведе при мен в това време. 

30 Забравихте ли, че именно овцата на Илия ви даде свидетелство за моето присъствие и ви 

покани да се обедините в преградата, а след това да следвате пътеката на пастира? 
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31 Тръгнете, човечество, открийте пътя, открийте причината за живота! Обединете се, хора с 

хора, обичайте се! Колко тънка е преградата, която отделя един дом от друг, и колко далечни са 

обитателите му един от друг! А на границите на вашите държави - колко условия се поставят там, 

за да пуснете чужденеца да премине! И ако вършите това дори сред човешките братя, какво сте 

направили с тези, които са в друг живот? Вие сте спуснали завеса между тях и себе си - ако не тази 

на забравата, то тази на невежеството ви, която е като гъста мъгла. 

32 Когато гледам жителите на този свят, виждам, че всички народи знаят името Ми, че 

милиони хора говорят думите Ми; но наистина, казвам ви, все още не виждам любов между хората! 

33 Всичко, на което ви уча в момента и което се случва в света, е обяснението и изпълнението 

на откровението, което дадох на човечеството чрез Моя апостол Йоан, когато по времето, когато 

той живееше на остров Патмос, Аз го пренесох в духа до небесните висини, до Божествения план, 

до безкрая, за да му покажа чрез алегории произхода и целта, Алфата и Омегата; и той видя 

събитията, които се бяха случили, тези, които се случваха, и тези, които тепърва предстоеше да се 

случат. 

34 Тогава той не разбираше нищо от това, но моят глас му каза: "Запиши това, което ще видиш 

и чуеш", и той написа. Йоан имаше ученици, които прекосяваха морето с кораби и го търсеха в 

убежището му. Мъжете с нетърпение питат този, който е бил ученик на Исус, какъв е бил 

Учителят, какви са били думите и чудесата му.Йоан, който подражаваше на своя Учител в любовта 

и мъдростта си, ги учудва с думите си. Дори когато наближаваше старостта, когато тялото му вече 

беше натежало от времето, той все още имаше достатъчно сили да свидетелства за своя Учител и 

да казва на учениците: "Обичайте се един друг". Когато онези, които го потърсили, видели, че 

денят на смъртта на Йоан наближава, те го помолили, желаейки да притежават цялата мъдрост, 

която този апостол бил натрупал, да им разкрие всичко, което е научил от своя Учител, но в 

отговор чули само тази фраза: "Обичайте се един друг". 

35 Онези, които питаха с такова нетърпение и интерес, се чувстваха излъгани и мислеха, че 

старостта е изтрила от паметта му думите на Христос. 

36 Казвам ви, че Йоан не е забравил нито една от думите ми, а от всичките ми поучения е 

изказал като единствена квинтесенция онова учение, което обобщава целия Закон: обичайте се 

един друг. 

37 Как е възможно учението на Учителя, когото той толкова много е обичал, да е изчезнало от 

паметта на този любим ученик? 

38 Знаете ли, ученици на това време, дали когато настъпи 1950 г., последната година от Моето 

провъзгласяване, няма да ви кажа също така, вместо каквото и да било наставление, само: 

"Обичайте се един друг"? Всичко по пътя ви към живота ви говори за този урок: дървото, което 

разстила листата си, за да ви даде сянка, цветето, което пуска венчелистчетата си, след като сте 

вдишали аромата му, така че жертвената му смърт да се превърне във ваша наслада. 

39 Това е пътят, затова ви казах да обичате Бога във всичко сътворено и всичко сътворено в 

Бога, защото във всичко присъствам и във всичко ви говоря. 

40 Виждам, че всички хора са болни - физически или психически. Вие, хора, в които все още се 

чува само постоянният плач на съвестта, потърсете ме като източник на здраве, защото притежавам 

балсама, който лекува всички болести. Но за да се разкрие Моята сила сред вас, е необходимо да 

ми покажете сърцата си без петна. 

41 Имате желание да покажа Моята сила и Моите чудеса по пътя на живота ви и Аз съм готов 

да ви ги дам. Съкровищницата на твоя Отец само чака да се оборудваш, за да те обсипе със здраве, 

сила и светлина. 

42 Днес Моето Слово ви подхранва, то сее и полива, а утре, когато настъпи подходящото 

време, ще донеса реколтата на любовта, златното жито на Моите земи. 

43 Чудите ли се защо продължавам да поправям грешките и несъвършенствата ви? Аз само 

изтръгвам копривата и другите плевели, които са израснали в сърцата ви и задушават добрите ви 

чувства. 
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44 Това време е за пречистване. Не само човешките същества ще трябва да измият петната си в 

кристално чистите води на моя съд, но и духовните същества подлежат на това пречистване. 

45 Тогава, когато хората се освободят от всякакво осквернение, те ще почувстват, че земята се 

приближава към небето. Този подход ще се прояви духовно и ще ви изпълни с мир, увереност и 

знание. 

46 Ученици, ако в свободното си време започнете да вниквате в моето Слово, ще откриете в 

същността му съвършен разум и безкрайна справедливост. Моето Слово пробужда хората за 

възвишен живот, за щастливо съществуване. Но макар че за вас беше необходимо да говоря в тази 

форма, за да ви събудя, имаше хора, които не се нуждаеха от телесното звуково проявление на 

духовното, за да се събудят за изпълнението на Моя закон. 

47 Интуитивните спиритуалисти, вдъхновените, мечтателите - те ме носят в сърцата си, дори 

без да са чули словото, което сте получили досега. От дълго време те водят духовен диалог със 

своя Учител. 

48 Ще ги срещнете по пътя си и ще бъдете изненадани от познанията им за моята работа. 

Когато се срещнат с вас, те също ще се радват да видят, че идеите и действията им се 

потвърждават, когато чуят вашето свидетелство и обяснения. Въпреки това те не бива да откриват 

в идеите ви, в начина ви на действие, в практикуването на религията или в живота ви нищо, което 

отрича духовността на моето учение, защото тогава ще се отвърнат от пътя ви с разочарование в 

сърцето. Гледайте и се молете, ученици, за да разберете учението ми и да го прилагате в живота си 

със същата чистота, с която го приехте. Тогава в сърцата ви ще настъпи голяма радост, когато 

срещнете онези, които нарекох интуитивни спиритисти. Заедно ще създадете силна общност в 

света, която със своята молитва, ревност в закона, простота в живота и любов към ближния ще 

научи човечеството на истинското поклонение на Бога и ще му покаже пътя на добрата воля, за да 

живее в мир на земята. 

49 В смирението на своята молитва ми казваш: "Господи, ако Ти си върховният Творец и 

същевременно наш Отец, направи с нас това, което Ти е угодно. Ако Твоята воля е болката да 

изтощава сърцата ни, направи с нас това, което Твоята воля е предвидила. Ако искаш да се 

пречистим, преди да ни възложиш дадена задача, нека да стане така, както Ти си определил." 

50 Малцина са тези, които Ми говорят по този начин, но Аз ги използвам, за да ви дам пример 

за това каква трябва да бъде вашата готовност и покорство спрямо указанията на Отец. Но Аз ви 

давам всички Свои наставления, за да станете също толкова смирени и послушни. 

51 Понякога думите ми ще ви се струват изпълнени с осъждане и ще засягат чувствителността 

на онези, които ги чуват. Но винаги ще откриете, че то е пропито с божествена същност, с голяма 

нежност и безкрайна милост, поради което винаги ще го слушате с удоволствие и интерес. 

52 Ако словото Ми ви затрупа, няма да можете да го възприемете. Но искам да размишлявате 

върху божествените учения, на които ви уча, защото този, който се учи, се вдъхновява, а този, 

който се вдъхновява от божествената любов, вече е мой ученик. 

53 О, духовни ученици, не се страхувайте от изпълнението на задачата си, защото тя не е 

трудна за изпълнение. С мъдрост ви напътствам по пътя, за да не се спъвате и никой да не се 

заблуждава. Но не си мислете, че той е осеян с рози, защото Аз подготвям пътя за вас - не, по него 

ще срещнете бодливи храсти и изпитания. 

54 Казвам ви: Всеки, който иска да ме следва или да ме намери, трябва да предпочете пътя на 

жертвата и отречението пред този на нездравите удоволствия и низките страсти. Защото по първия 

път ще можеш да намериш удоволствията, които ще ти дадат моята сила и насърчение, а по втория 

- много болезнени падения. Винаги ще откриеш моята божествена следа, моята следа на любовта, 

по пътя на себенадмогването, жертвата, милосърдието и смирението. 

55 Хората са като деца, които не мислят за последствията от действията си, и затова не 

разбират, че спънката, която срещат по пътя си, е само препятствие, което Учителят е поставил, за 

да спре безсмисления им ход или да ги предпази от вземане на погрешно решение. 
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56 Искам сега да се държите като възрастни, да обмисляте делата си, постъпките си, да 

претегляте думите си. Това е начинът да внесете мъдрост и справедливост в живота си. Освен това 

трябва да се замислите за факта, че животът е огромно и постоянно изпитание за духа. 

57 По моя път никой не загива и макар че има случаи, когато човек се срива под тежестта на 

кръста, една по-висша сила го издига отново и го насърчава. Тази сила идва от вярата. 

58 Благословени ученици, казвам ви честно, че ако този народ следваше моето учение, Благата 

вест на моето Слово вече щеше да е достигнала до много сърца. С примера на делата във вашия 

живот вие ще дадете най-голямото свидетелство за истинността на моето учение. 

59 Нека никой не вярва, че присъстващите са предопределени да направят всичко. Не, хора, 

всяко поколение има мисията да извърши част от моята работа. 

60 Направете сърцето си съд и се уверете, че Неговата любов прелива в сърцата на вашите 

ближни в подходящия момент. Не създавайте обаче пречки, които да забавят или да попречат на 

разпространението на моето учение, защото ще трябва да ги отстраните отново с голяма физическа 

или душевна болка. 

61 Накарайте вашите ближни да почувстват всичко, което моето Дело съдържа като спасение и 

доброта. Казвам ви, че всеки, на когото позволите да почувства божественото влияние, което се 

излъчва от него, ще благослови словото ми. 

62 Ще ви дам да направите на вашите ближни това, което направих на вас, защото ако Моето 

Слово е направило чудеса, вие също го носите в сърцата си и точно това Слово ще предадете на 

вашите ближни. 

63 Както ви изцелих по душа и тяло, възвърнах ви мира или накарах вярата да се роди в 

сърцата ви и ви спасих от погибел, така ще постъпите и вие с всички, които се нуждаят от това. Но 

трябва да ви обърна внимание, че Моето Слово върши тези чудеса само ако наистина го 

почувствате предварително в сърцата си, както вашият Отец го чувства, когато ви го дава. 

64 Ако искате да разберете какъв е възвисяващият ефект и силата на Моето Слово, приложете 

го и често ще се удивлявате. Но ако го пазите само в сърцето си, за да му се наслаждавате сами, ще 

приличате на богатия скъперник, който не знае какво притежава, нито пък знае стойността на 

притежанията си, защото съкровището му е мъртво състояние. 

65 Научете се да ловите риба в сърцата, да лекувате болните и да напътствате душите в бурите 

на този живот. Одухотворявайте се и ще откриете в него сила, която ще ви позволи да преодолеете 

изпитанията с хладнокръвие и увереност. Това одухотворяване ще се отрази на материалния ви 

живот и ще бъде храна, лечебен балсам и факел, който осветява пътя ви. 

66 Ще се случи така, че хлябът на трапезата в дома ви ще бъде оскъден, без тялото ви да 

изпитва глад и силите ви да намаляват. Ще има дни на болка и страдание, когато язви ще 

опустошават градовете, а там, където няма лекар и не се разчита на лекарства, ще се появи Моят 

невидим балсам, който ще слезе в момента на молитвата на Моите деца. Но трябва да придобиете 

заслуги, преди да наближат дните на опустошението, за да можете след това, вместо да се 

занимавате със собствената си болка, да облекчите болката на ближните си. 

67 Запалете лампичките на вярата в сърцата на ближните си, научете ги да произнасят името 

ми с благоговение, да пазят учението ми и да се молят с духа. Помнете, че човек не живее само с 

хляб, но и с всяко слово, което идва от Господа. 

Моят мир да бъде с вас! 
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инструкция 168  
1 Елате и утолете жаждата си в моята любов, отърсете се от умората си, пътници. В Словото 

Си ви поднасям дар, който е урок за вас. Дори и да идвате при мен без заслуги, с радост ви 

възлагам задачи в рамките на моята работа, за да се почувствате деца на Господа и братя и сестри 

на всички хора. 

2 Вашите дарби, които са вродени качества на духа, ще се разкрият по начин, непознат на 

човечеството, и никой няма да може да ви каже, че сте ги откраднали или присвоили. По-късно 

този народ ще бъде разглеждан като предшественик на времето на одухотворяването. 

3 На помощ ви е изпратен легион от духовни същества, за да можете да се обедините в тази 

мисия. Тези същества ще ви насърчават, вдъхновяват и възстановяват, когато се препънете, а 

когато пътят ви е заобиколен от същества от тъмнината, те ще ви покажат пътя, по който да 

предадете светлина, която да ги просветли и да ги освободи от объркването им. Светлината на 

вашите ангели пазители ще ви освети, за да можете да разпознаете пътя и да откриете капаните. 

4 Изучавайте и разбирайте моите учения, за да ги осъзнаете неподправени, и тогава никой 

няма да ви обърка с лъжливи учения, взети от духовното, за да се създадат науки, учения и 

философии. Ще бъдеш сред образовани хора, ще бъдеш подложен на разпит и изпитание, но няма 

да загубиш кураж, защото усещаш, че моята грижовна любов е с теб. Разбери, че трябва 

внимателно да пазиш скъпоценния камък, който съм вложил в духа ти, и да не го смесваш с 

безполезно знание, нито да го продаваш за материална облага. 

5 Наближава времето, когато всяко око ще бъде готово да види Моето присъствие. Тогава ще 

тръгнете като Мои пратеници и ще свидетелствате за начина, по който ви се разкривам, за да 

разтърсите всяка душа от летаргията. Вие ще бъдете пророците, които ще известяват на света за 

посещенията, които трябва да настъпят, и за епохата, която ще предшества тези събития. 

6 Виждате ли как днешните хора егоистично се стремят към удовлетворението, което им носи 

човешкият живот, без да се грижат за бъдещето на душата си? Наистина, казвам ви, в дъното си те 

се нуждаят от Моята любов и храната, която ги очаква толкова дълго на Моята трапеза, ще бъде 

храна за онези, които преди са ги гледали с безразличие. 

7 Успявайте докрай, ученици, не се натъжавайте, когато дойдете при мен, презрени от 

ближните си. Аз ще възнаградя вярата ти и ще ти въздам справедливост, така че накрая лицето ти 

ще бъде озарено от усмивка на победа. Светлината ще изгрее, мракът ще се махне и ще започне 

възстановяването, така че върху основите на мира и справедливостта да се издигне храмът, в който 

човечеството ще почита своя Създател чрез живот, който е култ към любовта, одухотворяването и 

уважението към законите, които Отецът е въвел за своите деца. 

8 Светлината на Моя Дух е с вас. Не го виждате с физическите си очи, но го усещате да сияе в 

съзнанието ви. 

9 Духът на Отца е невидим, но се проявява в безкрайно много форми. Цялата вселена е само 

материално проявление на Божественото. Всичко създадено е отражение на истината. 

10 Заобиколих съществуването на духовните същества, които са деца на моята Божественост, в 

зависимост от мястото, което обитават, с редица форми на живот, в които съм вложил мъдрост, 

красота, жизненост и добро разположение, за да дам на всеки от тези домове най-видимото 

доказателство за моето съществуване и представа за моята сила. Посочвам ви, че смисълът на 

живота е да обичаме, да познаваме, да притежаваме истината. 

11 Казвам ви: Който не обича, който не проявява любовта си в най-висша форма и с абсолютна 

искреност, няма да има истинско знание и ще притежава съвсем малко. От друга страна, онзи, 

който обича с цялата си душа и с всички дадени му сили, ще носи в себе си светлината на 

мъдростта и ще чувства, че всъщност е собственик на всичко, което го заобикаля; защото това, 

което притежава Отец, е собственост и на Неговите деца. 

12 В момента ви обяснявам това, което ви казах във Второто време и което не разбрахте, и ви 

разкривам по най-ясния начин, съобразно сегашното ви духовно развитие, това, което не ви 

съобщих тогава. 
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13 По един повод казах на множеството: "Имам още много неща да ви кажа, но не ги казвам 

сега, защото няма да ги разберете". Сега, когато гласът Ми се чува отново в света, ви казвам: Това е 

моментът, в който можете да разберете какво съм скрил тогава. Слушайте и мислете за това. 

14 Отец е Творецът, той е извор на всяка истина и живот. Но за да се наслаждават на делото 

Му, е необходимо съществуването на същества, които притежават дух, които да се наслаждават 

заедно с Него на всичко, което произлиза от Неговата божествена милост; които освен това трябва 

да имат пълно познание за Неговото съществуване и да приемат любовта на своя Отец и да знаят 

как да Го обичат. 

15 Вече ви обясних коя е причината, отклонила човечеството от изпълнението на закона на 

любовта, на който го поставих, въпреки че човекът е (вътрешно) просветен от светлината на 

съвестта си. Също така ви казах, че това отклонение, което е причинило толкова много човешки 

грешки и грехове, е накарало Отец да изпрати Своето Слово на света, за да ви даде най-голямото 

доказателство за Своята безкрайна любов, когато Той стана човек и ви показа пътя, който ще ви 

позволи да постигнете своето спасение. 

16 Днес, много векове след това събитие, ви казвам, че макар да пролях Кръвта Си за цялото 

човечество, само онези, които следваха пътя, на който ви научи Исус, успяха да получат спасение 

за душите си, докато всички онези, които останаха в невежество, фанатизъм, грешки или грях, все 

още не са спасени. 

17 Казвам ви, че дори да стана човек хиляда пъти и да умра хиляда пъти на кръста, докато 

хората не се издигнат, за да ме последват, те няма да постигнат спасението на душите си. Не моят 

кръст ще те изкупи, а твоят. Аз носех моята на раменете си и умрях от нея като човек, и от този 

момент бях в лоното на Отца. Ще ме следвате с кротост и любов и ще носите кръста си на раменете 

си с истинско смирение, докато не достигнете крайната цел на мисията си, а след това и вие ще 

бъдете с вашия Отец. 

18 Стремежът на мнозина е да познаят Бога, но те не са постигнали реализация на този 

стремеж, защото не са ме потърсили там, където Аз всъщност живея - в духа. За да Ме познаят, те 

трябва първо да познаят себе си. 

19 Днес съм с всичките си деца. На някои ще помогна да носят кръста си, за да могат скоро да 

изкачат планината, на чийто връх ги очаква техният Отец. На други ще отворя очите и ще им дам 

яснота и проницателност, за да могат да Ме видят, а трети ще науча да се потопят във вътрешното 

си същество, за да открият в най-възвишената част на същността си наследство, за което преди не 

са и мечтали. Тогава много от идеалистичните стремежи ще се превърнат в реалност и хармонията 

ще засияе у всички, които са с добра воля. Божествената светлина ще завладее напълно онези 

души, които не се съпротивляват на осъзнаването на истината. 

20 Не се учудвайте, че ви казах, че вашият кръст е този, който трябва да ви изкупи, защото с 

това исках да ви кажа, че чрез Моя божествен пример съм оставил във всяко сърце Изкупител, 

който да насочва стъпките ви и накрая да ви изкупи. 

21 Вслушайте се в гласа ми в съвестта си и ми кажете дали думата ми не е била доловима в нея 

през цялото ви съществуване и дали това влияние не се усеща най-силно в моментите, когато ви 

връхлита изпитание. 

22 Бих нарушил справедливостта и съвършенството, ако те приема осквернен в моето царство, 

без духът ти да бъде пречистен чрез твоето изкупление. Какви заслуги бихте имали, ако бяхте 

получили цялото благословение само чрез Моята жертвена смърт? 

23 Казвам ви това, за да ви накарам да се замислите, да ви разтърся от летаргията ви и да ви 

поканя да дойдете при Мен, затова ви призовавам непрестанно. 

24 Елате, избрани хора, и си починете от труда си, защото днес, както винаги, ви предлагам 

Моята любов. Отворете сърцата си и Ми позволете да излекувам раната, която ви е карала да 

страдате толкова дълго, без ближните ви да забележат. Защо се страхуваш от бъдещето, когато 

знаеш, че съм близо до теб? Поглеждам в теб и знам, че все още си слаб в изпитанията си и със 

страх призоваваш Илия и Мен, Учителя, защото чувстваш, че загиваш. Но ви казвам, че няма да ви 
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оставя да паднете, че Илия е силният жезъл, който ви поддържа, че съм определил справедлива 

съдба на всяко от децата си и че изпитанията ще оформят душата ви и ще я приближат към Мен. 

25 Аз съм отвъд времето и ви давам това съкровище, за да го използвате за духовното си 

развитие. Аз съм вашият Учител, който ви учи през целия ви живот. Предназначението на човека 

не е да страда. Аз не ви изпратих да страдате, а за да ви усъвършенствам, за да дойдете при мен. 

Винаги съм ви съобщавал Моята воля. Сега, в Третата епоха, Аз ви уча, както ви обещах. 

26 Вие дойдохте от различни места на земята, за да чуете словото ми, и преодоляхте 

съпротивата по пътя си. Любовта ви беше по-голяма от препятствията, които срещнахте по пътя си, 

и успяхте да постигнете успех в начинанието си. Днес ти ми благодариш за това, което съм ти дал, 

и в моята любов се чувстваш в безопасност. 

27 Окуражих ви, защото повярвахте и останахте непоколебими в моето учение. Осъзнал си, че 

светът не може да ти даде мир, и се отвръщаш от него, за да посветиш това време на изучаването 

на Моето Слово. 

28 Почувствайте моя мир и свежестта на дървото. Тази къща не е дървото, за което ви говоря, а 

Моят Дух, изпълнен с милост и любов към всички Мои деца. Колко често плачеш при мисълта, че 

има много хора, които гладуват и жадуват за тази милост, и болката от това изпълва сърцето ти. Но 

аз ви казвам: Ако искате словото ми да достигне до всички ваши ближни, подгответе се и бъдете 

посланици на добра воля. Казвам ви, че всички ще се спасят, нито една душа няма да бъде изгубена 

и всички - някои от тях на този свят, а други на други нива на живота - ще ме обичат и признават. 

29 Духът ми се натъжава от непокорството на света. Дори хората, които са ме чули, се 

колебаят, а аз не искам това време на благословии да бъде последвано от друго на болка. 

30 Ако след като съм ви говорил, вие търсите наставления на избран език за ваше удоволствие 

и презирате Словото Ми, защото е ясно, то е защото не сте го проучили, защото не сте разбрали 

наставленията, които ви учат на всичко, от което се нуждаете, за да живеете в рамките на Моите 

закони, и ви разкриват тайните, които човек не е успял да проумее. 

31 Чувствате се задължени да се молите и да помагате не само на земните си братя и сестри, но 

и на онези, които вече живеят в други региони, и вашата любов е достигнала до тях. Не знаете 

колко утеха са получили тези забравени същества. Те са разпознали моите работници в този 

момент чрез вашата любов и застъпничество. 

32 Не съм дошъл да изненадам света с нови учения. Всичко, на което ви уча, съм ви съобщил 

от началото на времето. Подготвил съм ви да приемете Словото Ми, което ви предавам чрез 

носителите на гласове, а по-късно и от дух на дух. Само тогава ще ме познаете истински, когато, 

съединени с мен, получите същността на този плод на живота. И онези, които са оценявали това 

откровение като несъвършено, ще разберат, че то е било първата стъпка в разговора на Отец с 

Неговите деца, и ще го възприемат като правилно и съвършено. 

33 Благодарете ми и на майка си за ползите, които ви е показала. Тя е вашият водач, помощник 

на девойките, възпитател на детските сърца и насърчител на мъжете в борбата им за съществуване. 

34 Отворете сърцето си и ми позволете да бъда в него. Следвайте ме по моя път, който е 

дълбоко запечатан, така че никога да не се отклонявате от него. Искам и ти да оставиш дълбока 

следа от стъпките си. От всяка точка, в която се намирате, ще можете да разпознаете върха на 

планината като цел на вашата съдба. Обърнете погледа си нагоре, за да го видите и да не се 

отклонявате от пътя. 

35 В момента ви давам хляб за ядене в пустошта, който ви обещах в миналите времена. Най-

накрая стигнахте до дървото, което търсехте. Дървото съм Аз, който ви очаквах, за да ви дам сянка 

и да ви предложа плодовете Си. Очите на духа ти се отвориха и сега виждаш чудеса и истини. 

Блажени сте вие, които, докато ядете този хляб, мислите за онези, които още не са го вкусили. 

Молете се за тях, но не се натъжавайте, защото ръката на Илия ще ги хване и ще ги носи на 

раменете си, сякаш са овце. Тук са моите ръце, които са като люлка, в която душата ти ще расте с 

помощта на моите съвети, а също и с грижите на Мария, твоята Небесна Майка. 

36 Сърцето ти трябва да бъде чувствително и в душата ти трябва да влезе любяща нежност, за 

да можеш да изпълниш задачата, която съм ти възложил. Имайте предвид, че тази задача не се 
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ограничава само до това да доставяте утеха на страдащите на земята, но че трябва да проникнете с 

помощта на молитвата и в невидимата област, в отвъдното, където също царуват болка, страдание 

и объркване, за да можете да дадете малко състрадание и любов на онези, които образуват големи 

маси от нуждаещи се хора и които очакват толкова много от вас в своето изкупление. Чувствайте 

ги около себе си, когато се молите за тях, превърнете болката им във ваша, обичайте ги 

безрезервно, без нежелание, тъй като дори и опетнени, те все още са мои деца и все още са ваши 

братя и сестри. 

37 По това време ще видите как се разгръщат духовните ви дарби и способности. Светлината 

на шестия печат ви осветява, а светлината на седмия ще освети цялата земя в края на вашата 

еволюция. 

38 От едно откровение до следващото винаги съм оставял да мине определено време. Не 

можете да кажете, че Моето откровение е било изненада за вас в тази епоха или че не сте способни 

да го разберете. Виждате ли, сега ви обучавам и ви говоря чрез човешкия орган за разбиране; след 

това ще трябва да се стремите към диалог с Моя Дух чрез вашия. Тогава ще настъпи времето на 

моите нови и велики чудеса. Защо ви говоря по този начин? - Защото искам да свикнете с мисълта, 

че това слово вече няма да се чува и ще трябва да се одухотворите, за да бъдете силни. Тези прояви 

на носителите на гласа ще приключат и тогава сред Моя народ ще настъпи траур, а тези, които най-

много са се съмнявали и са наранявали носителя на гласа, ще пролеят най-много сълзи. 

39 Тогава ще ме разпознаете по-добре; тогава ще разберете, че съм ви поставил в началото на 

един път и съм използвал човешки посредник, за да изявя волята си, като още едно стъпало по 

стълбата на вашето духовно развитие. Исках гласът на Мария да се чува и в тази форма, за да 

можете да чуете нейния благодатен глас и да продължите да бъдете мариини хора, които, без да й 

предлагат цветята от градините, които отглеждат на земята, умеят да събират в ливадите и 

градините на сърцата и душите благоуханните цветя, които добродетелта отглежда, за да ги 

посвети на нея. Никой аромат не е по-хубав от този, който се издига от сърцата, защото той ще 

достигне до сърцето на вашата Майка. Мария е лъч на майчина светлина. Блажен е онзи, който 

никога не губи надежда да се закотви, осветен от този спасителен фар. 

40 Елате, възлюбени ученици, и приемете духовно кръщение. Чувствали сте се мъртви духом, 

но сте възкръснали. 

41 Много ви говорих за даровете на Духа, защото сега е моментът да разберете кои сте, за 

какво сте дошли тук и какво бъдеще ви очаква. 

42 Това знание е просветило ума ти, защото дори паметта ти да не е в състояние да запази 

всички Мои думи, духът ти запазва същността им и когато дойде време, ги припомня със същата 

яснота, с която са били чути. Следователно вие носите отговорност за всичко, което ви съобщавам. 

43 Понякога си мислиш, че нямаш нищо от моите учения, и ги пазиш в паметта си, което кара 

сърцето ти да се чувства твърде слабо, за да се бори. Но Учителят ви пита: Какъв е плодът на 

семето, което съм посял в теб? - Всички дела, които вършите, вдъхновени от моето учение; 

щастието, което изпитвате, знаейки, че моята благодат ви е докоснала; и постоянството в борбата 

на онези, които разпространяват светлината на истината навсякъде. 

44 Искам да вършите работата си по този начин, така че словото Ми да разцъфти и да даде 

плод във всеки. 

45 Не само аз очаквам това от вас. На земята има много хора, които очакват повторната поява 

на моите пратеници и апостоли, а също и в духовната долина има същества, които с нетърпение 

очакват вашето изпълнение на моя закон. Защото духовният свят се стреми към общение и 

хармония с материалния свят: едни кара да изпитват обичта му, други - болката, а у мнозина 

разпалва светлината на съвестта. 

46 Те са близо до вас и вашата вяра ще направи така, че да има повече светлина за тези, които 

се нуждаят от нея, и повече радост за тези, които ви обичат. 

47 Истинският духовник ще се моли всеки ден за страдащите души в отвъдното. 

48 Моето учение има за цел да просветли човешкия ум. Но не се изненадвайте от начина, по 

който дойдох при вас в този момент; не се смущавайте от него и не свиквайте с него. Когато моята 
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Божествена светлина се срещне с органа на ума на човека, който ми служи като говорител, тя се 

кондензира във вибрации, които се превръщат в думи на мъдрост и любов. Колко стъпала от 

небесната стълба трябва да слезе духът ми, за да стигне до теб в този вид! Освен това трябва да 

изпратя при вас моите духовни същества от светлина, за да ви дадат допълнителни обяснения за 

моите учения. 

49 Не съдете твърде строго носителя на гласа, защото всеки човек е непогрешим и далеч от 

съвършенството. Но ако искате да прецените значението или същността на думата, която излиза от 

устните му, направете го, защото там ще откриете моето присъствие, моето съвършенство. 

50 Същността, ароматът или съдържанието на това слово е същото като словото, което Исус ви 

даде във Втората епоха. Формата може да се променя според подготовката и вдъхновението на 

носителя на гласа, но не и същността. 

51 Човешкият ум е ограничен и стига само до определена точка. Дотогава Моята Божественост 

трябва да слезе при вас от любов, за да установи връзката между човека и Бога. 

52 Това време трябваше да настъпи, защото духовното развитие не е в застой, а още по-малко 

Учителят в своето учение. Ето защо изисквам обновление и чистота от Моите служители, защото 

ако мозъкът на тези, чрез които ви говоря, не е чист, проповедта ще бъде несъвършена. 

53 Отхвърляйте всяко несъвършенство, за да не станете жертва на съмнения или грешки. 

Защото Моите ученици ще видят ясно това, което останалите възприемат само завоалирано. 

54 Моето любящо Слово е ключът, който отваря сърцата ви. Изпратих душата ти на земята - не 

за да изтърпи наказание, а за да извърши изкупление. Но това изкупление няма да бъде болезнено, 

ако вземете кръста на любовта към ближния и се изкачите заедно с него до върха, където ви очаква 

любовта на вашия Отец. Ако се страхувате от проклятие или от наказанието на вечния огън заради 

прегрешенията си, сте в грешка. Докато очаквахте да изтърпите само горчивината на изкуплението, 

Аз ви изпратих в света, за да ви дам да чуете Моето слово и така да ви направя рибари на души. 

Колко променени ще се върнат душите ви в отвъдното от последния път! Те дойдоха съкрушени, 

уплашени, без заслуги. Сега те могат да се върнат с усмивка и вътрешното им издигане ще ги 

въведе в светлината на моето царство. Кой би се осмелил да замени този кръст на любовта с 

тежкото бреме на болката, която носи непокорството? На колко от тях съм поверил ръководен 

пост, за да съберат плодовете, които не са пожънали в други животи! Може ли някой от тях да 

твърди, че е спечелил тази позиция благодарение на заслугите си? Тази задача е толкова деликатна 

и сложна, че само Моята любов би могла да я изпълни. 

55 Използвайте това време като последна възможност да дойдете при мен, за да можете да се 

упражнявате в изпълнението на мисията си. Работете безкористно, без да очаквате награда за 

службата си на човечеството в този свят, защото за душата ви би било скръбно да се озове в 

присъствието на своя Отец след края на работния си ден и да разбере, че работата ѝ е била 

безплодна. 

56 Уверете се, че делата ви са достойни да служат за пример на другите. Тогава с право ще 

бъдете сравнявани с ясно огледало, в което вашите ближни могат да се огледат, за да поправят 

грешките си. Душата ви вече е посветила земното си съществуване в други животи, за да се 

наслаждава на земните удоволствия. Сега посветете част от времето си на изпълнението на 

духовните си задължения. По този начин душата ви ще се издигне, без да се налага да се отказвате 

от човешките си задължения. 

57 Кой сте били преди този живот? Кой сте вие в настоящето и кой ще бъдете в бъдещето? 

Това са мистерии, на които само Божественият съдия може да отговори. Засега ще ви е достатъчно 

да разберете истинското значение на закона за прераждането, който ви разкрих като висша истина. 

Моят мир да бъде с вас! 
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Инструкция 169  
1 Погледът ми прониква в сърцето ти. Нека то бъде във вас като пшеница на плодородна 

почва. Ако трябваше да ви съдя в този момент, щях да ви кажа, че оръдията ви за обработване на 

нивите са ръждясали от бездействие, че оръжията лежат изоставени, че сте скрили семената и сте 

пресушили изворите на жива вода. 

2 Но днес искам да приема само вашите скърби. Вие се оплаквате, страдате и приписвате 

цялата си болка на Моето правосъдие, а не осъзнавате, че сами сте отговорни за препъването си. 

Защото, вместо да се вдигнеш с ревност за битка, ти си се облегнал да спиш в сянката на могъщото 

дърво. 

3 Причинява ви болка, че Отец ви говори по този начин. Но защо се срамувате? Липсват ли ви 

инструкции? Не сте ли имали Учителя сред вас? Едва когато чуете моите упреци, ще позволите на 

съвестта си да ви говори за грешките, които сте извършили, и едва тогава ще си спомните, че не сте 

успели да се обедините помежду си, както Отец ви е заповядал. Помнете, че големите войни 

тепърва предстоят и че ако не посеете моите семена на любов и милосърдие, за да постигнете мир 

сред вашите ближни, ще се отвори врата, през която ще влязат войната, мор, глад и смърт. 

4 Казах ви, че не съм дошъл при вас като съдия, макар че бих могъл да ви съдя. Защо тогава 

заемаш моето място на съдия, за да съдиш делата на своите събратя? Мислите ли, че сте съвършени 

и непогрешими? 

5 Не нарушавайте моя закон, не тълкувайте погрешно моите учения, не изпълнявайте вашата 

воля. 

6 Истина ви казвам: Ако се отнасям към вас, хората, с толкова много любов и милост, аз се 

обръщам със същата грижовна любов към онези, които изкупуват миналите си прегрешения в 

отвъдното. Изпращам Своята светлина на тези същества, за да ги освободя от разсеяността им, 

която е като тъмнина, и от самообвиненията им, които са "огън", за да ги изпратя след това сред 

хората, така че онези, които преди са сеели болка в сърцата, сега, снабдени със светлината на 

познанието, да станат благодетели и защитници на своите братя. 

7 Законът, който ви ръководеше през Първата епоха, и Кръвта, която ви научи на пътя на 

изкуплението през Втората епоха, са светлината, която издига всички вас в тази Трета епоха, 

където Моят глас чрез вашата съвест обръща хората от пътя на заблудата. Трябва да ви кажа, че 

виждам цялото човечество да върви по пътя на заблудата! 

8 Когато учените научат тези думи, те ще се почувстват обидени, а онези, които претендират 

да са чисти по дух, също ще протестират. Но аз ще докажа както на единия, така и на другия, а и на 

всички, че днес човечеството се е отклонило от пътя, по който царуват само несигурността и 

страхът, които са семената на заблудата. 

9 Съществува ли вътрешен мир и спокойствие в някой от хората на земята или в някое 

човешко същество? Основават ли хората своята увереност на победата на доброто и 

справедливостта над злото? Имат ли народите на Земята сигурен начин да се спасят морално, 

духовно и физически от унищожението, което заплашва човечеството? Не, хора, хората не знаят 

къде отиват и какво искат. Омразата, която се поражда от липсата на духовност и непознаването на 

закона, взаимният страх, амбицията за надмощие над другите, снизходителността към нисшите 

страсти и липсата на истинност в изпълнението на божествените закони са довели човечеството до 

мрачен път, в който всичко е предзнаменование за зло и в който няма нито надежда, нито вяра, а 

още по-малко любов. 

10 Много хора дотолкова са свикнали със света на греховете и страданията, в който живеете, 

че смятат, че този живот е най-естественият, че земята е обречена да бъде долина на сълзите и че 

никога няма да може да приюти мир, съгласие и духовен напредък. 

11 Хората, които мислят така, са заспали в съня на невежеството. Онези, които смятат, че този 

свят е предопределен от Мен да бъде долина на сълзите и изкуплението, грешат. Едемът, който 

предложих на хората, може да се върне и ще се върне, защото всичко, което създадох, е живот и 

любов. Затова онези, които твърдят, че светът е предопределен от Бога да бъде място на човешка 
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болка, грешат. Вместо това трябва да кажат, че те самите са я обрекли на мисия на съд, докато тя 

всъщност е създадена за радост и освежаване на духовете, станали хора. 

12 Никой не е бил предопределен да съгреши, въпреки че всичко е било предвидено, за да 

спаси човека от паденията му. 

13 Човекът не искаше да се издигне нагоре чрез любовта, нито да стане мъдър, като изпълни 

Моя закон; той забрави, че Моята справедливост, която винаги се опитваше да избегне, го 

защитава, защото Моята справедливост произлиза от съвършената любов. 

14 Тази земя, осквернена от греха, опетнена от престъпленията и осквернена от алчността и 

омразата, ще трябва да възвърне своята чистота. Човешкият живот, който е бил непрестанна борба 

между доброто и злото, ще се превърне в дом на Божиите деца, дом на мир, братство, 

разбирателство и благородни стремежи. Но за да постигнат този идеал, хората трябва да преминат 

през изпитания, които да ги изтръгнат от духовната им летаргия. 

15 Сегашното време е благоприятно за самоанализ, въпреки че вие мислите обратното, защото 

се чувствате затворници в едно човечество без състрадание, без любов, без мир. Но колкото повече 

се приближавате към кулминацията на битката, толкова по-силно ще става пробуждането ви; 

защото предчувствието на Духа ще ви подскаже, че след изпитанието ще настъпи мир и с него 

възстановяване. 

16 Колко далеч от реалността са милиони същества, които живеят само заради материалното 

си присъствие! Как биха могли да отворят очите си за реалността? - Само като се вслушаме в гласа 

на съвестта - глас, който се нуждае от събиране, размисъл и молитва, за да бъде чут. 

17 Не бъдете нетърпеливи, възлюбени хора, не изисквайте думите ми да се сбъднат в рамките 

на няколко часа. Някои от тях скоро ще станат реалност, а други - с течение на времето. 

18 За човешките същества, особено когато преживяват часове, изпълнени с болка, има 

моменти, които им изглеждат като векове, защото не знаят как да се въоръжат с надежда, вяра, 

търпение и нежност. Но ако се издигнат при мен, за да получат светлина, тези добродетели ще им 

дадат сили да се надяват и борят, а също така ще подсладят трудните часове. 

19 Преминавате през трудни времена, когато напредъкът, който сте постигнали в духа си, е 

подложен на изпитание. В духа - казах ви ─ защото само той може да ви подкрепи в трудното ви 

пътуване през живота. 

20 Не разчитайте само на човешката си сила, защото плътта е крехка. Но правете това с оглед 

на силата на духа, който ми се моли и е проникнат от вяра. Тогава ще можете да вярвате, че ще 

устоите в битката. 

21 Моята любов те покрива като защитна мантия в часовете на болка и осъждане, през които 

преминаваш, а Моята милост те кара да разбереш, че чашата, която пиеш, е необходима. 

22 Аз ще извадя тази чаша и ще я превърна във вино на вечен живот за теб, веднага щом ми 

покажеш заслугите си. 

23 Когато успеете да откриете себе си, ще сте придобили необходимата екипировка, за да 

направите моето учение известно като Учител. Тогава ще чуете гласа на съвестта си и маската, 

която покрива всяко зло, ще падне от вас. 

24 Стремете се към спасение на душата, дори с цената на материалните си притежания, защото 

колкото повече загубите поради тази причина, толкова повече ще имате след това. Колкото повече 

давате, толкова повече ще се увеличават даровете в духа ви. Истина ви казвам, когато егоизмът 

престане да има място в сърцето ви, вие ще бъдете господари, а Моята любов ще ви приеме и ще 

каже: "Вашият Отец ви приема с радост и ви предлага духовния хляб." Наистина ви призовах 

отвсякъде, защото звукът на божествената камбана се чу по целия свят. Но на призива се отзоваха 

само няколко души. 

25 Разбрахте ли, хора, че ви призовах, за да ви дам да ядете хляба на вечния живот? 

26 Всички вие сте получили своето място на духовната трапеза, но Учителят вижда, че все още 

има празни места. Те са от онези, които не са приели поканата Ми. Те отхвърлиха храната, която 

им бях приготвил. С болка ви казвам: "Който отхвърля това, което му предлага Небето, по-късно 

трябва да пролее сълзи." Тези думи бяха чути и от един от Моите служители, който получи 
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указание да тръгне да Ми носи всеки гладен, когото срещне. След това ще го настаня на Моята 

трапеза и онези, които дори не са подозирали и не са очаквали такава голяма благодат, ще заемат 

празните места и ще бъдат по-благословени от онези, които се наричат Мои избраници. 

27 Ще продължа да призовавам човешките същества, както и тези, които принадлежат на 

отвъдното, за да могат безплътните да седнат на Моята трапеза заедно с въплътените, защото 

всички те са Мои деца. 

28 Ученици: Когато словото Ми идва до вас и не го разбирате, вие се съмнявате в него. Но аз 

ви казвам: Ако ви измъчва несигурност, оттеглете се в самотата на полето и там, сред природата, 

където имате за свидетели само откритото поле, планините и небето, попитайте още веднъж своя 

Учител. Потопете се в словото Му и бързо ще получите Неговия любящ отговор. Тогава ще се 

почувствате отнесени, вдъхновени, изпълнени с непознато духовно блаженство. Така вече няма да 

сте хора с малка вяра, защото ще знаете, че всяко Божие слово съдържа истина, но за да го 

разберете, трябва да влезете в него с отдаденост и чист ум, защото то е светилище. 

29 Винаги, когато сте подготвени и искате да узнаете нещо, желанието ви за светлина ще 

привлече божествената светлина. Колко често съм ви казвал: Идете в планинската самота и там ми 

разкажете за вашите тревоги, страдания и нужди! 

30 Исус ви научи на тези уроци във Втората епоха със Своя пример. Спомнете си моя пример, 

когато се оттеглих в пустинята, за да се моля, преди да започна проповедническото си служение. 

Спомнете си, че в последните дни на Моето съществуване сред хората, още преди да отида в 

синагогата да се моля, отидох в уединението на Елеонската горичка, за да разговарям с Отца. - 

Природата е храм на Твореца, където всичко се издига, за да Му се поклони. Там можеш да 

получиш директно и неподправено сиянието на твоя Отец. 

31 Там, далеч от човешкия егоизъм и материализъм, ще почувствате как в сърцето ви навлизат 

мъдри вдъхновения, които ви подтикват да правите добро по пътя си. 

32 Тези прояви, които сега ви давам чрез човешкия орган на ума, ще приключат през 1950 г. 

Това безвъзвратно време ще настъпи. Но какво значение има, че вече не чувате Словото Ми чрез 

гласоподавателя, когато сте се научили да се издигате вътрешно, за да получавате вдъхновение 

директно от Учителя? 

33 Станете, възлюбени деца, и работете по примера на Исус. 

34 Както се изявявам пред очите ви чрез тези умове, така ще получите и Моето вдъхновение. 

След това в мое име ще провъзгласявате ученията, които ви вдъхновявам. По този начин ще 

изпитате, че Моето учение продължава, че Моето откровение се спуска в духа ви завинаги. Само 

външната форма ще бъде малко по-различна. 

35 Когато сте подготвени, ще работите със смирение. Защото, истина ви казвам, ако в сърцето 

ви има дори малко суета или гордост, няма да можете да извършите добро дело. Който иска да 

проповядва моето учение, трябва и да го практикува смирено. Говоря ви по този начин, за да 

разберете какво все още ви липсва. - Искате да се отдадете изцяло на разпространението на моите 

учения. Но как можете да преподавате, ако учението на Исус не се разкрива в делата и живота ви? 

Нека хората разпознаят Моето дело в делата ви, тогава образът на Учителя ще се отрази в ученика. 

36 Казвам ви, че ще го почувствате, когато духът ви е готов да преподава моето учение на 

вашите ближни. Защото това ще стане, когато откриете себе си. Тогава ще чуете гласа на съвестта 

много ясно. Докато не е така с вас, няма да можете да ме почувствате истински. 

37 Няма човек, който да не иска да намери щастие, и колкото по-трайно е то, толкова по-добре 

- защото аз ви уча на пътя, който води към най-висшето и вечно блаженство. Въпреки това аз само 

ви показвам пътя, а после ви оставям да изберете този, който ви подхожда най-много. 

38 Питам ви: Ако копнеете за щастие, защо не го посеете и после не го пожънете? Колко малко 

са тези, които са усетили импулса да бъдат там за хората! 

39 Говоря по начин, по който и духът, и земната ви природа Ме разбират. Но имайте предвид, 

че искам да спася душата, дори с цената на тялото. 
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Знайте, че колкото повече давате, толкова повече ще имате. Щом достигнете този етап, ще станете 

майстори. Тогава животът ви ще бъде пример, огледало, в което другите могат да видят грешките 

си и да ги поправят. 

40 За да ви помогна в оборудването ви - елате и чуйте моето божествено слово. 

41 Нека мислите и сетивата ти да са спокойни, за да можеш да усещаш гласа Ми в сърцето си. 

42 Моето Слово е пътят, който е очертан от вечността от Моята воля, за да не се лутат душите 

безцелно по земята. Истина ви казвам: човек трябва да познава одухотворяването, за да постигне 

развитие на душата си. 

43 Това е епохата на светлината на Светия Дух, която се усеща вътрешно от развитите души, 

от тези, които виждат отвъд външния вид. 

44 Вижте Вселената и я оценете в цялото й съвършенство и красота. Тя е създадена, за да могат 

децата на Господ да се вдъхновяват от нея и да виждат в нея образа на Отец. Ако възприемате 

творението по този начин, ще издигнете мисленето си до моята божественост. 

45 Мисълта ви никога не трябва да е инертна, тя трябва да се развива постоянно, както 

развитието на расите през поколенията не познава застой, или както човешката наука, която с 

течение на времето винаги посочва пътя напред. 

46 Търсете ме с духа си, без да се придържате към обичайните традиции или символични 

обреди. Потърсете Ме в сърцето си и ще Ме намерите в него, защото сърцето обича, страда и 

чувства. 

47 Ако хората не бяха забравили сърцата си в опитите си да увеличат знанията си в науката, 

нямаше да има толкова много раздори и толкова много егоизъм и те вече щяха да са открили 

божествената искра, която всички вие носите в себе си, и затова всички вие сте братя и сестри в 

мен. Хората вече биха изпълнявали основния принцип на Исус "да се обичаме един друг", което би 

било достатъчно, за да има този свят мир и светлина. 

48 Днес гласът на съвестта се сблъсква с глухи хора, които, без да се вслушват в него, се 

впускат в убийствени войни, унищожават нации, елементи на живота и материални сили, без да се 

замислят, че в резултат на това сеят морално и духовно разложение, което е още по-сериозно. 

49 Трябва да ви говоря за всичко това, мъже и жени, за да можете в работата по моралното и 

духовното възстановяване да изпълните задачата си в този момент. Не се ограничавайте само с 

това да чуете словото Ми; обмислете го добре и го приложете, защото ако не го направите, то ще 

бъде глухо семе. 

50 Подкрепяй напредъка на душата си и се погрижи тя да напусне земното си тяло, изпълнена 

с преданост и възвишеност, когато настъпи определеният от Моята воля момент. Разберете, че 

никой не идва при мен физически, а като духовно същество. Когато това се случи, се погрижете да 

достигнете високите стъпала на небесната стълба, където вече няма болка и разсейване. 

51 Вие сте несъвършени по отношение на вашите дела, а не по отношение на вашия произход 

или сътворение. Но в крайна сметка ще постигнете това съвършенство благодарение на 

собствените си заслуги. 

52 Ти наистина си застанал пред олтара на мъдростта, където духът ти е обилно надарен от 

Моята благодат. 

53 Ученици, когато ние с вас разговаряме без носител на глас или посредник от дух на дух и 

сме сами пред безкрайността, вие ще чуете в най-дълбоката част на съществото си божествения 

глас, който извира от тишината, за да говори на вашия дух. - Отвъд тази тишина е небесният 

концерт, чиито звуци все още не можете да чуете, защото слухът ви чува само материалните звуци. 

54 Слушайте това послание с истинска преданост, защото ще дойде време, когато вече няма да 

ме чувате в този вид. Но ако останете подготвени, по-късно ще приемете словото ми по по-

съвършен начин. Тази форма на проявление, в която участвате в момента, може да се окачестви 

като външна. Но другото, което ви обещавам, ще бъде вътрешно и ще го постигнете, когато се 

одухотворите още повече. Тогава хората ще се приближат до съвършеното общение, когато се 

издигнат до своя Отец без посредници или свидетели и получат директно от Него това, за което 
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молят. Тогава човешкият дух ще започне да сияе както никога досега, защото в общението с Мен 

Аз ще отразя Себе Си в него. 

55 Проявлението на Моята светлина чрез човешкия интелект беше направено, за да ви донесе 

основните учения и да положи основите на великото просветление, което ще дойде след това. 

Дойдох и за да облекча за вас бремето на кръста, който всеки от вас носи в живота си - кръст, който 

всеки сам е създал за себе си и на който се е разпънал по своя воля. 

56 На мнозина, които са ми разказвали за своите изпитания и за чашата си с горчивина, мога да 

кажа, че никой не ги е отвел на Голгота; те сами и със собствената си воля са потърсили тази чаша. 

Бих могъл също така да им кажа, че гвоздеите, тръните, жлъчката и оцетът ще изчезнат и те ще 

възкръснат за нов и по-добър живот, ако знаят как да дойдат при мен и да ме повикат в разгара на 

изпитанието. 

57 Когато чуят това, някои ме питат: "Учителю, когато ни говориш за новия живот, имаш 

предвид този в отвъдното или съществуването, което трябва да водим на земята?" На това ви 

отговарям, че когато се издигнете към светлината, любовта, истината и добротата, не е нужно да се 

тревожите за мястото, където ще останете. 

58 В онзи втори път ви казах: "Домът на Отца Ми има много имения". - Знаете ли, че всеки дух 

е дом на Бога? На всяко място, където има съвест, Господ ще бъде. 

59 Днес все още не можете да си представите какъв ще бъде светът, когато напълно осъзнае 

моето учение, когато човекът изтръгне греха от сърцето си - аз знам това добре. Знам, че тогава ще 

настъпят времена, когато всички - мъже и жени, от деца до старци - ще могат да се радват на 

съвършен мир и да изпитат щастието да живеят в неподправено блаженство тук, на тази земя, 

където са пролети толкова много сълзи и толкова много кръв. Тези хора няма да искат да разрушат 

хармонията със своя Бог нито за миг и ще носят със себе си, записана в съзнанието им, същността 

на Моя закон с неговия върховен принцип да се обичаме един друг. 

60 Затова, вие, които ме слушате, разберете колко е необходимо да се подготвите да донесете 

Благата вест на вашите ближни, за да не ги лишавате повече от блаженството, което ще им донесе 

пробуждането. Помнете, че мнозина от тези, които събудите, ще постигнат това, което вие не сте 

успели да направите, и че тези, които ги събудят, на свой ред ще постигнат повече от тези, които са 

им донесли Благата вест, и така нататък, стъпка по стъпка, докато дойде времето, когато хората ще 

бъдат големи и многобройни и изпълнението на Моето Слово ще бъде видимо на земята. 

61 Чаках да достигнете духовна зрялост, за да ви кажа: Вземете семето и го разпръснете. 

62 Във Втората епоха ви дадох пример за това как трябва да изчакате подходящия час, за да 

изпълните задачата, която ви е довела на земята. 

63 Изчаках тялото ми - този Исус, когото хората имаха пред очите си - да достигне най-добрата 

си възраст, за да изпълня чрез него божествената мисия да ви науча да обичате. 

64 Когато това тяло - сърцето и умът - бе достигнало пълното си развитие, Моят Дух говореше 

чрез устните му, Моята мъдрост заливаше ума му, Моята любов се настаняваше в сърцето му и 

хармонията между това тяло и божествената светлина, която го осветяваше, бе толкова съвършена, 

че често говорех на множествата: "Който познава Сина, познава Отца." 

65 Христос използва истината за Бога, за да учи хората. Той не го е взел от света. Не от 

гърците, халдейците, есеите или финикийците - от никого не е черпил светлина. Те още не 

познаваха небесния път, а аз учех това, което не беше познато на земята. 

66 Исус е посветил детството и младостта си на активна благотворителност и молитва, докато 

не настъпва часът да провъзгласи небесното царство, закона на любовта и справедливостта, 

учението за светлината и живота. 

67 Потърсете същността на моето слово, провъзгласено в онези дни, и ми кажете дали то би 

могло да произлезе от някое човешко учение или от някоя наука, позната по онова време. 

68 Казвам ви, че ако наистина претендирах за образоваността на тези хора, щях да търся 

учениците Си сред тях, а не сред необразованите и невежи хора, от които сформирах групата Си 

апостоли. 
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69 Питате Ме какво мога да ви кажа за ученията и философиите на тези народи и Аз ви казвам, 

че те са вдъхновения на Духа, но не са върховната истина, която единствено Аз притежавам. 

70 В тази Трета епоха Моята воля е да се изявя чрез човека, като използвам неговия дух и 

интелект. Но за целта използвах скромните, необразовани и прости умове, като се грижех 

съзнанието им да не бъде засегнато от науката и теориите. За да ви дам Моите наставления чрез 

тези неизразителни човешки устни и за да изненадам и впечатля множеството слушатели, 

съставено от всякакви хора, не трябва да мислите, че трябваше да изпратя гласоподавателите първо 

при учителите, за да намерят от тях оборудване и мъдрост - напротив, държах ги далеч от всякаква 

зараза и влияние, за да може умът им да бъде достатъчно безпристрастен, чист и свободен, за да 

възпроизведе Божественото вдъхновение пред хората. Какво тогава биха могли да попитат тези 

хора (Учителите) относно дълбокото и непознато послание, което моят Дух сега разкриваше на 

човечеството? 

71 Ето защо избрах необразовани и прости хора, за да оповестя Моето учение чрез техния 

орган на разбиране. 

72 Учението, което по онова време предадох на Исус, беше съвършено по своята същност и 

форма. Не можеш да му припишеш никакъв недостатък, защото Онзи, който го е вдъхновил, и 

Онзи, който го е предал, са съвършени. 

73 Днес, когато общувам с вас чрез тези същества, които живеят много далеч от 

съвършенството, трябва да обърнете внимание повече на смисъла на Словото, отколкото на 

външната му форма, тъй като те са човешки същества, които не могат да се хармонизират със 

съвършенството на Онзи, който им вдъхва божественото послание. 

74 Казвам ви всичко това, защото вече инструктираните хора, хората, които вярват в моето 

присъствие на тази проява, са длъжни чрез своето духовно извисяване, молитва и оборудване да 

сътрудничат на носителя на гласа, който изпълнява такава деликатна духовна мисия. 

75 Онези, които не разбират отговорността на онези, които изпълняват тази мисия, няма да 

изпитват любящо състрадание към тях. Но онези, които са разумни, ще бъдат като верни 

помощници, които чрез молитвите си помагат да се сподели бремето на кръста с братята и сестрите 

си. 

76 Когато моята прокламация приключи и вие разберете цялата любов, която ви показах, 

когато се проявих чрез тези създания, ще трябва да ми кажете: "Господи, след като си слязъл до 

нашата мизерия, до нашата греховност и до нашата окаяност, какво да не направим, за да отвърнем 

на такава голяма любов? И тогава ще започнете да обичате и да посвещавате живота си на онези, 

които се нуждаят от любов, светлина и милост. 

77 Онези възлюбени ученици, които ме заобиколиха и последваха през Втората епоха, дадоха 

живота си, преизпълниха душите си и проляха кръвта си, защото искаха да се отплатят с любов на 

Онзи, който бе напуснал трона си, за да живее с тях и да им даде най-ценното съкровище на Духа: 

истината. 

Моят мир да бъде с вас! 
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Инструкция 170  
1 Когато си помислиш за мъченията, които изтърпях на кръста, се ужасяваш, че човешката 

низост е стигнала до такава жестокост. Но ви казвам, че тази болка и чашата, която изпих тогава, 

не бяха най-голямата горчивина. 

2 Най-голямата болка за мен беше да видя, че въпреки живота ми сред тях, децата ми не 

искаха да признаят кой съм аз - този, който им разкри истината с думи, пълни със светлина - и да 

видя, че те отхвърлят думите ми и се отричат от мен, и че изливам любовта си в сърцата им, докато 

те ми се подиграват и устните им изричат хули срещу мен. 

3 Последната въздишка, която издишах на кръста, беше божествената прошка, която дойде от 

сърцето ми за толкова много нещастия и толкова много смърт. Но "Моята страст" не приключи с 

тази въздишка. Бях ви казал, че Аз съм Животът, и Моят Дух продължаваше да приема 

неблагодарността на всички хора във вечността. 

4 Обсъждаха дали съм обещаният Месия, или не. Те изследваха делата Ми, за да разберат 

дали те са потвърждение на онова, което пророчествата бяха обявили; и докато някои стигнаха до 

заключението, че Аз съм Обещаният, други Ме отрекоха - материалистите, които се покланят само 

на материалното, онези, които тълкуваха пророчествата според светските си желания и 

егоистичните си интереси, всички те продължиха да Ме отричат. 

5 Колко слепи бяха онези, които чуваха думите ми за живот и виждаха могъщите ми дела, но 

не осъзнаваха, че само Бог е способен да ги извърши. 

6 Днес може да се каже, че човечеството е признало Христос за Месията, когото Отец е 

обещал на човечеството още в Първата епоха. И все пак хората не спират да ме отричат, да ме 

отхвърлят и да ми поднасят жлъчката и оцета на своята неблагодарност за моята любов. 

7 Днес те вече не се съмняват в Исус, но мнозина се съмняват и дори отричат моята 

божественост. Някои ми приписват голямо духовно извисяване; други твърдят, че и аз преминавам 

през пътя на развитието на душата, за да мога да достигна до Отца. Но ако беше така, нямаше да ви 

кажа: "Аз съм Пътят, Истината и Животът." 

8 Познавам разсъжденията ви, философиите ви. Знам, че за вас се въплъщава само душа, 

която се нуждае от това изпитание, за да постигне своето извисяване и съвършенство, и това ви 

пречи да вярвате, че Божественото "Слово" е станало човек. Знам, че не разбирате, че 

Божественото същество може да изпитва болка, и хората, които осъзнават, че това се е случило с 

Христос, следователно отричат, че Той може да бъде обещаната Божественост. 

9 О, мои възлюбени деца, ако само можехте да разберете, че въплъщението на "Словото" на 

земята е най-великият израз на Божествената любов! Това беше желание за смирение към вас и 

поука от желанието ми да се огранича, да се направя малък, за да ме почувствате по-принадлежащ 

към вас и себе си по-близо до Отца. 

10 Но тази голяма болка - колко малко знаеш за нея! Мислите само за физическата болка, за 

страдащата плът, за душевните терзания, но не разбирате, че докато няма хармония между 

човешките същества и техния Небесен Отец, болката ще продължава да ви преследва. Но каква 

болка бихте могли да изпитате, която да не се отрази на вашия Отец? 

11 Не си мислете, че се защитавам от вашите присъди или че ви моля да не Ме лишавате от 

божествената природа, която Ми отричате. Дойдох в този момент, за да кажа на човека да ме съди с 

духа си. 

12 Престанете да се опитвате да четете и да разбирате с малкия си човешки разум великата 

книга на живота, написана от божествения Дух за вашия дух, защото именно вашият дух, а не 

"плътта", постига безсмъртие. 

13 Имайте предвид, че ви давам тези учения чрез необразовани и прости същества, за да 

можете да им повярвате. Защото, ако ви ги бях дал чрез обучени и образовани хора, щяхте да 

приемете тези откровения като поредната теория сред многото, които са се появили на земята в 

тези времена. 
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14 Онези, които са били завладени от словото ми през това време, са се захванали за работа 

като усърдни работници и се трудят неуморно, вдъхновени от моите учения. Устните им не ми 

казват: "Учителю, тук сме с теб", защото знаят, че са с мен навсякъде, когато изпълняват моя 

закон, и утре ще бъдат духовни водачи и посланици на човечеството. 

15 В света хората вече очакват идването на апостолите на мира и светлината - вас, които сте 

били с Божествения Учител, които ще донесат Благата вест в сърцата. 

16 Вие все още сте в процес на изпитване и подготовка за практикуване на моите учения. Вие 

се насищате с моята любов и сте напълно проникнати от моето дело. 

17 Това вече са последните години от моето провъзгласяване. След 1950 г., когато оттегля 

словото Си, ти ще си спомниш за него и сърцето ти ще се изпълни със скръб, ако не си знаел как да 

го използваш. Но наистина ви казвам, че няма да се отделя от вас, ще се промени само формата, в 

която се проявявам, и дори мога да ви кажа, че ще бъда по-близо до вас, защото ще настъпи 

времето на истинското одухотворяване. 

18 Вие ще продължите да поддържате духовен контакт с мен. Осъзнайте колко просто е Моето 

учение, колко лесно е да разберете Моя закон, същия, на който ви учеше галилеянинът Исус. 

19 Не искам да ви съдя, а да ви покажа още веднъж пътя, който води към мен. 

20 Сега вие сте още ученици, а утре ще бъдете учители и ще поучавате с думи и дела това, 

което ви открих. Вие, мъже и жени, ще бъдете учители на висок морал. Помислете, че ще трябва да 

се изправите пред религиозните общности, сред които ще трябва да извършите голямо духовно 

дело, защото сред мнозина вярата е угаснала, а надеждата е изчезнала, и това е така, защото хората 

не познават себе си и не се смиляват над себе си. Но за да проповядвате Моята истина и да 

говорите за Моята любов, трябва да се пречистите. 

21 Във Втората епоха казах на учениците Си: "Ако един от членовете на тялото ви е причина за 

вашия грях, отсечете го", т.е. дори това да ви струва болка и жертви, трябва да бъдете чисти. На вас 

казвам: Пречистете сърцето си, не позволявайте на страстите да се вкоренят в него. Почистете съда 

отвътре и отвън. 

22 Нека сърцето ти бие в ритъма на моята любов, тогава твоите ближни ще трябва да те 

разпознаят по чистотата на душата ти и искреността на чувствата ти. Намерете спокойно 

равновесие, простете и ще ви бъде простено. Живейте в мир със себе си. 

23. осъзнайте колко много от вашите събратя, в разгара на своята идолопоклонническа дейност, 

очакват идването на Месията. Помислете колко много хора в своето невежество мислят, че ще 

дойда само за да изпълня присъдата Си над нечестивите, да спася добрите и да разруша света, без 

да знаят, че съм сред хората като Отец, като Учител, като брат или приятел, изпълнен с любов и 

смирение, протягайки ръка за помощ, за да спася, благословя и простя на всички. 

24 Затова разгръщате своите (духовни) дарби под мое ръководство, за да дадете доказателство 

за моето ново откровение - било то за да премахнете болката на страдащия, било то за да покажете 

пътя на светлината на изгубения или за да събудите "мъртвия" за нов живот с призива "Стани и 

ходи!". 

25 Вие ще премахнете идеята за смъртта и ще научите пътя на истинския живот. 

26 Когато говорите за работата ми, правете го с убеденост. В момента на вдъхновението си 

изразете това, което сърцето ви чувства. Подгответе се, защото Аз ще говоря на човечеството чрез 

вашите устни. Живейте бодро, без да се отклонявате от Моето учение, за да не се окажете никога 

оплетени в човешките примки. 

27 Групата, която се събира, за да чуе словото Ми, е все още малка. Но Аз го смятам за 

представител на цялото човечество и му давам Моето учение, както съм го правил, откакто изявих 

волята Си чрез дъщеря Си Дамиана Овиедо с помощта на нейния интелект. Това, което ви дадох по 

този начин, бяха учения на мъдростта, които трябва да пазите в сърцата си като скъпоценен камък, 

защото тяхната същност е любов. 

28 Благославям ви, защото ме приемате неуморно. Искам така, както Аз ви наставлявах и 

напътствах, вие да наставлявате и напътствате своите ближни. Аз ви дарих с дарбата да изцелявате 

болката с моя лечебен балсам, който е милост. 
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29 Вие сте свидетели на начина, по който Аз се изявих. Утре, когато тази дума вече няма да 

излиза от човешките устни и тази благодат вече няма да съществува, ще си спомняте с любов за 

това време и за тези прояви. Тогава ще свидетелствате за това, което сте чули и видели. 

30 След 1950 г. хората ще ви попитат по какъв начин е било изявено Словото на Господа и вие 

ще им кажете, че това е станало по прост начин, на ясен език и разбираемо за всички. 

31 Ще ви слушаме с интерес, а книгите, които предават моите учения, ще бъдат четени с 

нетърпение. 

32 Под различни форми съм ви обучавал през вековете, но винаги съм ви преподавал едно и 

също. Преди всичко тя запали вярата, за да станете достойни пред Мен и накрая да получите 

наградата за заслугите си във вечния живот. 

33 Какво бихте могли да представите пред Мен в сърцето си, което Аз не бих могъл да видя? 

34 Чувам всичко и знам всичко. Гледайте и се молете, защото вълкът ви дебне. Не осъждайте 

онези, които са изпаднали в изкушение по пътя на живота си, а по-скоро ги поканете с любов да 

започнат наново, за да напреднат по пътя на развитието. 

35 Във Втората епоха една жена, която се е оставила на изкушението и е изпаднала в грях, е 

съдена на улицата от тълпа хора, точно когато Исус минава покрай нея. Тези хора обвиняват 

жената в прелюбодейство и искат да я убият. И така, те се обърнаха към Учителя и Му казаха, за да 

Го подложат на изпитание: "Господи, тази жена беше хваната в прелюбодейство и според 

Мойсеевия закон трябва да бъде убита с камъни от народа. Какво ще кажете на това?" Тогава Исус 

ги погледна със състрадание и им отговори: "Който от вас е без грях, нека пръв хвърли камък." 

36 Светлината на тази дума озари душите и тъй като всички се чувстваха твърде несъвършени 

и недостойни да съдят ближния си, те се оттеглиха засрамени и оставиха малкия площад празен. 

37 Тогава Исус попита жената, която лежеше на земята: "Жено, къде са тези, които те 

обвиняват? Те са си отишли. Стани, иди и не съгрешавай вече." 

38 Истина ви казвам, че само Аз мога да съдя всичко. 

39 Приканвам ви да изучавате Моето Слово и ако искате Моя мир, спазвайте Моите заповеди, 

за да бъдат те ваш водач през цялото време. 

40 Хора, напишете активна благотворителност на банера си. Който иска да работи в моите 

полета, нека превърне милосърдието в основен принцип на работата си, тогава ще има да 

изпълнява велика мисия. 

41 Полетата, в които се е разпространила болката, са много обширни, а семето на любовта и 

милосърдието е много малко в сърцата на онези, които трябва да тръгнат да сеят. 

42 Духът ми на утеха се излива върху всички, които ще извършат това велико дело на любовта 

на земята. Но тази утеха е дадена и на духовния свят, на онези същности, на които е отредено да 

излъчват своята светлина по пътищата на земята. 

43 Когато ви говоря за Моя духовен свят, имам предвид онези пълчища от послушни духовни 

същества, които като истински слуги правят само това, което им заповядва техният Господ. Тях ви 

изпратих, за да бъдат съветници, защитници, лекари и истински братя и сестри за всички хора. Те 

не се оплакват, защото имат мир в себе си. Те не задават въпроси, тъй като светлината на тяхната 

еволюция и опитът им по дългите пътища са им дали правото да просветляват умовете на хората. 

Те са готови и смирени да се притекат на помощ при всеки вик за помощ и при всяка нужда. 

44 Аз съм този, който им поръча да се изявят сред вас, за да ви дадат своите напътствия, своето 

свидетелство и своето насърчение. Те вървят пред теб, почистват пътя и ти помагат, за да не се 

отчаеш. 

45 Утре и вие ще принадлежите към тази армия от светлина, която работи в безкрайния свят на 

духовните същества единствено от любов към своите човешки братя и сестри, със съзнанието, че 

по този начин прославя и обича своя Отец. 

46 Ако искате да бъдете като тях, посветете съществуването си на доброто. Споделяй мира и 

хляба си, приемай с любов нуждаещите се, посещавай болните и затворниците. Внесете светлина 

по пътя на своите събратя, които се лутат в търсене на истинския път. Изпълнете безкрайността с 

благородни мисли, молете се за онези, които отсъстват, и тогава молитвата ще ги приближи до вас. 
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47 Тогава, когато смъртта спре ритъма на сърцето ви и светлината в очите ви угасне, ще се 

събудите в един свят, прекрасен със своята хармония, ред и справедливост. Там ще започнете да 

разбирате, че Божията любов може да ви компенсира за всички ваши дела, изпитания и страдания. 

48 Когато душата достигне този дом, тя се чувства все по-проникната от безкраен мир. Веднага 

си спомня за онези, които все още живеят далеч от това блаженство, и в желанието си, в копнежа 

си тези, които обича, също да получат този божествен дар, се присъединява към духовните 

войнства, които се борят и работят за спасението, благоденствието и мира на своите земни братя и 

сестри. 

49 За да подготви сърцето ви и да даде сила на духа ви, Моят глас ви насърчава по този път на 

изпитания, които, както вече отбелязахте, дават твърдост на духа ви. Тези, които имат сила, могат 

да я споделят с онези, които се чувстват слаби. 

50 Скоро ще видите пристигането на много хора от други страни, които ще дойдат в тази 

страна, където Учителят се изявява. 

51 Светлината на моята мъдрост ще разтърси хората от летаргията им и ще видите как те се 

развиват духовно и интелектуално. Тази стъпка ще бъде за доброто на човечеството. 

52 Народите ще обърнат поглед към тази част на земята и ще познаят делото Ми и словото Ми, 

което ще бъде запазено в печата. Защото по това време умовете на онези, които сте нарекли 

носители на глас, ще бъдат затворени за това провъзгласяване. 

53 Местата за срещи, които посрещнаха големите множества, ще останат отворени и след 

Моето заминаване, за да могат учениците да продължат да се събират там, за да изучават Моето 

Слово. Те ще бдят като стражи и ще очакват пристигането на "последните", които обявявам днес. 

Когато сте на поста си, ще осъзнаете величието на това, което ви разкрих. Ако не сте верни на тази 

мисия, нещастие и катастрофа ще сполетят онези, които се опитват да се приближат до вас в 

желанието си за мир и светлина. 

54 Също така ще ви науча да изпълнявате задълженията си към тези, които управляват света. 

Ако искате решенията им да бъдат полезни и справедливи за народите, трябва да ги подкрепяте 

чрез молитва. 

55 Ако вместо да работите по този начин, ги изоставите и се занимавате само с критикуване на 

техните решения, вие позволявате те да загубят вяра в борбата и да бъдат изложени на вредни 

влияния. Бъдете като пазители на мира. 

56 Истина ви казвам, че още от най-ранните дни на човечеството човекът е имал интуитивното 

познание, че носи в себе си духовно същество - същност, която, макар и невидима, се разкрива в 

различните дела на неговия живот. 

57 От време на време твоят Господ ти разкрива съществуването на духа, неговата природа и 

скритата му същност. Защото, въпреки че го носите в себе си, воалът, с който ви обгръща вашата 

материализация, е толкова плътен, че не можете да разпознаете най-благородното и най-чистото 

във вашето същество. 

58 Човекът се е осмелил да отрече много истини. И все пак - вярата в съществуването на духа 

му не е била едно от нещата, с които той се е борил най-много, защото човекът е почувствал и най-

накрая е разбрал, че да се отрече от духа си е същото като да се отрече от себе си. 

59 Когато човешкото тяло се изродило заради страстите, пороците и материализма, то се 

превърнало във верига, тъмна превръзка, затвор и пречка за разгръщането на духа. Въпреки това на 

човека никога не му е липсвала искрица вътрешна светлина, която да му се притече на помощ в 

часовете на изпитание. 

60 Наистина ви казвам, че най-висшият и чист израз на духа е съвестта, онази вътрешна 

светлина, която прави човека първи, най-висш, най-велик и благороден сред всички същества, 

които го заобикалят. 

61 "Учителю - питаш ме тихо, - защо знаем толкова малко за духа?" Защо знаем толкова малко 

за себе си?" 

62 Учителят ви отговаря: Защото сте се обърнали повече към това, което светът ви носи, а не 

сте се посветили на изучаването на нетленното, което е вашият дух. Дори духът, с оглед на 
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красотите, чудесата и удоволствията, които животът му предлага - дори и за кратко - отхвърля 

блаженствата, които собственото му развитие може да му предложи. Въпреки това - трябва да ви 

кажа честно - не бива да вярвате, че земната материя е по-силна от духа и че това е причината той 

да потъне, докато се материализира. Не, духът е несравнимо по-силен и винаги ще бъде. Но ако е 

паднало, то го е направило доброволно, съблазнено от съблазните на света, който му предлага - 

дори и само временно - живот, богат на удоволствия и изкушения чрез сетивата на плътта. 

63 Съвсем естествено е, че материализацията му пречи да опознае себе си и не му позволява да 

разкрие способностите си чрез човешката си част от същността. Защото материалната природа 

изглежда най-противоположна на духовната. Въпреки това, когато и двете намерят хармония във 

вас, ще усетите, че физическата ви природа е като чисто огледало, което отразява духовното и дори 

божественото в цялата му красота. 

64 Търсете присъствието Ми в делата, които съм извършил, и ще можете да Ме откриете на 

всяка крачка. Опитайте се да ме чуете и ще ме чуете в мощния глас, който се излъчва от всичко 

сътворено. Защото за мен е лесно да се разкривам чрез проявленията на творението. Разкривам се и 

в звезда, и в буря, и в меката светлина на зората. Позволявам на гласа си да се чуе в мелодичното 

трели на птица, както и да го изразя чрез аромата на цветята. И всяко мое изказване, всяко 

изречение, всяко произведение говори на всички вас за любов, за изпълнение на законите на 

справедливостта, за мъдрост, за вечност в духа. 

65 Защо не успяхте да се покажете в цялата духовна пълнота, във великата красота на духа си, 

въпреки че имахте власт над материалното? - Защото се оставяте да бъдете увлечени от страстите 

на света. 

66 Ето защо не се въздържайте от изучаването и практикуването на моите учения, мислейки, че 

по този начин ще постигнете по-голяма духовност. Трябва да се научите да я печелите чрез 

мъдрост, тогава ще сте достигнали началото на универсалната хармония, в която позволявате на 

духа си да се прояви. 

67 Тълкувайте закона и го спазвайте. Това ще ви подготви да живеете във висшите духовни 

светове. Докато съществуват материални светове, духовният свят трябва да продължава да ги 

излъчва и да ги облива със своята светлина. 

68 Помислете: Ако сега не сте в състояние да овладеете една безпочвена физическа обвивка - 

каква задача бих могъл да възложа на вашия дух, когато той веднъж заживее в свят на висша 

духовност? 

69 Само Аз мога да ви дам тези учения, о, синове човешки. Кой човек би могъл да ти каже 

какво все още съм приготвил за теб в Моята тайна стая? Мислете и се молете, о, ученици, за да 

може Моите наставления да ви доведат до помирение на духа със земната му дреха. 

Моят мир да бъде с вас! 
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Инструкция 171  
1 Изворът на благодатта се излива върху вас, за да утоли жаждата ви за мир и да ви пречисти. 

2 Трябва да те инструктирам, защото виждам, че си все още слаб. В това Слово е силата, 

която дава нов кураж на духа. 

3 Не забелязвате ли, когато ме слушате, как скръбта напуска сърцата ви? Защото гласът на 

Отец ви облекчава и утешава. 

4 Вие все още сте деца по дългия път на духа и затова Моята милост ви подкрепя и Моите 

съвети ви водят. Пътят е пълен с тръни, а по краищата му зеят пропасти, но Аз ви уча да не правите 

грешни стъпки, да не позволявате на изкушението да ви победи. Защото ти си предопределен да 

поучаваш ближните си с примера на своя живот. По този начин ще дадете най-доброто 

свидетелство, че сте слушали Учителя на Учителите. 

5 Макар да мисля за духа ти, не забравям и тялото ти - слабо създание, което се нуждае от 

състрадание, любов и търпение, за да намери хармония с духа и да служи на своя Бог със следа от 

съвършенство. 

6 В края на всяка година правете проверка на съвестта си, защото докато живеете на земята, 

сте подвластни на законите на времето. Обърнете мислите си към миналото, оставете всичко да 

мине покрай вас още веднъж. Спомнете си деня, в който за пръв път чухте Словото Ми, деня, в 

който духът ви предусети, че пред него се открива нова ера, и разбра, че завесата на много тайни 

вече е разкъсана, за да може ясно да види истината на това учение. Защото от този момент нататък 

вие разбрахте недостатъците и грешките в живота си и у вас се породи огромното желание да 

служите на своя Господ, като обичате и служите на ближните си. Не се поколебахте да се 

закълнете, че от този момент нататък ще ме следвате, без да се замислите дали няма да дойде 

момент на слабост или отчаяние, който да ви накара да се препънете. 

7 Но доколкото сте ме слушали, моите наставления са проникнали във вашето същество, а 

съвестта ви е била послушният съдия, който е възпирал инстинктите на плътта. 

8 Съвестта ти никога не е осъждала лошите ти дела, без да те е предупредила преди това, като 

те е накарала да разбереш какво означава да изпълняваш моите закони и кога да ги нарушаваш. 

9 Воден по този начин от вашата съвест, Аз ви оставих да изберете пътя и тъй като вие 

избрахте да Ме търсите и да вършите добро по този път, Аз бях неуморен и любящ Учител за вас, 

поправяйки ви с нежност, съдейки ви с божествена справедливост и обичайки ви като най-

съвършен Отец. 

10 Въпреки това все още не сте достигнали степента на духовност, която трябва да имате, за да 

разпространявате моето учение. 

11 Когато направите болките, страданията и радостите на своите ближни свои, ще сте 

направили сигурна крачка по пътя. Докато съдите тези, които са по-малко виновни от вас, и се 

смятате за по-висши от другите, вместо да сте смирени по сърце, вие все още сте далеч от това да 

сте мои ученици. Не видяхте ли, че Аз бях разпнат и простих на човечеството? Защо не Ме вземате 

за пример? - Защото винаги възприемате удовлетворението за тялото с по-голям интерес от това за 

духа. 

12 Виждам, че все още не сте разбрали напълно моите указания, нито пък имате ясна представа 

за целта, която ви очаква. 

13 Не искам нито едно от децата ми да загине в зеещата бездна на мрака. Искам да продължите 

да изкачвате стъпало след стъпало по стълбата към духовното съвършенство. 

14 Сега прегледайте целия си живот и делата си в светлината на съвестта си, за да разберете 

дали сте постигнали напредък, или сте стигнали до задънена улица. Някои от тях трябва да сложат 

край на своята разпуснатост. Уверявам ви, че именно по време на жертвата, която за тялото 

означава отказ от страстите, ще почувствате желание да ми служите и да обичате ближните си. В 

този момент покаянието ще избухне, а плачът ще остави свежест и спокойствие в сърцето и 

искреност в духа. 
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15 Не съм изисквал от вас пълна саможертва в служба на Мен, нито пък ще го направя, защото 

задълженията, които сте поели в света, също отнемат от времето ви. Но искам да осъзнаете какво 

сте научили от Мен и по време на тази задача. 

16 Бдете и се молете за онези, които страдат от глад, болести или мизерия, защото Аз ще бдя 

над вас. Търсете Моето Слово; докато го правите, ще бъдете в постоянен диалог с Мен. 

17 Погледнете с духа си към небесната стълба, която се издига пред вас като светъл път към 

безкрайността и която приканва духа ви да достигне лоното на Отца - лоно на мир и неизразимо 

блаженство. 

18 Намерих ви изгубени като разсипници без компас, като поклонници, изгубени в пустинята. 

Но Аз ти изпратих Моята светлина, която те накара да намериш път, изпълнен с надежди, вяра и 

утеха, която повдигна духа ти и го заля с жизненост и енергия, за да продължи към целта си. 

19 В края на небесната стълба, на последното стъпало, има дом, за който всички сте 

предопределени, но който трябва да бъде спечелен чрез заслуги, чрез вяра, чрез голяма любов и 

милосърдие; преодоляване на препятствия и победа над противници, докато накрая достигнете 

новата Обетована земя, царството, което не е от този свят. 

20 Тази стълба към небето е пряк път и по нея няма лабиринти или отклонения, с което ви 

давам да разберете, че няма да срещнете никакви трудности при изпълнението на Моя закон и при 

задълбоченото изучаване на Моите учения. 

21 Вие ще вървите напред по този път и ще се борите за своето издигане. Ще те направя силен. 

Ако не с Моята сила и Моята светлина, с какви оръжия ще се биете и защитавате? С какво бихте 

преодолели изкушенията си? Ако не ви покриех с мантията на любовта Си, как щяхте да се 

освободите от враговете си? Но наистина, казвам ти, трябва да придобиеш моята защита и 

светлината на моя меч и чрез заслуги. 

22 Вашите следи ще останат отпечатани върху духовния път, който се открива пред вас. Но 

тези следи трябва да говорят за добри дела, за отречения, за благородни постъпки, за щедра любов 

и безгранично милосърдие. 

23 Съдбата на всеки човек се определя от неговата духовна и човешка задача. И двете трябва 

да са в хармония помежду си и да се стремят към една цел. Истина ви казвам: ще оценя не само 

духовните ви дела, но и материалните ви дела. Защото в тях ще открия достойнства, които ще 

помогнат на духа ви да Ме достигне. 

24 Няма да сте сами в странстванията си. Пред вас - някои по-близо, а други по-далеч - има 

много същества, които също вървят напред стъпка по стъпка, като наблюдават и се молят за онези, 

които вървят зад тях. Техният идеал не е да пристигнат сами или първи, а да проправят пътя на 

своите братя и сестри, така че един ден блаженството на първите да стане блаженство на всички. 

25 Колко красив ми се струва този път! Как духът ми се освежава, когато вижда напредъка на 

децата ми, усилията им да се издигнат и да достигнат ново ниво на съвършенство! 

26 Има същества от всички светове, някои от тях са духовни, други - плътски, и всички те 

изпълняват различни задачи. Установявате дома си във вечността, за да се насладите утре на 

сладкия вкус на меда, който ще ви даде мирът на духа. 

27 Блажен е онзи, който Ме следва в пътя на истината. 

28 Блажен е онзи, който обича и се доверява, който знае задачата си и я изпълнява. 

29 Когато ви говоря за "пътя", нямам предвид този на земята, защото светът, който обитавате, 

не е там, където е Моето Царство. Това е духовният път, който върви все по-нагоре. Развитието и 

напредъкът са тези, които очакват вашия дух. Затова, където и да се намирате на земята, можете да 

вървите по пътя на духа. 

30 Деца мои, ако сте се заблудили, върнете се към него; ако сте спрели, вървете напред. 

31 Задачата, която носиш в себе си, ти дадох според способностите и силата ти. Трябва само да 

го разберете и да го обичате. Молете се всеки ден, за да получите необходимата светлина за вашите 

усилия. След това останете подготвени, внимателни, за да чуете гласовете на онези, които ви 

призовават, на онези, които ви молят, а също и за да можете да посрещнете изпитанията. Защото 
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всеки ден от вашето съществуване е страница в книгата, която всеки от вас пише. Всеки ден е 

белязан от изпитание и всяко изпитание има смисъл и причина. 

32 Ще направя от вас хора, здрави духом и телом, защото вие сте избрани, свидетели на моите 

откровения във всички времена, и сте дошли в тази епоха, за да изпълните една трудна мисия и да 

проправите пътя на новите поколения. 

33 Посипах пътя ви с доказателства за любов, за да не се съмнявате нито в мен, нито в себе си. 

- Вие, които ме чухте в този момент, няма да потънете в гроба и няма да отнесете със себе си 

тайната на това проявление, която споделих с вас. Защото най-важната ви задача е да говорите на 

хората от мое име и да свидетелствате за моите откровения. 

34 Не ми казвайте, че не сте достатъчно подготвени за това, защото Аз често съм ви говорил и 

вие сте се пречиствали, когато сте слушали. Всички вие можете да предадете това послание на 

света. Хората го очакват и са готови да го получат. Не сте ли забелязали желанието на хората за 

одухотворяване и за мир? Не се ли трогвате от тяхното невежество и болка? 

35 Моят Дух се излива върху всички хора, Той им говори чрез съвестта им и им казва: Елате 

при мен и си починете. Получете вярата, която ви липсва, не бъдете повече слепи по пътя. 

36 Хора, знаете ли за работата, която в момента разгръщам в света? "Не - казвате Ми, - ние 

виждаме само как това човечество се бунтува, потъва в голяма разруха и търпи тежко посещение." 

Истина ви казвам, че позволих на човека да се съди сам със собствената си ръка, като признае 

всичките си грешки, за да се върне при Мен пречистен. Изпратих светлината Си на всяко създание 

и застанах до него в дните на скръб. 

37 Духът Ми е слязъл над всеки дух, а ангелите Ми са разпределени из цялата вселена и 

изпълняват указанията Ми да подредят всичко и да го върнат в правия път. Тогава, когато всички 

изпълнят мисията си, невежеството ще изчезне, злото вече няма да съществува и на земята ще 

царува само доброто. 

38 О, ако само бяхте в състояние да Ме разберете, ако бяхте познали копнежа Ми да ви 

усъвършенствам - колко далеч щяхте да се издигнете и колко близо щяхте да сте до Мен! Ако 

волята ти беше моя, вече щеше да си достигнал върха, където те очаквам. 

39 Но какво е моето желание, хора? - Вашето обединение и вашия мир. 

40 Ето ме отново, говоря ви и движа сърцата ви в очакване на вашето пробуждане. 

41 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 изтръгнати от корен и хвърлени в 

неугасимия огън. 

42 Говоря ви в алегория и когато ви говоря за това дърво, говоря за човешките дела. 

43 На тези, на които съм поверил служби, казвам: Подгответе реколтата си. - Бащи на 

семейства, учители и управници, господари и слуги, големи и малки, не искам да Ми предлагате 

нивите си диви. Дори и да е само малка сеитба - принеси ми я пречистена и гръмка. 

44 Елате при мен, обадете се и ще ви се отвори. Но идвайте с радост, удовлетворени от 

работата си, за да се чувствате страхотно като мен. 

45 Истина ви казвам, ако имаше хиляда подготвени ума, Аз щях да се изявя чрез тези хиляди 

едновременно. 

46 Давам ви Моето учение, откакто за пръв път ви се изявих чрез дъщеря Си Дамиана Овиедо, 

чрез чийто интелект ви предадох Моята воля. Оттогава през тези гласоподаватели тече Моята 

мъдрост - мъдрост, която трябва да трупате в сърцата си като скъпоценни камъни, защото те 

съдържат любов. 

47 Искам, както Аз съм ви учил и напътствал, да учите вашите ближни. 

48 Вие сте свидетели на всичко, което съм казал през това време, така че утре, когато Словото 

Ми вече не е с вас, да можете да говорите за тези учения на ближните си. След това, като 

погледнете назад към тези прояви, ще обясните на онези, които ви питат как Учителят се е изявил и 

какво е направил носителят на гласа. Защото след 1950 г. хората ще ви питат и вдъхновени от 

свидетелствата ви, ще поискат книгите, в които е отпечатано словото ми, и в тях ще открият моето 
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присъствие и моята същност. Ако търсят несъвършенства, няма да ги намерят, защото 

несъвършенствата на тези, чрез които се проявявам, няма да влязат в тези книги. 

49 Тези писания ще запалят в сърцата светлината на истинската вяра. Те ще покажат на 

грешниците пътя към обновлението и ще създадат нови ученици, нови войници, много от които ще 

демонстрират повече вяра и любов от много от тези, които ме слушат в този момент. 

50 Подгответе се, за да бъдат свидетелствата ви силни и истински. Аз хвърлям светлината си 

върху всички хора. 

51 Благословено е сърцето, което е подготвено, защото то ще почувства моето присъствие. 

52 Хора, Моята воля е в тази Трета епоха всеки ум, сърце и дух да постигне това духовно 

познание. 

53 Книгата на мъдростта е отворена, за да могат всички да станат мои ученици. 

54 Следете с най-голяма ревност за наставленията, които ви давам в този момент. 

55 Вие сте Моето скромно семейство, на което поверих наследство, на което разкрих всичко, 

което беше по Моята воля. 

56 Вие не познавате небесния дом и продължавате да се лутате в пустинята. Но Аз дойдох, за 

да ви обединя в Моята любов, и вие не забравяйте, че любовта на вашия Отец ви очаква. В момента 

подготвям пътя за вас, за да можете да се възстановите от тежката работа през деня. Но още сега ви 

казвам, че по този път има повече тръни, отколкото цветя. Нищо няма да изненада вас, които сте 

научили пътищата на живота и сте придобили твърдост и смелост по тях. 

57 В момента вие сте мои ученици, опитвате се да разберете моето откровение и в същото 

време сте изненадани от напредъка на науката. Радвайте се, че сте били свидетели на всички тези 

чудеса, защото не само сте опознали плодовете на човешкия интелект, но и сте постигнали духовно 

познание на високо ниво на развитие. 

58 Колко много учени, които се смятат за учени, отричат духовния живот, докато вие 

разбирате това, което те не са осъзнали. Твоята задача е да оповестиш (моето учение), така че в 

това време всички да направят още една крачка към светлината. 

59 Виждам желанието на хората, които копнеят да дойдат при мен. Казах ви: проправих пътя, 

за да могат всички да изпитат безкрайното блаженство от това да ме намерят. Вие, които сте 

направили крачка към обновлението, към одухотворяването, чувствате как душата ви се радва. 

60 Искам да оставя тези слушатели тук оборудвани, преди да си тръгна в края на 1950 г. 

61 През Втората епоха подготвих дванадесет мъже и те разпространиха моето учение в целия 

познат тогава свят. Дванадесет души бяха достатъчни, за да установят Моя закон на любовта. Казах 

им, че отново ще бъда сред хора. И сега думата Ми се сбъдна, защото Учителят дойде отново в дух, 

придружен от духовните Си войнства. 

62 Това е времето на освобождението на духа, епохата на светлината и еволюцията. Вие ще 

разпознаете семето, което оставям в душите, и това семе ще бъде свидетелство за Моето идване 

при хората в тази Трета епоха, в която се проявявам от 1866 г. насам. 

63 Вие, които ме слушате сега, сте мои ученици в този момент и сте дошли при мен, без да 

знаете накъде сте тръгнали. 

64 Искам моите нови ученици да бъдат сеячи на мир в този свят. 

65 Не знаеш колко много постига твоят дух за развитието си чрез кратките мигове, които 

отделяш от света, за да ми посветиш. Наистина съм ви приготвил изненади, когато пристигнете при 

вашия Отец. 

66 Това е деликатна мисия, която ви възложих, но не е тежък кръст на саможертва. Нищо не ви 

принуждава да следвате тези учения, тъй като сте надарени със свобода на волята. Но над тази 

свобода на мисълта, живота и действието, която ви принадлежи, блести една светлина - съвестта, 

която ви съветва какво да правите и ви учи да различавате доброто от злото. Тази светлина съм Аз, 

който съм вътре и вън от вас и ви помагам както в радост, така и в болка, когато вървите по добър 

път или когато бягате към бездната. Аз съм навсякъде, защото съм Божественото сърце, което бие в 

цялата вселена. 
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67 Не искам повече изкупление или болка за теб; искам душите на всички Мои деца, както 

звездите украсяват небесната твърд, да озаряват със светлината си Моето царство и да изпълват с 

радост сърцето на твоя Отец. 

68 Подгответе сърцата си да приемат пратеника на любовта, който е Мария, Майката, която 

слиза, за да утеши сърцата на децата. 

69 Най-нежната любов на Бога към Неговите създания няма форма. Но във Втората епоха то 

приема формата на жена в лицето на Мария, Майката на Исус. 

70 Разберете, че Мария винаги е съществувала, тъй като нейното същество, нейната любов, 

нейната нежност винаги са били в Божествеността. 

71 Колко много теории и грешки са създали хората за Мария! За нейното майчинство, зачатие 

и чистота. Колко много са охулили в този процес! 

72 В деня, в който наистина разберат тази чистота, те ще си кажат: "По-добре щеше да е за нас, 

ако никога не бяхме се раждали." Огнени сълзи ще горят в душите им. Тогава Мария ще ги обгърне 

с благодатта си, Божествената Майка ще ги закриля с мантията си, а Отец ще им прости и ще им 

каже с безкрайна любов: "Гледайте и се молете, защото Аз ви прощавам и във вас прощавам и 

благославям света." 

73 Не търся реколта в ръцете ти, защото знам, че те са празни. Виждал съм хора, които, вместо 

да посеят вяра в сърцата, са отнели и малкото, което са имали от нея. 

74 Надарих ви с много способности, за да можете да практикувате активна любов към 

ближния, и затова не е правилно да идвате при мен като нуждаещи се и да ме молите за помощ. 

75 Когато вашите ближни се обръщаха към вас за помощ, изслушвахте ли ги и грижехте ли се 

за тях? Съвестта ви казва, че в много случаи сте оставали глухи и безразлични, а това не е 

учението, на което ви научих в Исус. 

76 Погледът Ми чете в сърцата ви, Словото Ми ви съди и вие не треперите. Докато те съдя, аз 

те уча, обичам те и ти прощавам. Аз прощавам на вас, които Ме слушате, и на човечеството. 

77 Понякога те виждам нерешителен и се страхуваш да продължиш напред, страхуваш се от 

капаните на пътя, страхуваш се дори от моята светлина, защото смяташ, че ще бъдеш заслепен от 

нейния блясък. Как тогава ще станете силни и ще спрете болката? Нека светлината на Моя Дух 

изпълни съществото ви, тогава ще разберете много откровения и отчаянието ви ще изчезне. Не се 

възмущавайте от факта, че един и същ Бог ви съди, обича и същевременно ви наскърбява. Не се 

обърквайте, че от сърцето на Отца идва най-строгият съд и същевременно най-любящото 

застъпничество за Неговите деца; но не оспорвайте справедливостта на Отца, тъй като вече имате 

Моята светлина в духа си. Защото, ако тя се прояви безмилостно в живота ти, ще ти се стори, че 

съм ти отказал прошка, че вече не те обичам, че съм преминал границата на справедливостта и съм 

се оказал жесток и несправедлив.В заблудата си тогава не би могъл да разбереш, че никой не 

посява болка, ако не я е посял преди това. 

78 Ако разбирахте моето учение, щяхте да усещате моята любов и да разпознавате моето 

присъствие в живота си, което ви спестява грешките и паденията и ви възстановява с бащинска 

доброта, когато вашата неблагодарност или нужда са ви повалили. Друг път ще ме видиш да 

облекчавам потискащото бреме на твоите прегрешения, за да подтикна сърцето ти към дълбоко 

съзерцание, защото моята любов и моята прошка са безгранични. 

79 Досега с моята работа са се запознали само необразовани хора с простодушие и скромни 

познания. Винаги те са били първите, които са идвали да ме чуят, но сега ще дойдат и учени, 

философи и изследователи. Някои от тях ще го направят с намерението да изследват смисъла на 

това учение, а други - с предчувствието, че по този начин ще се сблъскат със светла реалност. 

Всички те ще научат нови уроци от моето Слово и тази нова мъдрост, която ще открият в моите 

откровения, ще промени начина на мислене, съществуване и чувства на цялото човечество. 

80 Колко много ще се учудят на простия и съвършен начин, който съм избрал, за да осъществя 

Своето откровение, и колко много обяснения и решения ще намерят в Моите учения. 

81 Новото време поверявам на това човечество, което се състои от същества с различна 

духовна зрялост, както и с различни видове задачи на земята. 
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82 Утрешният човек го очаква жестока борба - борба, която няма да се разпалва от желанието 

за материални блага, нито ще бъде толкова егоистична, че да унищожава човешки животи в хода й. 

Не, аз ви говоря за благородна и възвишена борба, чрез която ще бъдат възстановени мирът и 

любовта в света. Говоря ви за работа, усилия и жертви в името на вашето морално и материално 

усъвършенстване, както и за вашето спасение и духовен напредък. 

83 Върху основите на истинското знание, на любовта и справедливостта хората на бъдещето 

ще изградят свят на мир и светлина. Върху руините на миналото ще се издигне нов свят в морално, 

духовно, интелектуално и научно отношение, с който животът на хората ще бъде напълно 

променен. 

84 Тук, където доброто е било толкова много противопоставяно, където свещеното е било 

толкова много осквернявано, където всичко, което е справедливо и позволено, е било жестоко 

отхвърлено, законът на любовта ще надделее. Днешната долина на сълзите ще се превърне в 

долина на мира. Защото добрата воля на човека да се придържа към закона ще намери своята 

справедлива награда, когато той си възвърне този върховен дар на духа, който е мирът. 

85 Когато животът на човека се развива в атмосфера на мир, неговото познание ще бъде по-

голямо, а вдъхновението му - по-високо от всякога досега. 

86 Как биха могли днешните хора да се вдъхновят сред един порочен свят, в който витаят 

толкова много мисли на омраза, зло и материализъм, образувайки своеобразна завеса, която пречи 

на умовете им да видят истината за Вечността? 

87 Елате при мен, о, хора, молете се и ми разкажете на духовен език вашите желания и 

страдания. Тогава ще те хвана за ръка и ще те въведа във вътрешността на Моето светилище, 

където ще ти разкрия всичко, което може да ти послужи да украсиш съществуването си, да го 

направиш по-красиво и благородно. 

Моят мир да бъде с вас! 
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Инструкция 172  
1 Облякох ви с дреха на благодат, за да ви отличава от народите и религиозните общности на 

земята. 

2 Само като практикувате моето учение, ще можете да запазите чиста тази дреха, която не е 

материална, а е направена от светлина и която носите в душата си. 

3 То е толкова чувствително, че дори един лош поглед, отразяващ лоши чувства към ближния, 

е в състояние да го накърни. Сега вече ще можете да разберете, че когато извършвате по-сериозни 

прегрешения, не просто причинявате петна, а разкъсвате цели парчета от дрехата си. 

4 Когато излязохте от моя дух, всички вие бяхте облечени в тази дреха, която е чистота на 

душата. Кой е успял да запази тази благодат непокътната до Неговото завръщане? Кой е оцелял във 

всички битки и изкушения без грях? - Много малко. По-голямата част от тях видях в парцали, а 

мнозина са без всякаква добродетел. 

5 Сега дойдох да ви покрия отново, да ви облека, като изливам светлината Си върху душите, 

като огромна мантия, която разделям, за да ви украся. О, хора, знайте, че именно по тази светлина 

светът ще ви разпознае. 

6 Освобождавам ви от злото, за да бъдете достойни да притежавате Моето семе и да го 

посеете. Как бих могъл да ви изпратя голи или изпокъсани, изцапани или нечисти, за да 

свидетелствате за Моето слово? 

7 Сега, когато сте поели по пътя на обновлението, не се бавете, не заспивайте по средата на 

пътя, защото така ще забавите духовния си напредък. 

8 Искам всяка стъпка, която правите в моята работа, да бъде още една стъпка, която да ви 

изведе на по-високо място във вашето поклонничество, и да знаете, че всяка работа ще ви донесе 

плод. Не пропускайте да я пожънете, не се задоволявайте да сеете и да пренебрегвате реколтата. 

9 Ако наистина желаете да станете майстори в одухотворяването, трябва да бъдете упорити, 

търпеливи, прилежни и внимателни, защото тогава ще имате възможност постепенно да пожънете 

плодовете на работата си по пътя, при което ще натрупате опит, който е светлина, който е познание 

за истинския живот. 

10 Тези, които преподават моята работа в света, трябва да бъдат истински познавачи на човека 

- както на това, което принадлежи на душата, така и на това, което се отнася до тялото. 

11 От духа, пречистен от опита, укрепен в борбата и пречистен от добротата, ще дойде съвет, 

който е точен, дума, която решава проблем, решение, което е правилно, наставление, което 

убеждава. 

12 Колко много са хората по света, които се посвещават на духовното ръководство чрез 

различните съществуващи църкви и секти и вместо да насочват своите ближни по пътя на 

истината, ги оставят да се заблуждават в тъмнината и ги тласкат към бездната на невежеството! 

Защо? - Защото не познават хората, защото не се опитват да ги разберат. Но как биха могли да 

разберат хората, ако дори не познават себе си? 

13 Не искам това да се случи и на вас, възлюбени ученици от Третата епоха. Обърнете 

внимание, че ви научих първо да изследвате вътрешността си, да се познавате отвътре, за да 

можете да съдите себе си. Осъзнайте на колко много изпитания, големи и малки, ви подлагам, за да 

можете да прилагате Моите учения и да живеете в истината на Моето Слово. Тогава, когато сте 

готови, когато сте оформени от финото длето на моята справедливост и моята любов, ще ви 

изпратя при вашите ближни с моето послание за утеха, надежда и мир. 

14 Кой тогава ще може да устои на силата на истината, която се излъчва от думите ви? Кой 

няма да се почувства завладян и дълбоко развълнуван от разбирането, съпричастността и 

убедителността на вашите съвети? Ще има вяра в сърцата, ще има обръщане, възстановяване и 

безброй чудеса. Това е плодът, който искам да пожънете, това е реколтата, която очаквам да 

донесете. Но не се заблуждавайте. Когато ви говоря за плодовете в Моите учения, винаги има хора, 

които тълкуват тази дума по много земен начин и търсят плодовете на своите дела под формата на 

ласкателства, почести, внимание и дори като заплащане в пари. Колко далече е този плод от онова, 



U 172 

186 

което имам предвид в Моето Слово! Вече сте разбрали, че съм говорил за плодовете на опита, на 

искреността, на разбирането, на душевния мир и на одухотворяването. 

15 Онези, които все още търсят възнаграждение на земята под формата на пари и признание, са 

души с ниско ниво на развитие, които не искат да признаят истината и все още се задоволяват с 

наградата, която светът дава. 

16 Сега те ще се събудят от сънищата си и ще осъзнаят своята голота, въпреки че са смятали, 

че са празнично облечени. Те ще осъзнаят духовната си нищета и ще се почувстват духовно 

нуждаещи се, докато са смятали, че притежават неизчерпаемо съкровище. 

17 Ученици, грижете се за дрехите си, учете се от мен, за да можете утре да учите ближните си. 

Избави сърцето си от всяка лоша склонност и го превърни в плодородна земя, в която Моето Слово 

покълва и дава плод за радост на твоите ближни и за слава на твоя дух. Аз съм винаги с теб, но ти 

не си винаги с мен. Затова, когато стигнете до проявлението на моята божествена светлина чрез 

гласоподавателя, ви казвам: Добре дошли, о, множества, жадни за мъдрост. 

18 Докато ти идваш тук, за да спазиш една среща, Аз се явявам, за да изпълня едно обещание, 

и те благославям, защото не Ме остави да проповядвам сам в пустинята. 

19 Не съм ви намерил подготвени, защото в продължение на много векове човечеството, 

вместо да изучава моето учение, се е посветило на външни ритуали и форми на поклонение, които 

не осветяват пътя на духа. Но Аз ви прощавам, идвам ви на помощ и ви позволявам да достигнете 

до знанието, което все още е скрито в Моето Слово за Втората епоха. Когато превърнете този урок 

в свой, Аз ще ви дам Моето ново послание, което ще ви изпълни с радост поради същността и 

мъдростта, които ще ви донесе. 

20 Искам това човечество да не бъде повече начинаещо в духовното познание, а да се превърне 

в добър ученик, който разбира отговорността, която носи в тази епоха на съда, на 

Отецът има задължение за компенсация и духовно усъвършенстване към него. 

21 А вие, хора, трябва да свидетелствате за моето учение чрез делата си на любов, за да могат и 

други общности да се издигнат към светлината, която е освобождение, истина и живот. 

22 От дълго време ви радвам с тази прокламация, но намирам много малко подготвени. 

Повечето от тях се отклоняват от задачата, на която трябва да посветят всичките си сили, любов и 

вяра, тъй като именно кръстът ги издига и ги доближава до Мен. 

23 Ако някои не са разбрали Словото Ми, то не е защото то не е достатъчно ясно, а защото не 

са знаели как да тренират интелекта си, защото до днес не са чувствали любовта към ближния в 

сърцето си, защото не са позволили на смисъла на Словото Ми да проникне в сърцето им, за да го 

пробуди за истинска любов. 

24 Понякога се оплаквате, че броят на последователите на Моето Слово се увеличава бавно. Но 

Аз ви казвам, че трябва да се оплаквате от себе си, защото имате задачата да увеличавате и 

умножавате множествата, които образуват тази общност. Но ако в сърцата ви липсва вяра, ако 

духовните ви дарби не са развити, ако в умовете ви липсва светлината на духовното познание, как 

ще убедите невярващия? Как ще го развълнувате с вярата и любовта си, ако тези добродетели не са 

развити в сърцето ви? 

25 Който не разбира, не може да доведе до разбиране; който не чувства, няма да събуди 

чувство. Сега разбери защо устните ти заекваха и се запъваха, когато се сблъска с необходимостта 

да свидетелстваш за Моето слово. 

26 Който обича, няма нужда да заеква, който вярва, не се страхува. Този, който чувства, има 

много възможности да докаже своята искреност и истинност. 

27 Непрекъснато ви говоря, че трябва да се подготвите, като изучавате внимателно моите 

учения, че трябва да прилагате думите ми, защото искам стъпките ви по този път да бъдат сигурни. 

Онези, които не са ме разбрали истински или не са се одухотворили истински до момента, в който 

словото ми вече няма да се проявява в тази форма и духовният ми свят няма да говори чрез моите 

избраници, а сред народа ми няма да има повече символи и обреди, ще бъдат застрашени да се 

поддадат на заблуда, ще останат на ръба на пропастта. Но защо се страхувате, че това ще се случи, 
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след като ви предупреждавам от толкова време и по толкова поводи, за да избегнете опасностите, 

паденията и посещенията? 

28 Време е да обмислите стъпките, които трябва да извървите по този път, за да изпълните 

мисията си по най-чистия и приятен пред Мен начин. Защото наистина, казвам ви, онези, които се 

вдъхновяват от тези идеали, ще придобият истинска визия за бъдещето си и сигурност по 

отношение на всичко, което трябва да постигнат в живота. За тях няма да има пропасти, тъмнина 

или несигурност. 

29 Искам всички вие да бъдете такива силни души. Ето защо постоянно ви говоря за 

подготовка, духовно потапяне и изследване. 

30 Виждам ви разкаяни, мълчаливо плачещи, слушащи думите ми, и ви благославям, че 

позволихте на божествената същност на моите учения да проникне в сърцата ви, които до днес все 

още не са се събудили за любовта, за милосърдието, за добротата. 

31 Вашият дух е имал момент на почивка, който е бил отдих от тежкото изпитание, което е 

понесъл чрез земното тяло. 

32 Колко много души от тези, които идват на това проявление, не са имали нито миг почивка 

от деня, в който са се въплътили в това тяло, докато не са чули думите ми за първи път! Колко 

много същества намират покой само в кратките периоди на моето проявление! На тях и на всички 

вас казвам, че можете да продължите да се радвате на моето слово, но също така трябва да 

помните, че ще дойде ден, в който вече няма да го чувате; тогава ще се заемете да доказвате вярата 

си, одухотворяването си и послушанието си с увереността, че тогава ще видите своя (духовен) 

напредък възнаграден с пряк диалог между духовете. 

33 Виждал съм как се бориш с тялото си, за да се справиш с неговата непокорност. Трябвало е 

да преминете през големи битки със сърцето си, за да наложите послушание и да му се предадете. 

Неговата природа се противопоставя на изискванията на съвестта. Но ако упорствате в молитвата, 

ако бдите, ще го превърнете в най-добрия сътрудник в духовното изпълнение. Тази борба е част от 

вашето обезщетение в този момент. 

34 Всичките ви качества са скрити още от момента на създаването ви. Интелигентността, 

съпричастността и разумът винаги са били твои, за да водиш последната битка. Когато сте 

победили злото и духът ви е пилотът, който управлява кораба, ще можете да потърсите ближния си 

и да му бъдете светъл пример, истински свидетел. Без да се хвалиш със силата на душата си и с 

властта си, ще покажеш делата си, които ще разкрият послушание и покорство към моите закони и 

ще бъдат пример, който ще насърчи твоите ближни да те последват по пътя на развитието. 

35 Когато престанете да чувате словото ми чрез гласоподавателите и духът ви почувства 

желание да осъществи това, на което ви учех през това време, нека всеки от моите ученици да 

смята групата от хора, които са му определени, за свое семейство, за да ги учи и напътства. Дръжте 

се милостиво с тях, поправяйте ги с любов и мъдрост, позволете им да дишат атмосфера на мир 

като тази, която създадохте днес, и тогава Моят Дух ще се настрои да вдъхновява и благославя 

всички вас. 

36 Не ги питай откъде идват и защо ме търсят. Илия ще ги напътства, когато настъпи техният 

час. Още днес Аз подготвям онези, които ще дойдат в последния час, и призовавам за благословени 

онези, които вярват в това Слово, което ви дадох чрез човешко предаване. 

37 Наставлявам ви, за да бъдете подправката на земята, за да зарадвате живота на хората с 

Благата вест, че Учителят се е изявил в това време на страдание и е оставил Словото Си като 

наследство за всички, за да се хранят с него и да живеят вечно. 

38 Не ви възлагам пълното преобразяване на това човечество, но донесете Словото Ми до 

сърцата с пламенни усилия и то ще направи чудеса. Каква голяма утеха ще получи ближният ви в 

дните на изпитание, ако го научите да тълкува моето учение, и как ще копнеете за онези часове, 

които сте прекарали близо до мен, пиейки тази божествена същност, чувствайки се като деца, 

които получават цялата нежност и любов от вашия Отец. 

39 Човечеството днес е благодатно поле за работа. Полетата са много големи, а работниците са 

малко. Как ще ми предложите духовния напредък на поколението, което обитава този свят днес, 
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ако не работите усърдно? Разполагате с ограничено време, а трябва да се подготвите за толкова 

много неща. Часът е благоприятен! Възстановете храмовете, които са се срутили в сърцата на 

хората. Помогнете за възстановяването на домовете, проповядвайте духовност по пътя си. 

Свидетелствайте с делата си. 

40 Гледайте добродетелта да преобрази вашите братя и сестри, децата да бъдат сладка връзка 

между бащата и майката, а подрастващите - здрава основа за новите поколения; съпругът и 

съпругата да бъдат по образа на Бога и Неговото творение и всички, заедно с ангелите пазители, 

които ви помагат, да постигнат съвършена хармония с вашия Отец. 

41 Твоите молби достигат до мен, светлината, която изливам върху духа ти, озарява 

съществото ти. Всички ваши произведения са налице и можете да прецените достойнствата си. 

Страданията, през които преминавате сега, ще отминат и във Вселената ще настъпи мир. 

42 Молете се за народите, които воюват помежду си. Споделяйте хляба и дрехите си с тези, 

които са в беда. Отворете житниците си и ги нахранете с истинска любов. В този час на мъка 

покажете братството си със света. Практикувайте активно милосърдие към болните, подгответе 

душите, които трябва да заминат за отвъдното, укрепете вярата на страдащите и донесете мир на 

всички. Поискайте и Аз ще направя чудеса сред човечеството, на което съм помагал през всички 

векове. Защото ако мислите, че съм напуснал престола Си, за да ви се изявя, грешите, защото 

престолът, който си представяте, не съществува. Престолите са за суетни и надменни хора. 

Разберете, че духът ми не живее на определено място. Тъй като е безкраен и вездесъщ, той е 

навсякъде, на всички места, в духовното, в материалното и във всичко сътворено. 

43 Къде е тогава този престол, който поставяш под мен? 

44 Не приемайте думите Ми като упрек за слабото ви разбиране и разпознаване на истината, 

защото Аз не се явявам при вас, за да ви унижа в незрелостта ви, а за да ви издигна към светлината. 

45 Мислите ли, че не забелязвам развитието и промяната, която са претърпели вашите знания и 

убеждения, откакто сте чули това слово? Истина ви казвам: знам за стъпките, които правите по 

духовния път. 

46 Когато дойдохте при моето проявление, вие не вярвахте в моето присъствие чрез човешко 

същество, тъй като ви беше внушено, че можете да ме намерите само в образи, символи и 

предмети, осветени от вашите църкви. След това, когато разбрахте, въпреки липсата си на вяра, че 

в моите учения има смисъл, който просветлява и дава мир на сърцата ви, разбрахте, че 

божествената светлина се проявява чрез тези същества, предназначени да предадат моето послание. 

47 В сърцата ви се роди нова вяра, нова светлина, която ви даде да разберете, че човек може да 

общува директно с Бога. Но това не беше всичко; все още трябваше да осъзнаете, че човешкият 

интелект не е необходим, за да ви говори Отец. И тогава знаехте, че това божествено проявление 

чрез носителя на гласа ще бъде временно, защото по-късно ще настъпи времето на диалога между 

духовете, когато хората ще са премахнали и последната следа от материализма, фанатизма и 

невежеството от своето поклонение, своите вярвания и действия на поклонение и всичко в тях ще е 

одухотворено. 

48 Някои от вас вече са разбрали това, други вече живеят според него, но все още ви липсва 

много, за да достигнете до целта, от която да ме разберете в Моята истина, в Моята реалност, а не 

вече чрез фантазии, създадени от човешкото ви въображение. 

49 Вече не си ме представяйте на тронове като тези на земята. Освободете се от човешката 

форма, която винаги ми приписвате. Не се опитвайте да си представяте рая, защото умът ви никога 

няма да може да го обхване в цялото му съвършенство. Когато се освободите от всичко 

материално, ще се почувствате така, сякаш разкъсвате веригите, които са ви свързвали, сякаш пред 

очите ви се срутва висока стена, сякаш гъста мъгла се разсейва и ви позволява да видите безкраен 

хоризонт и непознат, дълбок и светъл небосвод, който същевременно е достъпен за 

доброжелателната душа. 

50 Едни казват: Бог е на небето, други казват: Бог живее в отвъдното. Но те не знаят какво 

казват и не разбират в какво вярват. 
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51 Аз наистина живея на небето, но не на онова място, което си представяте. Аз живея в небето 

на светлината, силата, любовта, знанието, справедливостта, блаженството, съвършенството и 

хармонията. 

52 Да, аз съм в отвъдното, но отвъд човешкия грях, отвъд материалното робство, отвъд 

гордостта, невежеството и ограничеността. Ето защо ви казвам, че идвам при вас, защото съм 

дошъл до вашата ограниченост, защото ви говоря така, че сетивата ви да ме възприемат и умът ви 

да ме разбере, а не защото идвам от други светове или обиталища: Моят Дух живее във всички 

творения. 

53 Много сте се борили и много време сте отделили, за да преобразите убежденията и 

представите си, и трябва да се борите още повече, за да постигнете духовната цел, за която съм ви 

предопределил, а именно да познаете своя Отец, да Го обичате и да Му се покланяте с дух. Тогава 

ще започнете да усещате истинския "рай" на духа, онова състояние на възвишеност, хармония, мир 

и благополучие, което е истинският рай, към който всички трябва да се стремите. 

54 Подайте ръка в знак на приятелство, но го направете искрено. Как ще бъдете братя и сестри, 

ако все още не сте в състояние да бъдете приятели? 

55 Ако искате Отец да живее сред вас, трябва да се научите да живеете като братя и сестри. 

Ако успеете да направите тази крачка по пътя към братството, вашата победа ще бъде възнаградена 

с диалог на духа с духа. Защото, ако се обичате един друг и сте единни във волята и мисълта си, Аз 

ще ви дам чрез вдъхновение да влезете в общение с вашите братя и сестри, които живеят извън 

вашия свят. 

56 Моята работа е пълна със светлина, Моята истина е ясна, затова никой не може да ходи в 

тъмнина, докато твърди, че Аз съм там. 

57 Когато живеех сред вас по онова време, често през нощта, когато всички спяха, хората, 

които ме търсеха, идваха тайно, защото се страхуваха да не бъдат разкрити. Те ме потърсиха, 

защото се разкайваха, че са викали срещу мен и са негодували, докато съм говорил на тълпата. 

Разкаянието им беше още по-силно, когато разбраха, че Моето Слово е оставило дар на мир и 

светлина в сърцата им и че съм прелял лечебния Си балсам в телата им. 

58 Те се явиха пред мен и казаха: "Учителю, простете ни, открихме, че в думите ви има 

истина." Аз им отговорих: "Ако сте разбрали, че говоря само истината, защо се криете? Не излизате 

ли навън, за да приемете слънчевите лъчи, когато се появят? Кога сте се срамували от тях?" 

59 Истина ви казвам: който обича истината, никога не я крие, не я отрича и не се срамува от 

нея. 

60 Казвам ви това, защото мнозина идват тайно, за да ме слушат, като отричат къде отиват и 

крият какво са чули, а понякога отричат, че са били с мен. От какво трябва да се срамувате? 

61 Трябва да се научите да говорите за моето учение така, че никога да не давате повод за 

присмех. Също така трябва да култивирате искреност, така че когато свидетелствате за Мен, да го 

правите с думи, които са израз на сърцето ви. Това е семето, което винаги покълва, защото 

притежава убедителната сила на истината, която докосва сърцето и достига до духа. 

62 Когато закрепя божественото Си послание във вас, то трябва да се превърне в братско 

послание. Но за да впечатли и развълнува материалистичното сърце на това човечество, то трябва 

да има печата на истината, която ви разкрих. Ако скриете нещо, ако скриете нещо, не сте дали 

истинско свидетелство за това какво е Моето откровение през Третата епоха, така че няма да 

намерите вяра. 

63 Доказах ви, че тъмната превръзка може да бъде премахната от очите на невежия или 

заслепения, без да му навреди, да го обиди или нарани. Искам и вие да направите същото. Доказах 

ви, че любовта, прошката, търпението и снизходителността имат по-голяма сила от суровостта, 

осъждането или употребата на сила. 

64 Имайте предвид този урок, ученици, и не забравяйте, че ако искате с право да се наричате 

братя на своите съседи, трябва да имате много доброта и добродетели, които да им покажете. 

Обещавам ви, че ще почувствам присъствието Си в духа ви по преливащ начин, когато светлината 

на братството засияе на земята. 
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Моят мир да бъде с вас! 
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Инструкция 173  
1 Вие вече не сте малки деца по духовния път, вие сте еволюирали души. Знаете ли какво 

означава "спиритуалист"? Ще ви кажа с едно кратко изречение: спиритуалист означава "ученик на 

Светия дух". 

2 Всички вие ще бъдете велики, когато постигнете истинско смирение, когато практикувате 

истинска любов. Докато в сърцата ви има нечестие, няма да получите високата награда, която ви 

обещах. Ето защо ви уча, поправям и пречиствам в чистите води на Реката на живота, за да станете 

достойни да дойдете при Мен. 

3 С любов ще поправям грешките ти, ще те издигам, когато падаш, и ще те утешавам в 

страданията ти. Няма да ви оставя да загинете и никога няма да ви изоставя. Ще ви водя за ръка по 

пътя към съвършенството, докато стигнете до моето царство. Ако не сте гледали - аз съм гледал. 

Милостта и благодатта Ми са с вас, за да се обърнете с любов към другите народи на земята. Аз ви 

научих да се покланяте на Моята Божественост. Аз се изявих с думи чрез вашия интелект, 

интуиция и откровение. Аз също ви говорих чрез моя духовен свят. Във всички ваши изпитания, 

болки и премеждия Аз се проявих като Отец. 

4 От всички светове, от всички небеса съм получил данък. Но когато насочих погледа си към 

тази планета, претърсих всички секти и религиозни общности, но получих само болка и външни 

култове, които вече не са подходящи за това време. Но Аз обсипвам всички с благодатта и любовта 

Си и приемам доброто семе. 

Обърнах поглед (също) към моите спиритуалисти и открих, че вашето поклонение на Бога също е 

несъвършено. 

5 Оповестих ви Себе Си чрез човешкия интелект, за да ви покажа (правилния) път, и ви казах: 

Одухотворете се, откажете се от всичко ненужно. Искам да ви освободя от 

идолопоклонничеството, от фанатизма, от материализма, като премахна традициите и обредите 

чрез Моите учения. Защото вие прибавихте към моите учения нещо от предишните си обичаи, 

въведохте в тях традициите и обредите, които са вкоренени в сърцата ви и са наследство от 

предците ви. 

6 Вие сте израилтяните, на които Аз говоря чрез човешкия орган на разбиране, за да можете 

след 1950 г. да общувате с Мен от дух на дух и да научите света на истинско поклонение. 

7 Подгответе децата си, защото те са утрешните поколения, които ще започнат да сеят Моята 

истина, без да я смесват с фанатизъм или идолопоклонство. 

8 Колко велико и красиво е моето учение и колко далеч е то от всичко излишно! Разберете го, 

за да не изпаднете във фанатизъм. Ще дойде време, когато ще можете да го разберете напълно и да 

достигнете с мислите си до отвъдното. Колко красиво ще бъде, когато постигнете тази духовност! 

9 Тогава ще осъзнаете, че изостаналостта ви е била голяма, въпреки че сте имали най-великия 

Учител под себе си. Тогава ще разберете и причината за толкова много изпитания, пречиствания и 

посещения. 

10 Не се страхувайте от света, осветявайте пътя му със светлината на своя дух, 

дематериализирайте го и го освободете от греха му. 

11 Аз не ви деля на класи; тези различия изчезват, когато сте с мен. Не унижавам този, който е 

добре облечен, защото той не иска с облеклото си да унижава другите. Повишавам достойнството 

на бедния и го поставям до този, когото винаги е смятал за по-висш, и от този духовен съюз 

пораждам истинско братство, като давам на всички вас една и съща дума. Защото както в един учен 

може да има малко зряла душа, така и в един прост човек може да има велика душа. Но това се 

признава само от Мен. Затова приканвам всички раси и племена да чуят същото слово, за да 

можете всички да бъдете ученици на Светия Дух. 

12 Ще дойде 1950 г., но моят духовен свят няма да се раздели с вас. То вече няма да има 

достъп до съзнанието ви, но ще продължи да ви защитава и вдъхновява. Аз ще говоря чрез устата 

на онези, които са подготвени. Ще ти проправя пътя, за да излезеш и да донесеш Благата вест на 

хората. След като сте установили контакт с вашия Отец и с вашите духовни братя и сестри, как да 
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не прекосите земи и морета, за да установите контакт с вашите братя от други раси и езици? Аз ще 

ви дам авторитета и универсалния език за това - любовта. 

13 Искам да бъдете ясно огледало, пример, който си заслужава да бъде даден. Не искам да 

бъдете поредната секта на земята. Искам да бъдеш сигурно убежище за корабокрушенците, звезда 

за изгубените в пустинята, дърво за измъчените от смъртта и изтощени скитници. 

14 За да ви помогна да изпълните задачата си, аз ви благославям, възлюбени хора. Виждам 

желанието, с което се събирате и чакате словото ми. Не искате да пропуснете нито едно от моите 

учения, защото в тях намирате храна, която укрепва духа и съживява тялото, и се убеждавате, че 

няма наследство, сравнимо с това, което ви дава знанието, съдържащо се в това произведение. 

15 В това слово намерихте възкресение и живот и се обърнахте към него, както 

корабокрушенецът, когато открие спасителна лодка. 

16 Човешкият живот е като буря и вие искате да се спасите от гибел чрез войни, разпалени 

страсти и нещастия. 

17 Искате да живеете в мир, копнеете за свят на справедливост, мечтаете за братство между 

хората и затова, когато чуете моето слово, откривате в него божественото обещание за този свят, за 

който копнеете. Вие се събрахте около тази проява, за да се чувствате сигурни и подготвени, и с 

надеждата да достигнете до мен, пречистени от добрите си дела. 

18 Благославям това поколение, което умееше да ме слуша и да вярва в моето провъзгласяване, 

както ще благословя и следващите поколения, които ще се покланят и служат с истинска 

духовност. 

19 Моето учение отново ще бъде чуто от човечеството, но не защото Моят закон се е върнал 

при хората, защото той винаги е бил вписан в тяхната съвест. Това ще бъдат хората, които се 

връщат към пътя на Закона. Този свят ще бъде образът на блудния син от моята притча. Подобно 

на него, то ще открие, че Отец го чака в имението си, за да го прегърне с любов и да го настани на 

трапезата си, за да се нахрани. 

20 Часът на завръщането на това човечество при мен още не е настъпил, нито пък му е 

останала част от наследството, което то ще пропилее в пиршества и удоволствия, докато стане 

голо, гладно и болно, и тогава ще вдигне очи към своя Отец. 

21 От бездна в бездна човекът затъва духовно до нивото на отричането и забравянето ми, до 

крайността на отричането на самия себе си, като отрича сърцевината на своето същество, своя дух. 

22 Само моята милост ще може да избави хората от болката да изминат отново пътя, за да се 

върнат при мен. Само Аз, в Моята любов, съм способен да осигуря средства по пътя на децата си, 

така че те да открият пътя на спасението. 

23 Не се ли изпълва сърцето ви с радост при мисълта, че ще видите дома на Отца пред очите 

си? Не сте ли потресени от моралната и духовна трагедия, в която живеят народите на земята? 

24 О, ако само вече бяхте разбрали мисията, която трябва да изпълните в този момент! Как 

тогава ще се грижите за ближните си и как ще забравите собствените си грижи! Но виждам, че все 

още нямате представа за дарбите, които притежава всеки един от тях. Как ще се обедините, за да 

разкажете на човечеството, че спасението е близо? 

25 Вярно е, че задачата на единия не е задачата на другия, но вие трябва да се обедините, за да 

може всички да образуват в хармония едно "тяло "* и една воля, и така, обединени в изпълнението 

на моя закон за любовта, ще се борите за един по-добър свят. Как ще имате право да мечтаете за 

свят на мир, хармония и братство, ако не използвате средствата за постигането му? 
* Тук тялото символизира общността. 

26 Не сте сами в битката, не сте слепи в ходенето и не ви липсват оръжия, за да се защитите. 

Направих така, че духът ти да разбере красотата на духовния живот, отворих духовния ти поглед 

към бъдещето, разкрих ти дарбите и способностите, които носиш в дълбините на съществото си. 

27 Премахнах от съзнанието ви идеята за безполезност, неспособност, несръчност и бедност, 

която бяхте изградили за себе си, за да разберете, че всички можете да бъдете полезни и трябва да 

се развивате, докато стигнете до дома, където ви очаква вашият Баща. 

28 Някои ми казват: "Господи, защо не позволиш на всички нас да Те видим, както нашите 

братя и сестри, които свидетелстват, че Те виждат?" 
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29 О, вие, слаби сърца, които трябва да видите, за да повярвате! Каква заслуга имаш в това да 

видиш Исус във видение под формата на човек, след като твоят дух чрез любов, вяра и чувства 

може да ме възприема безгранично и съвършено в Моята божествена същност? Вие вършите зло, 

когато завиждате на онези, които имат дарбата да виждат духовното във фигури или символи по 

ограничен начин, защото това, което виждат, не е точно Божественото, а алегория или символ, 

който им говори за духовното. 

30 Бъдете доволни от дарбите си и се вглеждайте в свидетелствата, които получавате, като 

винаги търсите смисъла, светлината, наставленията и истината. 

31 Носете кръста си докрай с търпение и отдаденост, а след това Моят закон ще го отнеме от 

вас, когато стигнете до портите на дома, който съм ви обещал, където ще се радвате на истински 

мир. В момента вие все още сте пътници, вие сте войници и бойци, които се стремят към висока 

цел, които ще завоюват по-добро отечество. 

32 Не сте сами в борбата си; човекът никога не е бил, защото аз винаги съм му показвал най-

добрия път, придружавал съм го и съм му вдъхвал кураж. 

33 Ако някой Ме попита как са се ръководили хората, преди да узнаят за Мойсеевия закон, 

който последните получиха от Господа, бих му отговорил, че преди Мойсей Аз изпратих всички 

духове със Закона, записан в тяхната съвест, така че всички действия в живота им да бъдат угодни 

на Моята Божественост. След това изпратих на света духове с голяма светлина, патриарси и 

пророци, за да могат чрез делата си да научат всички свои събратя на изпълнението на Моя закон. 

34 Тези хора ме почетоха с живота си; те не бяха идолопоклонници, защото вече познаваха 

духовността, имаха чувството на любов и милост към другите, бяха готови да посрещнат 

чужденеца в своята земя и дом. Те бяха гостоприемни към чужденеца и уморения пътник. За 

всички те имаха добра дума и мъдър съвет. 

35 Но не всички хора се оставят да бъдат водени от вътрешния глас на съвестта си. Това 

изисква одухотворяване, а сетивата на плътта го избягват. Затова вашият Отец трябваше да се 

изяви сред хората в различни форми, за да им обясни Закона и да им разкрие Божественото. 

36 Вие, хората, които слушате Моите учения в Третата епоха и които все още пазите нещо от 

семето, което ви поверих в миналото, разберете, че трябва да пречистите сърцата си от егоизма и 

материализма, за да доживеете щастливия момент, когато отново ще насочите живота си според 

указанията на съвестта си като онези първи просветлени, като Авраам, от когото произлизат 

хората, които са били попечители на всички Мои откровения през вековете. 

37 Искам, когато дойде времето, когато моето проявление приключи във формата, в която го 

имате днес, да бъдете подготвени по такъв начин, че всеки дух на тези, които формират тази 

общност тук, да бъде като храм за мен, всяко сърце - светилище, всеки дом - олтар, бащин дом, 

гостоприемен и изпълнен с активна благотворителност. Колко дълбок ще бъде тогава вашият мир, 

колко силно ще бъде сърцето ви, за да излезете победители от всички изпитания. 

38 Хлябът ще бъде благословен не само от мен, но и чрез вас, защото тогава ще сте се научили 

да го приготвяте с любов, с вяра, в атмосфера на мир. 

39 Духовната благодат, с която ви дарих, е семето на одухотворяването. Всеки, който с любов 

отглежда това семе в сърцето си, няма да стане жертва на язви и стихии, нито ще бъде потиснат от 

материални трудности. 

40 Не трябва да очаквате, че тези дни ще дойдат при вас от само себе си. Не, хора, вие трябва 

да им помогнете да преминат през одухотворяване, за да изпитате техните чудеса и да можете да 

прецените на какво е способен духът, когато се издигне над калта, праха и мръсотията на 

материализирания и нечист живот. 

41 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. 

42 Онзи, който носи чистота в сърцето си и се стреми да ме почита с делата на своя живот, не 

се нуждае от разумни култови форми, за да чувства, че е изпълнил заповедите на своя Отец и 

Господ. От друга страна, онзи, който усеща в сърцето си безпокойството на съвестта, която го 

съди, жадно желае обреди и видими форми на култ, защото лъжливо вярва, че чрез тях може да се 

помири с Отца си. 
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43 Бъдете прости като цветята и чисти като птиците. Бъдете прозрачни като въздуха и чисти 

като чистата вода, тогава ще постигнете онази чистота и възвишеност, която ще ви позволи да 

опознаете истината за живота. 

44 Всеки, който твърди, че моето учение представлява опасност за материалния прогрес на 

човечеството, допуска сериозна грешка. Аз, Учителят на всички Учители, показвам на 

човечеството пътя към неговото възходящо развитие и истински прогрес. Словото Ми говори не 

само на духа, но и на ума, на разума и дори на сетивата. Моето учение не само ви вдъхновява и 

напътства в духовния живот, но и внася светлина във всяка наука и във всички пътища. Защото 

моето учение не се ограничава само до това да насочи всички души по пътя към дома, който е 

отвъд това съществуване, но то достига и до сърцето на човека и го вдъхновява да живее приятен, 

хуманен и полезен живот на тази планета. 

45 Ако във Втората епоха ви казах, че Моето царство не е от този свят, днес ви казвам, че и 

вашето не е тук, защото този свят, както вече знаете, е само преход за човека. 

46 Аз ви уча на истинския живот, който никога не се е основавал на материализма. Ето защо 

силните на земята отново ще въстанат срещу моето учение. Идвам при вас с моето вечно учение, с 

моето вечно валидно учение, което се състои от любов, мъдрост и справедливост. Но това няма да 

бъде разбрано веднага, човечеството отново ще ме осъди, отново ще ме разпъне на кръст. Но аз 

знам, че моето учение трябва да премине през всичко това, за да бъде признато и обичано. Знам, че 

най-яростните ми преследвачи ще бъдат след това най-верните ми и отрекли се сеячи, защото ще 

им дам много големи доказателства за моята истина. 

47 Този Никодим от Втората епоха, княз сред свещениците, който потърси Исус, за да 

разговаря с него за мъдри и дълбоки учения, ще се появи отново в това време, за да проучи 

щателно моето Дело и да се обърне към него. 

48 Този Савел, наречен Павел, който, след като ме преследваше с ярост, стана един от най-

големите ми апостоли, ще се появи отново на пътя ми и навсякъде ще се появят мои нови ученици, 

някои пламенни, други отричащи се. Настоящият час е от голямо значение, времето, за което ви 

говоря, наближава все повече. 

49 Тази война на идеи, сблъсъците, на които сте свидетели в момента, и събитията, които се 

случват ежедневно - не ви ли говорят за нещо, което предстои, не ви ли карат да усетите, че един 

период от време е към своя край и една нова епоха започва да разпръсква своята светлина? 

50 Искам само вие, свидетелите на Моето Слово в този момент, да останете непоколебими в 

моментите на изпитание, които трябва да предшестват прилагането на Моя Закон. Защото Моето 

ново проявление сред вас ще бъде като ураган, под чиято сила земята и моретата, в които живее и 

се вълнува това човечество, ще се разтърсят и ще се разлюлеят, така че да изхвърлят всичко, което 

крият в себе си от нечистота. 

51 Когато тези изпитания дойдат, не се страхувайте, защото когато те настъпят, ще разберете, 

че е започнал краят на едно управление и е наближила зората на ново по-щастливо време. 

52 Нечестието, несправедливостта, арогантността, робството, невежеството и земната власт ще 

паднат, за да освободят място за установяването на царуването на любовта, светлината и мира 

между хората. Няма да се колебаеш и няма да оставиш светилника си да угасне, дори ако чувстваш, 

че изпитанието е много тежко и чашата, която трябва да изпиеш, е много горчива. Напротив, тогава 

ще запалите пламъка на надеждата и ще го разпалите, както прави войникът в разгара на битката, 

когато чувства, че е на път да надвие врага и победата е близо. 

53 Когато видите, че сте заобиколени от враждебно настроени тълпи, чиито езици хвърлят 

отрова срещу вас, не се съмнявайте в Моите обещания, защото в тези моменти ще ви накарам да 

почувствате Моето успокояващо присъствие и ще чуете любящия Ми глас, който отново ви казва: 

"Аз съм с вас". 

54 Тогава често ще изпитвате как сред тези орди се появява сърце, което ви разбира и което е 

като щит за вас. Но ще го постигнеш само ако ми се довериш и повярваш. 

55 Спомнете си Даниил, онзи пророк, който така защитава своя потиснат народ в робство във 

Вавилония. 



U 173 

195 

56 Нека битката започне. Трябва да поливате наново с любовта си семето, което Вечният е 

посял в духа на човека. Позволете на плевелите да бъдат изкоренени с удара на сърпа на Моето 

правосъдие и нивите да бъдат преобърнати, за да станат годни за обработване. 

57 Необходимо е да дадем още няколко мига на хората, които преследват благата на света, за 

да може разочарованието им да е пълно, за да могат окончателно да се убедят, че златото, властта, 

титлите и удоволствията на плътта никога няма да им дадат мира и благоденствието на духа. 

58 Часът на самоанализа в светлината на съвестта наближава за цялото човечество. Тогава 

учените, богословите, учените, управниците, богатите и съдиите ще се запитат какъв е духовният, 

моралният или материалният плод, който са събрали и който могат да дадат на хората да ядат. След 

това мнозина ще се върнат при мен, защото ще осъзнаят, че въпреки престижа, на който са се 

радвали на земята, им е липсвало нещо, което да запълни празнотата, в която е изпаднала душата 

им, която може да се подхранва само от плодовете на духовния живот. 

59 Създадох оазис за тези души насред пустинята, защото знам, че през земния си живот те са 

чукали на една врата след друга и са вървели по един път след друг - някои в търсене на истината, 

други - на силата, трети - на щастието. Но в края на пътя, който са изминали на земята, когато са 

готови да отхвърлят всичко, Аз ще ги оставя да си починат в Моето лоно, ще ги утеша и ще им 

покажа истинския път, за да намерят по него полетата, където да посеят плодотворните семена на 

своя опит. 

60 Оазисът е духовен, към който ще се отправят хора от всички раси по всякакви пустинни 

пътища - едни уморени, други пълни с рани, посивели, а много от тях с празни торби, засрамени от 

безплодността на борбата, която са водили. Там те ще чуят гласа Ми, ще го познаят и ще 

възкликнат: "Господ е!" С това изречение те ще изразят смирението, с което най-накрая ще ме 

намерят. Защото всички те ще трябва да стигнат до мен благодарение на собствените си заслуги. 

61 Този час на безкрайно благословение, помирение и смирение ще донесе божествена прошка 

и на изгубените деца, които най-накрая се завръщат в дома на Отца, копнеещи за Този, Който им е 

дал живот и наследство. 

62 Този ноемврийски ден е посветен на спомена за съществата, които са преминали в 

отвъдното. Още от първата зора много души се вдигат на молитва за тези, които наричат свои 

"мъртви". Казвам ви, че е много добре да си спомняте за тях и да изпитвате благодарност, любов и 

възхищение към тях. Но не е добре да плачете за тях, сякаш са нещо, което сте загубили, нито да ги 

смятате за мъртви. Защото, ако можехте да ги видите в моментите, когато очите ви ронят сълзи за 

тях и гърдите ви въздишат заради починалите, щяхте да се удивите на светлината, която ги 

осветява, и на живота, който тече през тях. Тогава ще възкликнете: "Наистина, те са живите, а ние 

сме мъртвите!" 

63 Наистина живеете погрешно, ако проливате сълзи пред безжизненото тяло, забравяйки, че 

душата му е пълна с пулсиращ и вибриращ живот. 

64 Ако вместо традиционно да посвещавате един ден на онези, които са преминали в духовния 

живот, винаги сте свързани с тях чрез връзката на молитвата, тяхното невидимо, но реално 

присъствие в живота ви и благотворното им влияние ще се усещат от вас през цялото ви 

съществуване - в борбите, в изпитанията, но и в приятните ви часове. 

А тези същества на свой ред ще имат възможност да съдействат на вашите благородни дела и 

начинания, като по този начин ще придобият повече светлина. 

65 Веднъж казах: "Оставете мъртвите да погребват мъртвите си", и ако внимателно и с любов 

проучите тези мои думи, ще разберете колко основание съм имал да ви кажа това. 

66 Всички вие носите в сърцето си и пред очите си последния образ, физическия облик на 

любимия човек, който си е отишъл. Този, който е умрял в тялото си като дете, го помните като 

дете; този, който е напуснал този живот в тялото си като старец, го помните като старец, както 

винаги помните в това състояние този, който е напуснал тяло, изтощено от болка, или който е 

умрял в разгара на мъчителна агония. Но е необходимо да се замислите за разликата между тялото 

и душата, за да разберете, че там, където човек умира, душата се ражда за нов живот, където вече 

не вижда светлината на света, а божествената светлина, която осветява вечния живот на душата. 
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67 Веднъж ви казах, че човекът е идолопоклонник заради пристрастието си към материалните 

неща, а в почитането на мъртвите той дава ярък пример за своето идолопоклонство. Но моето 

учение, подобно на зората на безкрайната красота, изгря във вашия живот и разсея сенките на 

дългата нощ на невежеството, в която хората са живели в заблуда. И тази светлина, издигаща се в 

безкрайността, ще изпрати като божествена звезда най-красивите си лъчи светлина върху вашия 

дух, за да ви подготви да се насладите с уверена крачка на онзи живот, в който всички вие сте 

способни да влезете чрез висшата си еволюция. 

68 Вече няма да плачете горчиво за онези, които са починали и сега имат по-добър живот, нито 

ще плачете по-късно като духове заради онези, които сте оставили, или защото сте напуснали 

тялото, което ви е служило като обвивка през целия ви живот. 

69 Има същества, които страдат и се страхуват, когато преживеят разпадането на тялото, което 

толкова много са обичали. Но вие ще бъдете сред онези, които ще отправят благодарствена песен 

към своя Създател, когато видят, че е дошъл краят на задачата, която е била поета от това човешко 

тяло. 

70 Днес ви прощавам и опрощавам всички ваши грешки и същевременно ви показвам една 

страница от Божествената книга на живота, където можете да просветлите духа и ума си, за да 

вършите дела, достойни за Онзи, който ви ги е преподал. 

71 В този момент вие поемате голяма отговорност пред човечеството и колкото повече учения 

получавате от Мен, толкова по-голяма ще бъде тази отговорност; защото вие сте хората, които 

трябва да говорят на хората за одухотворяването. Сред вас ще оставя здраво вкоренен съвършения 

начин на общуване с Мен - без обреди и идолопоклоннически форми, просто от дух на дух. 

72 Това благословено семе, което вече е в сърцата ви, ще бъде хлябът, който ще споделите с 

братята и сестрите си, и ще бъде духовното наследство, което ще завещаете на децата си. 

73 Когато ви казах: "Обичайте се един друг", не исках да ви кажа, че това трябва да се случва 

само между хората, но и от един свят в друг. Но сега ви казвам, че когато мислите за онези, за 

които казвате, че са починали, не бива да си ги представяте далеч от вас, нито без чувства. Не 

обичайте мъртвите и не ги помнете като мъртви; помнете ги само като живи, защото те живеят във 

вечността. 

Моят мир да бъде с вас! 
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Инструкция 174  
1 Възлюбени ученици, всеки миг в живота ви е още една стъпка, която ви приближава към 

вашия Отец. Бавно, стъпка по стъпка, вие вървите по пътя, който води към царството на 

светлината. 

2 Наближава времето, когато ще знаете как да отдадете дължимото на духа си и на света по 

справедлив начин. Това ще бъде време на истинска молитва, поклонение на Бога без фанатизъм, 

когато се молите преди всяко начинание, когато знаете как да запазите това, което ви е поверено. 

3 Как би могъл човек да се заблуди, ако вместо да върши волята си, той първо поиска от своя 

Отец в молитва? Този, който умее да се моли, живее в единение с Бога, знае стойността на благата, 

които получава от своя Отец, и същевременно разбира смисъла или целта на изпитанията, през 

които преминава. 

4 Човекът, който се моли директно на Бога, е одухотворен човек, който няма тъмна превръзка 

пред очите си и който е готов да открие в себе си и извън себе си непознати светове на мъдрост и 

истина, които съществуват в живота на човека, без той да ги осъзнава. 

5 Който открие този път, вече не може да стои на едно място, защото тъй като сетивата му и 

духовните му дарби са се пробудили и са станали възприемчиви, днес той чува гласовете на 

природата, утре получава послания от духовното царство, а по-късно ще чуе гласа на своя Господ в 

диалог между духовете, като плод на любовта между Отец и Неговите деца. 

6 Хора, не завиждайте на носителите на глас, чрез които Аз се изявявам, защото ако наистина 

се подготвите физически и духовно, ще ги надминете дори след края на това проявление. 

7 За този народ, свидетел на Моето проявление в тази Трета епоха, е предвидено време на 

знамения, чудеса и доказателства. 

8 Все още не съм казал последната си дума, в която ще ви дам велики откровения. Но Моята 

воля и Моите напътствия са записани в съвестта на целия този народ, за да имат пълно знание за 

това как ще завърши Моето проявление, както и за деня, избран и определен за Моето последно 

наставление. 

9 Трябва да разберете, че искам да ви науча на всичко, което трябва да знаете, за да влезете в 

онези светове или домове, които ви очакват. Защото, както вашият дух е трябвало да се подготви в 

света, в който е живял непосредствено преди това, за да се въплъти и да живее на земята, така той 

трябва да се подготви и за завръщането си в дома, който е напуснал, макар че това са домове, които 

са по-добри по любов, чистота и мъдрост. 

10 Не се съмнявайте в думите ми. Аз (също) изпълних обещанието си през Първата епоха да 

освободя Израел от робството на Египет, което означаваше идолопоклонство и тъмнина, и да ви 

доведа в Ханаан, земята на свободата и поклонението на живия Бог. Там беше обявено и моето 

идване като човек и пророчеството се изпълни дума по дума в Исус. Учителят, който живееше и ви 

обичаше, обеща да се изяви в Духа и ето че това обещание се изпълни. 

11 Днес ви съобщавам, че съм подготвил за вашия дух прекрасни области, места за живеене, 

духовни домове, където можете да намерите истинска свобода да обичате, да разпространявате 

доброто и да създавате светлина. Съмняваш ли се в това, след като съм изпълнил всички предишни 

обещания към теб? 

12 Знайте, че великите духове винаги действат в моята работа: Илия, на когото е отредено да 

възвести идването на Учителя сред учениците, е светлината, която прави пробив за духовете, слиза 

при онези, които са се отклонили от пътя, при онези, които са заспали или са загубили вяра в 

духовния живот, за да ги обгърне с огъня на любовта, който се излъчва от него - огън, който е вяра, 

унищожаване на злото и пречистване. Неговият призив звучи във всеки народ, неговият 

пречистващ огън се разпространява. Вярно е, че пречистването оставя следи от болка по пътя си, 

но скоро божествената утеха, въплътена в Мария, идва, за да излее балсама си върху всяко ридаещо 

сърце, върху всяко измъчвано от болка същество. 

13 След това ще търся сърце след сърце, за да чуят хората Моя божествен призив, който им 

казва само: Следвайте Ме. 
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14 Моето учение дава възможност на човека да се развива във всички аспекти на своята 

същност: Тя прави сърцето чувствително и го облагородява, събужда ума, усъвършенства и 

възвисява духа. 

15 Направете задълбочено проучване на моето учение, което ще ви даде възможност да 

разберете правилния начин за практикуване на моето учение, така че развитието ви да бъде 

хармонично, т.е. да не развивате само интелекта, без да се грижите за емоционалния живот, който 

трябва да развивате, или за идеалите на духа, които трябва да съживявате. 

16 Всички способности на вашето същество могат да намерят в моето слово светлия път, по 

който да се развиват и усъвършенстват до безкрайност. 

17 Дадох ви достатъчно време да усвоите и разберете моите учения, така че много от вас, 

които дойдоха тук като деца, сега са младежи, а други, които дойдоха като младежи, сега са старци. 

Някои от тях са израснали по пътя си и сега принадлежат към числото на моите "работници", а 

други са издъхнали и сега заемат мястото си сред моите избраници. 

18 Дадох на тези хора тук достатъчно време, за да се появи в тях светлината на твърдата и 

истинска вяра и духът им да придобие дълбоко познание за моето дело. Словото Ми ви подготвя, за 

да можете да усещате Присъствието Ми и да получавате вдъхновението Ми, дори когато вече не 

чувате гласа и трябва да се концентрирате върху сърцевината на същността си. 

19 Моето учение е записано в съвестта ви. Там е ковчегът, който най-добре съхранява моя 

закон, така че когато тези часове на духовно освежаване, които имаш с твоя Учител, се отдалечат с 

течение на времето, същността на моето слово ще продължи да вибрира в душата ти, пълна с 

живот, свежа и пулсираща с любов и мъдрост. 

20 В Моето Слово отново и отново ви казвам, че трябва да постигнете духовност, защото това 

ще ви отличи на земята. Без одухотворяване няма да можете да дадете на ближните си 

свидетелството, което трябва да дадете. 

21 Не се страхувайте, защото Аз завършвам словото Си сред вас. Моето дело няма да загине, 

нито духът ти ще се отчае. В духовната долина държа в готовност съществата, които ще се 

въплътят, за да бъдат водачи и пророци на народите - същества от светлина, спиритуалисти, които 

ще ви научат да направите крачка напред по пътя, открит от Моето Слово. 

22 Днес искам да ви кажа, че както вие се нуждаете от същества от светлина, които да дойдат 

при вас от духовната долина, за да ви помогнат по пътя ви, така има и духовни домове, които се 

нуждаят някои от вас да дойдат при тях със светлината на моите наставления. Вие не познавате 

онези сред вас, които ме слушат в този момент и скоро ще трябва да заминат на духовна мисия. 

Това е причината, поради която много сърца се пречистват от дълго време и поради която духът им 

се чувства все по-свързан с моята работа с всеки изминал ден. 

23 Искам сред моите духовни приемници да има и такива, които да се присъединят към онези, 

които ми сътрудничат в това благословено дело на възстановяване и правда за спасението на 

всички същества, които вървят далеч от пътя на живота и истината. 

24 Запазете това слово в духа си, за да се подготвите за великия момент, когато ще напуснете 

това съществуване и ще станете духовно свободни. 

25 Това е славно време на откровения, о, възлюбени хора. Време на светлина, което извисява 

душите. Блажени са онези, които се подготвят, защото те получават моята светлина в изобилие. 

26 Но имайте предвид, че това едва ли е началото на нова епоха, че не съм ви разкрил всичко, 

което това време е приготвило за хората, нито пък всичко, което сте получили, вече е разбрано от 

вас. 

27 Все още ще минат дни, години и цели векове, през които човечеството ще стане свидетел на 

чудодейни проявления на светлина и непознати досега духовни откровения. 

28 Тези времена наближават, така че подгответе пътя за онези, които ще заемат вашето място. 

Ще благословите пътя с добрите си дела. Тогава вие ще сте започнали строежа на истинския храм, 

който други ще продължат, а по-късно ще дойдат и други, които ще го завършат. 
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29 Дълго време ви давах моето учение, за да може то да пусне дълбоки корени в сърцата ви 

като добро семе и да сте готови във всеки момент от живота си да го разпространявате сред 

ближните си. 

30 Съставете книга от моите думи, като вземете от тях най-същественото, за да имате истинска 

представа за чистотата на моето учение. Възможно е да откриете грешки в думите, предадени от 

гласовия носител, но не и в смисъла им. Моите предаватели не винаги са били подготвени. Ето 

защо ви казах да не я четете повърхностно, а да вникнете в смисъла ѝ, за да откриете нейното 

съвършенство. Молете се и размишлявайте, за да го разберете. 

31 Всички вие се нуждаете от вяра, за да живеете. Горко на онзи, който живее само за суетата 

на света, защото душата му ще бъде празна и в края на земния си път няма да има какво да покаже. 

Помнете, че сте изпратени на земята, за да изпълните духовна задача, че след това ще се върнете 

при мен, а тялото ще се слее със земята, от която е излязло. Позволете си да бъдете вдъхновени от 

моята любов, за да постигнете велика вяра, направете от сърцето си храм. Затворете очите на 

тялото си и отворете тези на духа, за да можете да видите отвъд вашия свят. Аз съм във вас и извън 

вас, в най-съкровената част на вашето същество, пазя и съхранявам вашия дух. Знам всичките ви 

желания и надежди и ви казвам: Изкачете планината на съвършенството с търпение и жертви. 

Когато сте близо до целта, Аз ще отворя малко портите на Моето царство, за да можете да зърнете 

Моя мир и да бъдете силни в последния час. 

32 Всичко се развива. Човекът напредва в науката, но не използва придобитите знания, за да 

прави добро; не знае как да утеши или защити ближния си. Стремежът към власт и фалшивата 

представа за свободната воля са предизвикали нова война, чието последствие е болката. Навсякъде 

виждам сиромашия, мизерия, запустение и смърт и за всичко това ще ми дадете сметка. Какво 

направихте с думите ми? Не сте се вслушали в него и сте се изгубили в море от болка и заплитане; 

и все пак това няма да е последната война, която ще водите. - Но съдът идва за всички. В мое 

присъствие са съдии и обвиняеми, палачи и жертви. Всички народи ще чуят призива ми. 

Призовавам ви да се молите в този час на решение и ви давам светлината на Моя Дух. 

33 Моето творение е постоянно и нищо не загива. Когато болката погълне плътта и душата 

остане гола, без да е изпълнила задачата си на земята, Аз ще й дам нова физическа дреха и ще я 

оставя да се върне в същата. 

34 Призовавам ви да вършите духовни дела, които ще издържат проверката на времето. 

Стройте на здрава основа, за да няма природни сили, които да разрушат това, което сте създали. 

35 Стоите пред моята маса. Седнете около мен и ме слушайте. 

36 Моята воля е през това време всяко човешко същество и всяко духовно същество да получи 

това божествено познание, което Светият Дух сега ви разкри. 

37 По това време словото ми е като книга на мъдростта, отворена пред хората. 

38 Вас, които съм нарекъл Мои ученици, поставям за бдителни пазители на това наставление. 

39 Вие сте смиреното семейство на Исус, на което е поверено наследство. Разберете, че Аз, 

Учителят, съм ви разкрил волята си. 

40 Никой земен човек не познава небесния свят. Вие все още сте скитници в пустинята на 

живота. Някои се скитат, без да знаят къде отиват. Но във вечността ви очаква любовта на вашия 

Отец. Ето защо слязох, за да ви помогна в трудното ви пътуване през живота, за да се върнете в 

утробата, от която сте дошли. 

41 Преди това искам да ви обединя в любовта, така че заслугите, които придобивате, да ви 

доближат до мен, когато полагате усилия да се сближите един с друг, да си простите и да си 

подадете ръка като братя. Подготвих пътя, за да можете да постигнете мира на моето царство на 

него - онзи мир, който не намирате в този живот, защото в него сте изпитвали само болка. Защо не 

последвахте пътя, който ви предначертах през Втората епоха? Нямаше да се спънеш или да 

паднеш. Сега вие сте Мои ученици, защото Аз ви обичам и искам да ви дам нова възможност да се 

спасите. Ще се възползвате ли от нея сега, или отново ще останете в застой? Помнете, че това, 

което ви разкрих толкова просто, е нещо, което принадлежи към тайното съкровище на мъдростта 

на Отца, което е скрито дори от учените и богословите. Но тъй като тази благодат ви е дадена, не 
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ставайте като учените, които са станали суетни и слепи заради откритията си до степен да отрекат 

Този, Който е създал всичко. 

42 Днес притежавате това, което другите са оценили погрешно или са пренебрегнали. Но 

когато започнете да разпространявате моите учения, не спирайте да преценявате дали човекът, на 

когото говорите, е достоен да приеме моите учения, дори ако това са онези, които са ме отхвърлили 

най-яростно. 

43 Ти, чийто дух сияе от радост, когато ме слушаш, ще направиш делото ми известно. Часът на 

моето заминаване наближава и тогава вие ще бъдете оборудвани. 

44 Във Втората епоха избрах дванадесет мъже, които да разпространяват Благата вест по света 

след Моето заминаване. Дванайсет души бяха достатъчни, за да свършат тази работа. През това 

време обучавах хиляди мъже и жени и изпратих моите духовни приемници да ви помагат, защото 

се намирате във времето на освобождението на душите. Броят на моите войници е толкова голям, 

защото човечеството вече е по-голямо, а греховете и престъпленията му също са по-големи. 

45 Бъдете смирени и съгласни със съдбата си. 

46 Понякога в сърцата ви се заражда този въпрос: "Напреднах ли духовно или спрях?" И тогава 

аз, Учителят, казвам на моите ученици, че ако са готови да почувстват болката на своите ближни, 

те са направили крачка напред; ако са способни да простят на тези, които са ги наранили, те са 

направили още една крачка; и ако сърцето им се идентифицира с всички хора без разлика на раса 

или обществена класа, те са напреднали значително по пътя на духовното развитие. 

47 Но каква е мотивацията за тези чувства и действия? - Любовта, която моят закон успя да ти 

вдъхне. Само любовта може да ви донесе моето учение, защото всички добродетели произлизат от 

нея. Напразно хората се опитват да намерят решение на проблемите си с други средства. Напразно 

е желанието им да установят мир в света, ако той не се основава на взаимна любов. 

48 Въпреки това виждам, че моето учение все още се приема безразлично, а понякога дори с 

насмешка от онези, които гледат на живота с чувствата, внушени им от материалистично и 

егоистично сърце. Но ви казвам, че дори и те в крайна сметка ще стигнат до извода, че само 

високият морал, ясното знание и правилният разум могат да спасят човечеството от бездната, в 

която е изпаднало. И този висок морал може да му даде само одухотворяването, на което ви уча. 

Чистотата на делата ви пред светлината на съвестта и разумната справедливост ще намерите само в 

Моето Слово, защото Аз не говоря за невъзможни неща и не ви уча на фантазии. Моето учение се 

основава на реалността, на истината. 

49 Човекът се е опитвал да постигне невъзможното със средства, които Моят закон на любовта 

и справедливостта не ви е предлагал, и ако съм му позволявал да работи свободно, то е било, за да 

може да има свои собствени преживявания, въпреки че винаги е имал Моя закон в съвестта си. 

50 Ако сърцето на човека не беше толкова закоравяло, болката от войната щеше да е 

достатъчна, за да го накара да се замисли за грешките си, и той щеше да се върне към пътя на 

светлината. Но въпреки че все още пази горчив спомен за тези човешки кланета, той се подготвя за 

нова война. 

51 Как можеш да предположиш, че Аз, Отец, Божествената Любов, бих могъл да те накажа 

чрез войни? Наистина ли вярвате, че Този, Който ви обича със съвършена любов и Който желае да 

се обичате един друг, може да ви даде престъпление, братоубийство, убийство, отмъщение и 

унищожение? Не разбирате ли, че всичко това се дължи на материализма, който хората са 

натрупали в сърцата си? 

52 Хората са се отклонили от пътя, който им сочи съвестта, изгубили са разсъдъка си и са се 

отклонили от пътя на морала и добрите чувства. Те не са искали да спрат във времето, не са се 

вглъбили в себе си и се носят към дълбоката бездна, която са създали, към срещата с мрака. И все 

пак - Моята любов им прости прегрешенията и Моята светлина се опита да ги задържи, показвайки 

им, че се заблуждават. Но Моят закон зачита свободата на волята, с която съм ги дарил, въпреки че 

Моята справедливост ще им позволи да пожънат плодовете, които са посели в живота си. 

53 Но когато изглежда, че всичко е приключило за човека, че смъртта е победила или че злото 

тържествува, съществата ще се издигнат от тъмнината към светлината. От смъртта те ще се 
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издигнат към истинския живот, а от бездната на тлението ще се издигнат, за да се подчинят на 

вечния Божи закон. 

54 Не всички ще познаят бездната, защото някои са се старали да се пазят от тази война на 

страсти, жажда за власт и омраза и са живели само в покрайнините на новия Содом, а други, които 

са съгрешили много, ще се спрат навреме и чрез навременното си покаяние и пълно обновление ще 

си спестят много сълзи и болка. 

55 Вие, които ме слушате, по никакъв начин не трябва да подхранвате или да допринасяте за 

тези войни. Упорито вървете по моя път, така че животът ви, думите ви и делата ви да послужат на 

много сърца да спрат навреме своя спиращ дъха път, за да изпитат моя мир и да избегнат 

принудата да изпият тази чаша на страданието. 

56 Възползвайте се от този ден, който посвещавате на своя Създател. Сърцето ви се подготвя и 

бие в любов към моята Божественост и вие сте изпълнени с моята благодат, защото се оказвате 

достойни да приемете моето присъствие. 

57 Нека радостта на духа ви се отразява в тялото ви, за да не се превърне в лъжлива радост. 

Как може умът ти да е радостен, а сърцето ти да е тъжно, ако двете неща живеят в хармония? 

58 Това състояние е красиво, когато произлиза от блаженството на духа. Стремете се към 

съвършенство на делата си, защото в съвършенството се крие най-голямото щастие. 

59 Какво несъвършенство откривате в творението? - Няма, казвате ми. И все пак има много 

несъвършенства и те се срещат в човешките произведения. Изпълнявайте Моята воля, защото 

всичко, което се върши извън Закона, е несъвършено. 

60 Разберете: Трябва да контролирате въображението си. Не трябва да съдите делата на 

ближните си. Искам да сте добри и освен това желанието Ми е да станете съвършени; защото 

макар и да сте незначителни на външен вид, вие сте по-велики от материалните неща и светове, 

защото имате вечен живот, защото сте искра от Моята светлина и духовни същества. Трябва да 

осъзнаете какво е духът, за да разберете защо ви призовавам по пътя към съвършенството. 

61 Потърсих те в болката ти, за да те спася. Това е любовта на вашия Отец, която все още не се 

е уморила да чука на вратите на сърцата ви. 

62 От 1866 г. насам ви се изявявам чрез вдъхновени от Мен мъже, които ви показват пътя на 

доброто и справедливостта. 

63 Учителят ви казва: Моята воля е да свидетелствам, че това е Третата епоха. 

64 В първото време Авраам сключва завет с Отца. Във Второто време Христос скрепи завета, 

който сключи с човечеството, със Своята кръв; защото със Своята кръв, която означава любов, 

живот, жертва и прошка, Той показа на света пътя към изкуплението от вината, като по този начин 

даде на духа спасение и вечен живот. 

65 В този момент изливам светлината Си в духа; защото ако искате да Ме достигнете като 

хора, никога няма да го постигнете, защото обещаният дом във вечността е предназначен за духа. 

66 Поверявам ви Моето учение, за да можете да го предадете на ближните си в същата форма, 

в която ви го давам. Но никога не го обсъждайте по насилствен начин, когато го преподавате. 

Пазете се да не съдите това, което не познавате, но разберете, че чистият пример е достатъчен, за 

да обърне хората към духовността. 

67 В моята заповед, която ви казва: "Обичайте се един друг", е обобщено моето учение. Защо 

не всички ме разбраха, въпреки че при създаването ви дадох на всички една и съща степен на 

познание? Защо едни знаят как да дадат на Бога това, което му принадлежи, и на света това, което 

му принадлежи, а други дават всичко на света, от който правят своя Бог, своя Рай и своето Небесно 

царство? - Защото те са забравили, че ви казах във Втората епоха: "Моето царство не е от този 

свят". 

Моят мир да бъде с вас! 
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инструкция 166 

Примери за добро и лошо 

 Управление на хора  3-7; 13-17 

 Ефектът на прокламациите върху стадото вярващи  9-12 

 

Значението на Мария в новото събитие на спасението20-23 

 Новият завет на Бога с човека26-30 

 Ден на почивка и размисъл  31-35 

 Желаната хармония между тялото и ума  36 

 Лечебната и изкупителна сила на любовта . .  41-44 

 Мисията на проповядване, утешение и изцеление  46-48 

 Съпътстващата, благотворна сила на сърдечната молитва  49-55 

Инструкция 167 

 Необходимото пречистване на човечеството чрез болка  1-4 

 Божествена вяра в доброто в хората  5-12 

 Безкористна любов към Бога и човека  14-19 
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 Идващата духовна практика на религията .  20-21 

 Физическата смърт е освобождение за душата22-27 

Премахване на изкуствените граници между 

 Хора и между хора  29-32 

 Откровението на Йоан ─ неговата максима на любовта  33-37 

 Здраве, сила и знание чрез пречистване  40-45 

спиритуалисти от цял свят като напреднали братя 

в духа, който интуицията и вдъхновението да получат 

и да знаете как да ги използвате. .  46-48 

Следването на Христос изисква победа над себе си, 

Жертвоготовност, активна благотворителност и смирение53-54 

инструкция 168 

 Истинският влюбен притежава всичко  11 

Не смъртта на Исус на кръста, а изпълнението на  

Законът на любовта според неговия пример 

 носи спасение на човека  14-23 

Съдбата на човека не е да страда, 

 но да се усъвършенстват25 

Застъпничество и милосърдно състрадание за изкупление 

Душите в задгробния живот  36; 45-47 

Работа с любов вместо с тежко страдание за изкупление . . . .  54-57 

Инструкция 169 

 Божията милост към страдащите души в отвъдното  6 

Законът и пътят на обезщетението водят до  

 Съвършенство  7-9 

Съдбата на Земята не е да бъде свят на 

Изкуплението да бъде  10-14 

 Вдъхновение в тишината и красотата на природата  28-31 

Необходими условия за учителите 

 на работата на Духа  35-36 

Разрушителни последици от едностранното обучение на ума  47-48 

 Вдъхновение чрез Божия глас в човека  53-54 

 Бъдещото царство на мира на Христос на земята59 

Учението на Исус не е заимствано от човешки учения; 



Информация за съдържанието 

Стих №. 

        212        

 той не може да научи нищо от хората  62-69 

 Неподправената простота на носителите на глас  70-76 

Инструкция 170 

Най-голямата болка на Исус на кръста  1-3 

 Непризнаването на божествената природа на Исус  4-11 

 Фалшивите очаквания на Месията днес  23 

Значението на понятието "духовен свят" в духовното творчество 42-48 

 Помощ чрез молитви за управляващите  54-55 

Природата и действието на духа в човешкото същество ....  56-63 

 Откровението на Бога в Неговите дела на сътворението  64-65 

Инструкция 171 

 Напътствие чрез собствената съвест  7-10 

 Пряката пътека на Духа по "стълбата към небето"  17-30 

 Писмените свидетелства за проявите . . .  48-55 

 Мария, олицетворение на Божията нежна любов  68-72 

Недостиг на Божията любов в трудни обстоятелства 

 Посещение  77-78 

Променящата човечеството сила на 

 ново Божие слово  79-87 

Инструкция 172 

 Светлата дреха на духовната чистота  1-6 

Учителите в Духовната работа трябва да са познавачи на 

 да бъдеш човешко сърце  10-14 

Липса на убеждаване поради липса на 

 Вяра, любов и знание  24-26 

Напътствия за мисионерските работници  33-43 Коригиране на погрешни представи за Бога48-52 

 Липса на смелост за изповед  57-62 

Инструктиране в братски дух, без 

 Морална принуда  63-64 

Инструкция 173 

 Какво означава името "спиритуалист"?  1 

Екстернализирани форми на култ ─ дори в 

 Църкви от Откровение  4-9 

 Равенството на хората пред Бога  11 

"Блудният син" като притча за човечеството  19-23 Вътрешно ръководство от съвестта ─ някога 

и днес  32-36; 42 

 Първоначалната борба срещу учението за духа  45-46 

Павел и Никодим ще се преродят като 
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 Изповядайте делото на Господ  47-48 

 Разтърсващи родилни мъки на царството на мира  49-52 

 Часът на самоанализа в светлината на съвестта  57-58 

 Фалшив траур за "мъртвите"  62-66 

Любяща свързаност с духовно живеещите 

 Починали  67-73 

Инструкция 174 

Избягване на грешки чрез молитва ─ преди 

 Действие стои въпросът за волята на Бога  1-3 

 Пробуждане на духовното усещане чрез молитва  4-7 

 Обещание за прекрасни духовни домове9-11 

 Действието на Илия в сърцата и народите12 

Развитие на всички аспекти на човешкото същество 

 чрез учението на духа  14-16 

 Славното време на нови Божии откровения.  25-27 

Поръчано е да се напише книга, която да обхваща основните  

 Значението на инструкциите съдържа  30 

Изпълнението на житейската задача с търпение 

 и саможертва  31 

Характеристики на духовния прогрес  46-47 

 Опасността от самоунищожение на човечеството  48-55 

 Пътят към съвършенството  57-60 
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Buchdienst zum Leben, Manfred Bäse, Kirchweg 5, D-88521 Ertingen Tel: 

+49 (0) 7371 929 66 42, E-Mail: manfredbaese@gmx.de   
Божествена любов, произход, същност и цел на нашия живот и на цялото битие 

El Amor Divino - Origen, esencia y fin de nuestra vida y de todo ser 

Книга на истинския живот, томове VII, VIII, IX, X, XI Трети завет 

Фондация "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)  
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