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Забележка по този въпрос: 
 

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

DeepL, ProVersion, която се превежда на 12 езика.  

Досега с него са преведени следните томове: 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 Бог, в Своята безгранична любов, се е изявявал пред хората, за да им покаже 

пътя за тяхното духовно развитие: В библейските времена, Първия път, чрез Своите пророци; във 

Втория път, чрез Исус Христос и Неговите апостоли; в настоящето, Третия път, чрез Своите така 

наречени гласоподаватели ─ обикновени хора, които вярват в Бога. 

Подготовката за това започва в Мексико през 1866 г., а от 1884 г. нататък хората от 

простолюдието се събират, за да слушат божественото слово неделя след неделя на прости места 

за срещи. 

В началото имаше няколко души на едно място. Към края на 1950 г. божественият дух се 

проявява в неделя на повече от сто различни места за срещи в Мексико. 

Този вид разкрития приключиха на 31 декември 1950 г., както беше обявено няколко пъти 

преди това. През последните петнадесет години тези думи на Господ са били съставени и 

записани. 

От този огромен брой протоколи след 1950 г. са избрани общо 366, които в началото на 60-те 

години са публикувани в 12-томния труд Libro de la Vida Verdadera (Книга за истинския живот). 

Допълнителна информация и историческа справка за произхода на божествените откровения в 

Мексико може да бъде намерена в том I на този труд, както и в книгата на Фондация Уникон 

"Въведение в Книгата на истинския живот". 

Следващите оригинални откъси дават възможност на читателя да се запознае с някои от 

важните теми на този том: 

Върнах се при хората сред военни новини, събития и знамения, с които предсказах идването Си. 

Но хората не Ме почувстваха. 

Сред тази тишина, тази бедност, това кътче на земята (Мексико), Аз в момента огласям със 

Словото Си човешкия интелект, призовавам хората, събуждам ги за нов живот, обновявам ги чрез 

Моите убедителни и любящи наставления, събуждам в тях дремещите им способности, за да ги 

издигна в пътя на следване на техния Учител. 

Трябва да ви кажа, че през това време ви намерих заплетени в религиозен фанатизъм и 

идолопоклонство повече от всякога, а в същото време душата ви бе по-бедна на добродетели от 

всякога. Сега ви питам, след като сте Ме слушали година след година чрез тази прокламация: кой 

чувства, че съм унищожил принципите му на живот? Кой се чувства объркан или вижда 

християнската си вяра разрушена? Истина ви казвам, че ви припомних това, което ви разкрих в 

миналото, само защото го бяхте забравили или изопачили. Онова, което хората бяха скрили от вас, 

Аз го извадих наяве, и онова, което се пазеше в Моята тайна съкровищница, Аз ви го открих. Тази 

епоха е епохата на духовната свобода. Мъжете са просветени от духа си и ще знаят как да изберат 

безопасния път. (188, 33-35) 

Не бъркайте това общуване с това, което хората създават по своя собствена воля ─ някои 

водени от науката, други от любопитството, трети от суеверни представи. (188, 45) 

Аз, Отец, не съм отхвърлил никого от Моето лоно на любов и прошка, дори онези, които са се 

оставили да бъдат подмамени от изкушението и са паднали в бездната. Не съм осъдил никого. 

Нито на земята, нито в "духовната долина" има беззащитни същества. Кой от вас би могъл да бъде 

изхвърлен от Моето лоно, защото е грешник и не е достоен да получи Моята милост? Живея в 

сърцето на закоравелия грешник, който не е могъл да приеме светлината на Божествения Ми Дух, 

защото не се е вслушал в призива, който идва от гласа на съвестта му. Мислите ли, че съм се 

отдалечил от него заради поредицата му от прегрешения? Не, разбира се. Аз съм Отец на всички 

създания, без да отхвърлям никое от Моите деца. Аз съм Любов и като любящ Баща не 

пренебрегвам никого, Моя народ. 
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Ти трябва да се молиш за заблудения, да искаш светлината на Моя Дух да озари душата му, за 

да може той да се събуди, да разкъса връзките на изкушението и да разсее мрака, който го е 

заслепил. (206, 36-37) 

Добрите сеячи на спиритуализъм никога няма да се отличат с нещо външно или материално. Те 

няма да се преструват, няма да имат значки, няма да говорят по специален начин. Всичко в начина 

им на действие ще бъде просто и ясно. Въпреки това, ако те се отличават с нещо, то е с активната 

си благотворителност и одухотворяване. 

Истинските проповедници на спиритизма няма да се отличават с красноречие, а с мъдростта и 

простотата на думите си, но най-вече с истинността на делата си и с праведността на живота си. 

Помнете, че на Земята не се нуждаех от външно красив начин на говорене, за да завладея 

сърцата на множествата, а знаех как да ги достигна чрез любов, истинност, лечебна сила и 

мъдрост. Това е примерът, който трябва да вземете присърце и да следвате според Моята воля. 

Не искам и да ограничавате религиозните си практики до материални места за поклонение, 

защото тогава ще затворите душата си и няма да й позволите да разпери криле, за да покори 

вечността. 

Олтарът, който ви оставям да празнувате, е животът, който очаквам, е живот без ограничения, 

отвъд всички вероизповедания, всички църкви и секти, защото е основан на духовното, на вечното, 

на божественото. (194, 24-28) 

Позволих на земята да съществуват религии, които са пътища за душата, водещи към Бога. 

Всяка религия, която учи на доброта и любов и възхвалява милосърдието, е добра, защото 

съдържа светлина и истина. Когато хората изсъхват в тях и превръщат първоначално доброто в 

лошо, пътят се губи под влиянието на материализма и греха. 

Затова в този момент ви показвам отново Моята истина, която е пътят, същността на живота и 

законът, за да можете да търсите този закон, който е фар и пътеводна звезда, отвъд формите и 

ритуалите, отвъд всичко човешко. Който Ме търси по този начин, ще бъде спиритуалист. (197, 10-

11) 

Обединението на религиите ще настъпи, когато човешкият дух се издигне над материализма, 

традициите, предразсъдъците и фанатизма. Тогава хората ще се обединят духовно в едно 

единствено поклонение: на доброто от любов към Бога и ближния. Когато това се случи, 

човечеството ще навлезе в период на съвършенство. Ето защо изисквам от вас да показвате Моето 

дело чрез добро и почтено поведение. 

Не се притеснявайте, че няма да доживеете да видите реализацията на всичко това. Но при 

всички случаи ще имате удовлетворението, че сте допринесли със своето семе за установяването 

на Царството на мира ─ семе, което ще даде плод в сърцата на идните поколения. (187, 43) 

Казвал съм ви, че ще дойде време, когато светлината ще се появи на всички места, във всички 

страни, на всички континенти. Тази светлина ще свети в зависимост от духовната подготовка на 

човека. Но чрез него ще се формира нова и по-точна представа за творението, нова концепция за 

духовността. По този начин ще започне нов етап на духовно развитие. (200, 41) 
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Инструкция 175 
1 Светлината на моя Дух е дошла, за да ви разкрие всички дарове, които се намират във 

вашето същество ─ всичко, което носите в себе си от самото си начало, без да го знаете. Уведомих 

ви, че сега е време наистина да опознаете себе си, да се откриете и да разберете какво е вашето 

наследство, за да бъдете духовно велики. 

2 От време на време съм ви давал откровения: Първо беше законът, после моето учение и 

накрая - пълното познание за вашата духовна мисия. 

3 Казваш, че съм била с мъже три пъти, но е вярно, че винаги съм била с теб. Аз съм онзи 

Отец, Който за първи път разкри на хората Своя закон за праведност, Който за втори път направи 

Своето "Слово" да стане човек в лицето на Исус, Неговия Син, и Който сега се изявява духовно на 

света. Така ви дадох една божествена притча през вековете, чийто смисъл ви говори за вашето 

духовно развитие и ви дава да разберете, че Този, Който ви е говорил през всички времена, е бил 

един Бог, един Дух и един Отец. 

4 Питате Ме какво искам да постигна, когато се разкривам духовно на човечеството в този 

период? На това ви отговарям: Това, към което се стремя, е вашето пробуждане за Светлината, 

вашето одухотворяване и вашето обединение, тъй като през всички времена сте били разделени. 

Защото, докато едни са търсили съкровищата на духа, други са се посветили на любовта към 

богатствата на света ─ спиритуализъм и материализъм в непрестанна битка; спиритуалисти и 

материалисти, които никога не са се разбирали. 

5 Не забравяйте: Когато Израил, очаквайки Месията, го видя пред очите си, той се раздели на 

вярващи и отричащи Моята истина. Обяснението е просто: вярващите бяха тези, които Ме очакваха 

с духа, а отричащите - тези, които Ме очакваха със сетивата на "плътта". 

6 Тези две сили ще трябва да се изправят отново една срещу друга, докато истината не излезе 

наяве в тази борба. Борбата ще бъде ожесточена, защото колкото повече време минава, толкова 

повече хората обичат земното, тъй като науката и откритията им дават усещането, че живеят в свое 

собствено царство, в свят, който са създали. 

7 Днешните хора са разширили сферите си на влияние, те доминират и прекосяват цялата 

земя. Вече няма непознати континенти, държави или морета. Те създадоха пътеки на земята, в 

морето и във въздуха. Но те не се задоволяват с това, което притежават като наследство на своята 

планета, а изследват и претърсват небесната твърд, жадувайки за още по-големи области. 

8 Благославям желанието на децата ми за знания и техните стремежи да бъдат мъдри, 

велики и силни намират моето безрезервно одобрение. Но това, което моето правосъдие не 

одобрява, е суетата, на която често се основават амбициозните им цели, или егоистичната цел, 

която понякога преследват. 

9 Не преча на хората да увеличават знанията си и не крия от тях светлината на науката. 

Когато поставих човешкото семе в земята и му казах да расте и да се размножава, също така му 

казах да подчини земята, т.е. че сред всички същества, които ще го заобикалят, човекът ще бъде 

съзнателното същество, което познава човешките закони и божествената справедливост и 

култивира добродетели, около което всички същества и елементи ще се въртят хармонично. 

10 Колко далеч от хармонията е живял човек, откакто е започнал да ходи по земята! За това 

свидетелстват непрестанните му падания, неизчерпаемата чаша страдания, които е понесъл, и 

липсата на мир. 

11 Сега ви давам новия урок, който е за всички хора. Не всички са се молили в очакване на 

Моето идване, но болката ги е държала будни и подготвени да Ме приемат. 

Човечеството вече има опита, оставен му от народа на Израел след Втората епоха, така че никой 

не може да има намерение да не вярва на Божествената справедливост. Не знаете ли, че даровете 

на пророчеството, божествената наука и духовната сила са дадени на "духовно бедните", които 

копнеят за идването на Господ, за да получат от Него светлината на надеждата и познанието? 
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Ако ме попитате къде се намират тези души, ще ви кажа, че сега те обитават домове, в които 

всички велики неща, съществуващи на тази планета, изглеждат в очите им като обикновен земен 

прах. Но ако Ме попитате какво се е случило с онези, които не са приели нищо от Моето царство, 

защото Моето слово и Моите обещания са им се сторили бедни, ще ви кажа, че те са сред онези, 

които се въплъщават и прераждат до пълното развитие на душата си. Защото те поискаха злато и 

власт и справедливо, за духовното си възнаграждение, получиха света с неговите съмнителни 

богатства и фалшива власт. Те са били засегнати от божествената справедливост, но никога не са 

били изхвърлени от пътя на спасението, който води към Царството на истината. 

Ето защо днес, когато ви изпращам изобилно светлината на Моя Дух, Аз ще ги търся неуморно, 

за да ги накарам да разберат, че вече е достатъчно времето на изпитание, което им е отредено, и 

да ги накарам да разберат, че сега е Третото време, самото време, в което вековете свършват, за 

което говорих, когато ставаше дума за съда над еврейския народ. 

12 Всички вие имате "среща" с Мен и ще трябва да се съберете, за да Ме чуете; защото всички 

вие трябва да Ме чуете. 

13 Всичко ще бъде поставено на везните на Моето правосъдие, на които ще бъдат претеглени 

всички дела, които не са били съдени. Моето присъствие и моята сила ще бъдат усетени както 

никога досега. Защото след хаоса всичко ще се върне в правия път. 

14 Молете се и бдете непрестанно, за да не бъдете изненадани, народе. Но истина ви казвам: 

ако бдите и се молите за света, ще има невидима мантия, която ще ви защити, защото сте обичали 

ближния си и сте усещали болката му като своя собствена. 

15 Отново ви казвам, че ще направя така, че да се усещат Моето присъствие, Моята сила и 

Моето правосъдие. Ако съм позволил на човека да оскверни всичко свято в живота си, ще поставя 

граница на неговата поквара. Ако съм го оставил да се лута по пътя на свободната си воля, ще му 

докажа, че всичко върху него е "дотук и не по-нататък". Ако съм го оставил да изживее стремежа 

си към власт и величие в света, ще го спра на пътя и ще го накарам да размишлява върху делата си 

чрез съвестта си, за да може да отговори на въпросите Ми. 

16 Позволих на болката, разрушението и смъртта да се почувстват в живота ви, за да може тези 

горчиви плодове да ви накарат да разберете какви дървета сте отглеждали. Но също така ще 

накарам болката да изчезне и ще позволя на душата да си почине и да съзерцава, защото от нея 

ще се издигне химн на любовта към нейния Създател. 

Казано е, а и е записано, че този ден ще дойде, когато хората облекат душите си в бялата дреха 

на възвишението, когато се обичат един друг. 

17 Всички ще бъдат спасени, на всички ще бъде простено, всички ще бъдат утешени. Къде 

тогава е смъртта, къде е вечното проклятие и безкрайният ад? 

18 Аз не създадох нито смърт, нито ад; защото когато духът ми замисли създаването на света, 

почувствах само любов и от утробата ми излезе само живот. Ако смъртта и адът съществуваха, те 

щяха да бъдат човешки дела, защото щяха да бъдат жалки, а вече знаете, че нищо човешко не е 

вечно. 

19 Истина ви казвам, че в моментите, когато словото Ми се чува чрез гласоподавателя, 

трепери не само духът на този народ, но и всички онези същества, които еднакво се нуждаят от 

божествената светлина в "духовната долина". 

20 Звукът на човешкото слово не достига до тях, но смисълът и вдъхновението на моите 

послания достигат до тях, защото моят глас е универсален и ехото му достига до всички светове и 

домове, в които живее дете на Бога. 

21 Изпращам лъч от Моята светлина във всеки свят. На вас изпратих тази светлина под 

формата на човешки думи, а до други домове тя достига чрез вдъхновение. 
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22 В светлината на този божествен лъч сега всички души ще се обединят и ще го превърнат в 

небесна стълба, която ще ги отведе до духовното царство, обещано на всички вас, които сте 

духовна частица от моята Божественост. 

23 Представете си радостта на всички онези същества, които са имали материални отношения 

с вас на Земята и които сега живеят извън вашия свят, когато научат, че гласът, който чуват, се чува 

и на Земята. Те не са се отвърнали от теб, не те забравят и не се въздържат да питат за онези, които 

са останали още малко в земната долина. Техните ласки и благословии са винаги с вас. 

24 Там живеят онези, които са били ваши родители, деца, братя и сестри, съпрузи, приятели 

или благодетели, а сега са просто ваши братя и сестри като духовни същества. Но любовта им към 

вас е същата или дори по-голяма, както и силата им да ви помагат и защитават. 

25 Молете се за тях, хора, не преставайте да ги обичате и помните, защото споменът и 

молитвите ви са сладка утеха в борбата им. Никога не си представяйте, че те са разстроени или 

живеят в мрак, защото това би означавало, че се чувствате упълномощени да ги осъждате. Ако 

хората тук, на земята, обикновено са твърде несъвършени и несправедливи, за да преценяват 

правилно делата на своите съседи, как ще могат да преценяват духовни същества? 

26 Пак ви казвам, че само вие трябва да им помагате в света чрез молитвите и добрите си 

дела. 

27 Не изпитвайте нужда те да се проявяват в живота ви по какъвто и да е материален начин, 

независимо дали чрез използване на мозъка или по друг начин, защото по този начин бихте 

отрекли духовността, на която ви научих. Не е необходимо да има конкретен ден от годината, в 

който да се призовава. Помислете, че духовният живот е далеч от земното време и че 

следователно всеки момент може да бъде подходящ за приближаване към него чрез духовна 

молитва. 

28 Колко много от съществата, за които често сте вярвали, че страдат от трудности, са именно 

тези, които са се борили, за да ви доближат до този път към Светлината, който те самите не са 

могли да намерят, когато са били на Земята. Затова не плачете за тях и със сигурност не скърбете, 

защото са преминали в "духовната долина". Те не са "умрели", а само са изпреварили с няколко 

мига момента, в който трябва да си тръгнете. Така беше определено от Мен, за да подготвят пътя 

за вас. 

29 Хора, наистина ли трябва да ви казвам, че нямате работа в гробищата и че сълзите, които 

проливате над гробовете, са сълзи от невежество, материализъм и упоритост? 

30 Душите на тези, за които плачете, са живи, но вие упорито смятате, че те са мъртви в тялото, 

което е изчезнало под земята. Вие ги смятате за изгубени, а те ви очакват с любов, за да ви 

свидетелстват за истината и живота. Смятате, че те са далечни, безчувствени и глухи за вашите 

борби и изпитания, и не знаете колко камъни са отстранили от пътя ви и от колко опасности са ви 

спасили. 

31 Невежеството ви кара да бъдете нелюбящи и дори жестоки към себе си и към другите, 

въпреки че трябва да ви кажа: Кой все още може да бъде невежа, след като е чул някое от Моите 

поучения? 

32 Моето Слово е лъчът светлина, който трябва да обхване всички вас, за да останете слети в 

огъня на Моята любов. Ако, след като го чуете, повярвате и го приложите на практика, от този 

момент ще се обедините с всички, които Ме обичат, вярват Ми и Ме прославят. 

33 В Моите учения ви казах, че земният живот е пътят на страданието на душата, а краят на 

земното й съществуване е нейната Голгота, за да се опитате да Ме последвате, като вземете за 

образец Моите примерни дела. 

34 Блажени са душите, които с вяра и добродетел достигнат върха, защото в момента, в който 

захвърлят тялото, ще изпитат ласката на Отца като награда за силата и любовта си. Те са тези, които 

влизат във вечността, без да се препънат. 
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35 Моето слово в този момент ще помогне на хората да разберат смисъла на моя закон и 

моето учение. Признанието, което човечеството може да им даде, няма да им даде блаженството, 

блаженството на сърцето и мира на душата. Защото душата ще намери съвършено щастие само в 

родината, към която принадлежи. 

Колко много възможности имате да бъдете добри и полезни на ближния си! Всеки дом е 

подходящо поле, за да посея семето си. Всеки град и всеки народ е като почва, жадуваща за 

милосърдие и любов, и Аз ще ви направя сеячи, за да напоите света с любов и утеха и да го посеете 

с мир. 

36 Делата, думите и молитвите са средствата, които можете и трябва да използвате, за да 

изпълните мисията да служите и обичате ближните си. 

37 Аз ви научих на съвършена молитва, която е истинският език на духа и която води човека до 

пряк контакт с Мен. 

38 Дадох ви дара на Словото, което е израз на светлината, която съществува в духа, и на 

любовта, която обединява сърцето. 

39 Хора, които Ме слушат: не казвайте, че искам твърде много от вас, тъй като знам по-добре 

от вас самите на какво сте способни. Днес се чувствате слаби, тромави, неспособни и недостойни, 

защото изследвате вътрешността си и откривате много слабости, много недостатъци, които не ви 

карат да чувствате чуждата болка. Но първо ще ви излекувам, ще ви накарам да почувствате Моя 

мир, за да укрепя сърцата ви и да проправя пътя ви. Тогава вече няма да изпитвате страх, няма да 

се съмнявате и няма да се чувствате неспособни. 

40 Ето защо ви оставих време да Ме слушате и постепенно да се укрепвате в Моето слово, без 

да ви изпращам в необятните земи, за да изпълните мисията си. Но тогава, когато духът ви се 

насити с Моята същност, той няма да чака доказателства или знаци, за да тръгне, защото ще 

получи чрез вдъхновение това, което трябва да направи. 

41 Молете се, хора, и когато се молите, Аз ще изпратя Моя мир на всички народи на земята, 

ще благословя домовете ви и ще осветя пътищата ви. 

42 Ще ви дам доказателство, че всичко, което съм ви обещал, е вярно. Какво доказателство ще 

бъде това? Ще видите, че в живота ви ще се сбъдне нещо, за което отдавна се надявате, нещо, 

което за някои е невъзможно да постигнат. За едни това, което съм дал, ще се сбъдне скоро, а 

други ще накарам да чакат. Но наистина, казвам ви, няма да има човек, който да не получи Моето 

доказателство за любов. Тогава, когато тази благодат достигне до всеки от вас, вие ще си спомните 

за Моето Слово и вярата ви ще нарасне. 

43 Не се отчайвайте, не проливайте сълзи, знайте как да чакате този час, докато живеете, 

молите се и бдите според моето учение. 

44 Виждаш ли как в моментите, когато издигаш душата си, забравяш страданията си и се 

изпълваш с Моя мир? Уверете се, че сте винаги с Мен, следвайте Моето учение и ще видите как 

Моят мир и светлина ще надделеят над ударите на съдбата и трудностите. 

45 Разберете, че страданията ви не са безполезни, че имате задачата да се контролирате 

духовно и физически, за да можете да принадлежите към числото на Моите сеячи. 

46 Онези, които носят утеха на хората, които издигат падналите, които дават сила на слабите, 

трябва да са просветени от светлината на опита и да са станали силни в борбата и изпитанията. Те 

не трябва да се плашат от никакъв образ на болка, не трябва да треперят пред нещастието на 

ближния, не трябва да се отдръпват от болката, когато ръцете на ближните им се протягат към тях 

в желанието за милост. 

47 Там, сред онези, които са се закоравили в пороци и болка, ще видите много хора, които ще 

се издигнат към светлината в желанието си за обновление и одухотворяване. Но за да достигне 

това вдъхновение до тях, трябва да поставите в сърцата им истинско доказателство за братство, 

акт, който е лъч светлина, озаряващ мрака на тези хора. 
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48 Тогава разберете, че болката, която ви е съпътствала под различни форми, е била длетото, 

което е оформяло душата ви вътрешно за изпълнението на една деликатна мисия. 

49 Наставленията, които ви дадох в тази Трета епоха, са нов завет, който трябва да се обедини 

с тези от миналите времена ─ защото тези три завета представляват едно откровение. 

50 Моята светлина ще озари умовете на онези, които са предопределени да обединят всички 

мои учения в една книга. 

51 Моите духовни служители ще направляват ръката на избраните от Мен, така че в книгата да 

няма нито един недостатък. 

52 Споровете, които са съществували в тази общност на вярващите, техните дискусии и 

несъгласия ще изчезнат, когато се потопите в изучаването на тази книга и разберете истината за 

моята работа. 

53 Днес все още не осъзнавате последствията, които ще има за вас вашето разединение. Но 

наистина, казвам ви, утре ще плачете за това. Колко пъти съм ви молил да обедините мислите, 

действията и душите си, но също толкова често не сте се вслушвали в Моите Божествени съвети! 

54 Аз ви вдъхнових да образувате един народ и ви дадох името "Новият Израел". Дадох ви 

различни задачи и задачи, за да имате всичко необходимо в пътуването си през живота и в 

борбите си, както се случи с Израел през Първата епоха, когато се скиташе през пустинята в 

търсене на Обетованата земя. И все пак все още не сте се опитали да разберете моите заповеди, 

нито сте пожелали да се вслушате в примера на единство, който този народ остави в писмен вид ─ 

незаличим пример; защото именно хармонията и сплотеността им ги накараха да преодолеят 

трудностите, с които се сблъскаха по пътя си. 

55 Очаква ви нова "обетована земя", но вие все още сте далеч от нея. Вие все още се скитате 

из огромната пустиня, но сте оставили робството на "фараона" зад гърба си и вече сте получили 

Закона. Въпреки това не сте се отказали напълно от идолопоклонничеството и без да го 

осъзнавате, се покланяте на Златния телец. 

56 Първо трябва да се сблъскате с изпитания, противодействия и преследвания, за да се 

събудите от съня си. Само тогава ще бъдете подготвени да изпълнявате Моите заповеди и ще се 

стремите да бдите над делото, което съм ви разкрил, точно както израилтяните създадоха 

Скинията и Ковчега на Завета, за да запазят Закона, защото изпитанията ги бяха пробудили за 

светлината. 

57 Сега душата ти ще бъде твоята скиния, а Духът - твоят ковчег на завета. Там моят закон ще 

осветява пътя на Господния народ. 

58 През това време не се е появил човек, който подобно на Мойсей да върви пред този народ 

и да укрепва вярата му с чудеса. Но с малко подготовка ще можете да почувствате духовното 

присъствие на Илия, който ви води, насърчава и вдъхновява в това странстване. 

59 Множествата, които Ме слушат, сега проливат сълзи. Само Аз знам причината за техните 

оплаквания, само Аз знам всички препятствия и трудности, които са срещнали по пътя си и които ги 

спират. 

60 Стойте твърдо, множества, бъдете верни на Мен и ще видите как препятствията падат. 

Молете се и работете с все по-голяма истинност, искреност и съвършенство, така че в 

изпълнението на мисията си да намирате утехата и силата, необходими за понасяне на 

превратностите на живота. Ако живеете по този начин, когато най-малко очаквате, ще видите, че 

пътят е чист, а спънките са изчезнали. 

61 Вие сте моите ниви, където в момента пшеницата и плевелите растат един до друг. Часът на 

жътвата още не е настъпил, но когато дойде, делата на всеки от вас ще бъдат съдени. Тогава ще ви 

оставя добрите ученици на земята и ще взема от този свят онези, които не са дали плодовете на 

единството и одухотворяването. 
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62 Гледайте и обръщайте внимание на думите ми. Не бъдете самодоволни, защото сте 

получили моите много големи поръчения и мисии, и не мислете, че моето решение никога няма да 

ви достигне. 

Спомнете си за Давид и Соломон, които, макар и велики в очите на народа си, заспаха в своето 

величие, нарушиха закона и видяха как божествената справедливост, неумолима и мъдра, се 

стовари върху тях, когато повярваха, че понеже са толкова обичани от Отец, никога няма да бъдат 

засегнати от Него. 

63 Помислете, о, хора, за новите поколения, помислете за децата си, както са направили 

патриарсите, които са подготвили своите народи да приемат идването на Месията. 

64 Молете се за потомците, подготвяйте им пътя с грижа и любов. Разберете, че те имат още 

по-висши мисии от вашата и че ще е добре, ако намерят пътека на одухотворяване, която да 

следват. 

65 В какво ще се състои тази следа? В живота си, в делата си. 

66 Всяка душа има голям дълг към своя Баща. Моята любов към вас и Моята справедливост ви 

предложиха нова възможност на земята да се оправдаете пред Мен, да направите духовни 

поправки и да се пречистите, за да можете да преминете в следващия дом. 

67 О, благословено Трето време, ти си носител на всичко, от което светът се нуждае, за да се 

спаси от робството си. Блажени са онези, които използват светлината ти, защото ще намерят 

спасение. 

68 През целия ви духовен път на живот Аз ви напътствах, изпитвах и подготвях за откровението 

в този момент. Не народът е този, който ще роди новата нация на Израел: Аз съм този, който ще го 

формира, пречисти, издигне и изпрати в света, за да изпълни своята мисия. 

Докато този народ расте и се подготвя, Аз ще изглаждам пътищата, ще отварям вратите и ще 

премахвам препятствията, за да може да напредва. Същото направих и с Израел, когато ги спасих 

от Египет и ги преведох през морето и пустинята. 

69 Този народ тук има задачата да пробуди духовно човечеството. Но когато тя изпълни това и 

хората осъзнаят времето, в което живеят, ще предизвикате в сърцата им желание за светлина, а в 

умовете им - идеал за 

Ще станем свидетели на възходящо развитие, което ще разтърси из основи човешкия живот и ще 

преобрази света. 

70 Съвестта ще бъде чута и послушана, призивите на Духа ще бъдат разбрани, духовните 

нужди ще бъдат взети под внимание и зачетени и навсякъде ще блесне изгарящото желание да 

познаваме Бога, да Го усещаме, да се доближаваме до Него, да разпространяваме Неговата 

истина. 

71 Тези пророчества ще се сбъднат сред хората, когато духовният глад и жажда ги доведат до 

предела на възможностите им за съпротива, когато със смирена гордост признаят вината си пред 

своя Господ, когато слязат от троновете си, от съдийските си столове и почетните си места, 

откъдето са се опитвали да Ме пренебрегнат, откъдето са Ме съдили и отричали, и разкайвайки се 

за грешките си, ще обърнат очи към Мен и ще Ми говорят като деца ─ на Баща, който ги очаква от 

векове. 

72 Колко ниско е паднал човекът в своя материализъм, така че накрая се е отрекъл от Този, 

Който е създал всичко! Как е възможно човешкият ум да потъмнее до такава степен? Как може 

вашата наука да Ме отрича и да осквернява живота и природата, както го е направила? 

73 Във всяко дело, което вашата наука открива, Аз присъствам; във всяко дело се разкрива 

Моят закон и се чува Моят глас. Как е възможно тези хора да не чувстват, да не виждат и да не 

чуват? Признак на напредък и цивилизация ли е да отричаш моето съществуване, моята любов и 

моята справедливост? Тогава вие не сте по-напреднали от първобитните хора, които са умеели да 

откриват във всяка сила и чудо на природата действието на божествено, висше, мъдро, 
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справедливо и могъщо същество, на което са приписвали всичко добро във всичко съществуващо и 

затова са му се кланяли. 

74 С помощта на нарастващата си интелигентност те се опитват да разберат какво възприемат 

физическите им сетива. Какво съвършено поклонение биха могли да Ми предложат? Какво 

разбиране за истината могат да имат те? И все пак тяхното чудо, тяхната вярност и тяхното 

поклонение бяха приети от Мен като първите плодове на едно огромно поле, което Моят Дух 

трябваше да култивира през вековете. 

75 Оттогава досега ─ колко много учения съм дал на човечеството и колко много откровения 

съм му дарил! И все пак, въпреки че това човечество би трябвало вече да е достигнало върха на 

разбирането и религиозната му практика да е съвършена, неговата егоистична, горда и нечовешка 

наука се е надула, за да Ме отрече, а съществуващите религиозни култове живеят в съня на 

рутината и традицията. 

76 Дадох ви дара на свободата на волята и уважавате тази благословена свобода, която дадох 

на Моите деца. Но Аз също така поставих в твоето същество божествената светлина на съвестта, 

така че, воден от нея, да насочваш способностите си по правилните пътища. Но аз ви казвам, че в 

битката между душата и материята душата е претърпяла поражение, болезнено падение, което я е 

отдалечавало все повече от източника на истината. 

77 Но нейното поражение не е окончателно, то е само временно, защото тя ще се издигне от 

дълбините на бездната, когато вече няма да може да понася глада, жаждата, голотата и мрака. 

Защото болката ще бъде нейното спасение и, вслушвайки се в гласа на съвестта си, тя ще се 

изправи силна и лъчезарна, пламенна и вдъхновена и отново ще използва дарбите си, но вече не 

със свободата да ги използва за добро или зло, а като ги посвещава единствено на изпълнението 

на божествените закони, което е най-доброто поклонение, което можеш да предложиш на своя 

Отец, който те обича толкова много. 

Моят мир да бъде с вас! 
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Инструкция 176 
1 Бъдете силни срещу изкушенията на света и плътта. Винаги, когато някое изпитание ви 

причинява болка, си спомнете за моите уроци от Втората епоха и следвайте моя пример. 

2 Питате Ме как е възможно Исус да бъде докоснат от изкушенията на света? На това ви 

отговарям, че не обикновените изкушения бяха тези, които поразиха сърцето на вашия Учител. 

3 Тялото, което той имаше в света, беше човешко и разумно, той беше инструментът, който 

моят Дух използваше, за да донесе учението ми на човечеството. Той знаеше за изпитанието, което 

го очакваше, защото Моят Дух му го разкри, и тази материална страна на същността му понесе 

болката, която го очакваше. 

4 Исках това тяло да ви даде тези признаци на човечност, за да се убедите, че болката ми е 

истинска и че жертвата ми като човешко същество е истинска. 

5 Ако не беше така, моята жертва нямаше да има никаква стойност в очите на хората. Ето 

защо Исус три пъти призовава силата на Моя Дух, която го съживява, за да бъде победител в 

тежкото изпитание: Първият път беше в пустинята, вторият - в маслиновата градина, а третият - на 

кръста. 

6 Беше необходимо да стана човек и да ви дам Моята 

тялото и кръвта Ми, така че в това тяло да се прояви болката, която хората биха му причинили. Ако 

бях дошъл в духа, каква жертва щях да направя за вас? От какво щях да се откажа и каква болка 

щяхте да ме накарате да изпитам? 

7 Божественият дух е безсмъртен, той не познава физическата болка. Но плътта е 

чувствителна към болка, ограничена е в способностите си и е смъртна по природа. Затова избрах 

това средство, за да се открия на света и да му предложа истинската Си жертва, за да ви покажа 

пътя към вашето спасение. 

8 Пазете тази страст в ума си, докато сте грешници, и помнете тази Кръв, за да се пречистите в 

покаяние за прегрешенията си и да се опитате да Ме следвате в този пример на безгранична 

любов, който ви дадох. 

9 Докато сте хора, помнете ме на кръста ─ как прощавам на моите палачи, благославям ги и 

ги изцелявам, така че през целия си труден житейски път да благославяте онези, които ви 

нараняват, и да правите всичко възможно добро на онези, които са ви сторили зло. Който постъпва 

по този начин, е Мой ученик и Аз му казвам истината, че болката му винаги ще бъде кратка, защото 

ще го накарам да почувства Моята сила в моментите на изпитание. 

10 Малцина са тези, които се стремят да наставляват братята и сестрите си чрез примера на 

Учителя. В тази общност, както и в повечето религиозни общности, наставленията се дават чрез 

думи, които нямат сила, защото им липсва потвърждение чрез дела и примери на любов. 

11 Сега имаш възможност да чуеш тълкуването на Моето учение, което постепенно ще 

шлифова сърцето ти, докато то бъде подготвено да изпълни мисията, която съм поверил на твоя 

дух. 

12 Не се страхувайте да следвате стъпките Ми, защото Аз няма да поискам от никого да прави 

същото в Моята жертва. Също така трябва да ви кажа, че само това тяло изпразни чашата, която 

Моят Дух му подаде ─ друг човек не би я изпил. Защото тялото ми получи живот и се укрепи в 

добродетелта и чистотата на Тази, която предложи утробата си, за да го приеме: Мария. 

13 Медитирайте, хора, и се възползвайте от благословената тишина, в която навлизате, когато 

слушате моите учения. Истина ви казвам, че в тези моменти на съзерцание и духовност моето семе 

ще покълне в сърцата ви. 

14 На този ден вие постигате единство и мир в сърцата си, за да се покажете пред Мен като 

едно същество, осъзнаващо събитието, на което е свидетел, когато чува Словото Ми чрез 

гласоподавател. И аз приемам твоя дух. Всичко, което Ми принасяте чисто и просто в молитвата си 
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и в делата си на поклонение, Аз приемам като справедлива почит на децата към техния Небесен 

Отец. 

15 Най-належащото искане, което отправяте, е да има мир в този свят, да се върне 

патриархалният живот от други времена; но Аз ви казвам, че този мир няма да се върне, докато 

вие, Моите нови ученици, не положите основите на един нов свят, за който ви обучавам. 

16 Ако виждате брат във всеки ближен, ако се откажете от различното им оценяване и Ме 

обикнете в тях, ще видите зората на едно ново време. Тогава животът на човека ще бъде весел, а 

Аз ще бъда признат и обичан като Отец. 

17 Словото Ми в този момент е същото като това, което ви дадох в Исус. Това е същият 

кристално чист поток, който освежаваше душите ви, когато Ме следвахте през пейзажите на 

Палестина. Същността му ви е известна, никога няма да можете да объркате "вкуса" му, защото 

божественият му печат е останал отпечатан в духа ви. И сега, когато съм слязъл да се изявя чрез 

тези мъже и жени и вие чувате словото, което излиза от техните устни, разбирате, че то може да 

идва само от Мен, и Ме питате защо не съм избрал друга форма, за да донеса на човечеството 

посланието Си за този път. 

18 Казваш Ми, че сред вас няма хора с безупречна добродетел, които да Ми служат. Няма 

Мойсей, нито пророците от Първата епоха, нито Петър, нито Йоан. Но истина ви казвам: във всички 

времена съм изпращал добродетелни духове и сред тях са тези, които са Ми служили в смирение. 

Обичайте ги и ги подкрепяйте, защото задачата им е много голяма. Държеше умовете и сърцата им 

да са чист източник и често болката беше най-доброто средство за пречистването им. Техният 

живот е подобен на този на моите пратеници от други времена. Благославям ги. Блажени са онези, 

които са Ме следвали по този начин и са усетили пълния смисъл на служението, което съм им дал. 

19 Каня ви да влезете в Моето Царство, възлюбени хора. По същия начин призовавам всички 

народи на земята без никакво предпочитание, но знам, че не всички ще Ме чуят. Човечеството е 

угасило лампата си и върви в тъмнина. Но там, където се усеща само объркване, ще се появи един 

от Моите просветени, който ще разпръсне светлина в своето обкръжение ─ духовен страж, който 

бди и очаква Моя знак, за да прозвучи призивът за събуждане, който да събуди и раздвижи 

неговите ближни. 

Позволете на любовта на тези емисари да бъде плодородно семе в сърцата ви. Не ги 

преценявайте погрешно, когато ви се покажат в материална бедност, слушайте ги, защото те 

работят в мое име, за да ви предадат сила, която все още не познавате. Те ще ви научат на 

съвършена молитва, ще ви освободят от връзките на материализма, с които сте обвързани, за да ви 

дадат духовна свобода и да се издигнете до Мен. 

20 Вие, които Ме слушате, очаквате с нетърпение изпълнението на всички Мои думи. Искаш да 

видиш как човечеството се превръща в Мои ученици, помоли Ме да бъдеш сред онези, които 

изпращам в други страни с трудни мисии. Но наистина, казвам ви, трябва да се подготвите 

предварително, защото битката, която ви очаква, е голяма. 

Но не всички пратеници, за които ви говоря, са сред вас, нито пък всички са чули словото Ми 

чрез гласоподаватели. Много, много от тях ще говорят интуитивно, защото съм ги подготвил 

духовно. Разпределих ги разумно, за да може светлината ми да достигне до всички ваши братя и 

сестри. 

21 Как можете да мислите, че докато съм слязъл при вас, съм могъл да пренебрегна другите 

народи, след като всички вие сте Мои деца? Мислите ли, че някой е далечен или извън Мен, 

въпреки че Моят Дух е универсален и обхваща всички създадени неща? Всичко живее и се храни 

от Мен. Ето защо моят Вселенски лъч се спусна над цялото земно кълбо и духът получи моето 

влияние в този и в други светове, защото дойдох да спася всички свои деца. 

22 Не искам да пропилеете това време, да преминете през света, без да оставите следа по 

пътя на живота си, а да бъдете истински пазители на семето, което ви поверявам и към което ще 
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продължите да се стремите, когато напуснете този свят, докато не разцъфне в душите на вашите 

братя и сестри. 

23 Не искам да ви задължавам да изпълнявате Моите заповеди; само ви вдъхновявам да го 

правите, защото няма да приема друго изпълнение освен това, което е родено от вашата 

съзнателна и подготвена душа. Бъдете свободни в рамките на Моите закони, но се приучвайте към 

послушание. Изпълнявайте двата закона, които управляват човека и които са единни по своята 

същност, защото и двата идват от Мен. 

24 Молете се за всички същества, копнеейки за хармония и разбиране на всички към Мен, и 

молитвата ви да се извиси като песен, като ликуващ химн, който издига душите и им показва пътя, 

по който ще достигнат целта на своята съдба. 

25 Моето учение позволява на човека да се развива във всички аспекти на своето 

съществуване: то разчувства и облагородява сърцето, събужда и задълбочава ума, усъвършенства 

и възвисява душата. 

26 Направете задълбочено проучване на моето учение, което ще ви позволи да разберете 

правилния начин за практикуване на моето учение, така че развитието ви да бъде хармонично; 

така че да не развивате само интелекта, без да полагате усилия за идеалите на душата, които 

трябва да стимулирате. 

27 Всички способности на твоето същество могат да намерят в моето слово светлия път, по 

който могат да растат и да се усъвършенстват до безкрайност. 

28 Дадох ви достатъчно време, за да усвоите и разберете моите учения. Междувременно 

много от вас, които някога са идвали като деца, вече са юноши, както и други, които са идвали като 

юноши, вече са възрастни. Някои от тях са израснали по пътя и сега са сред моите "работници", а 

други са издъхнали и сега имат своето място сред моите избраници. 

29 Предоставих на този народ достатъчно време, за да се роди в него твърда и истинска вяра и 

да придобие в духа си дълбоко познание за моето дело. Моето Слово ви подготвя за времето, 

когато вече няма да чувате този глас и ще трябва да се съсредоточите върху най-съкровената част 

на сърцето си, за да усетите Моето присъствие и да получите Моето вдъхновение. 

30 Моето учение е записано в твоята съвест; там е ковчегът, който най-добре съхранява моя 

закон, така че когато времето отмине и часовете на духовно освежаване, които си прекарал с твоя 

Учител, се отдалечат, същността на моето слово да вибрира пълноценно в душата ти, пропита с 

любов и мъдрост. 

31 Във всички мои уроци ще откриете, че постоянно ви казвам да постигнете духовност, 

защото тя е това, което трябва да ви отличава на земята. Без одухотворяване няма да дадете 

свидетелството, което трябва да дадете на ближните си. 

32 Не се страхувайте от деня, когато ще завърша словото Си сред вас. Моето дело няма да 

загине, нито душата ти ще се отчае. Аз държа в духовната долина готови някои същества, които ще 

се въплътят на земята, за да бъдат водачи и пророци на общностите ─ същества от светлина, които 

ще ви научат да направите крачка напред по пътя, очертан от Моето Слово. 

33 Днес искам да ви кажа, че както тук зависите от съществата от светлина, които идват от 

духовния свят, за да ви помагат по пътя ви, така има и духовни домове, които зависят от някои от 

вас, които идват при тях с посланието на моите наставления. 

Вие не знаете кой от тези, които Ме слушат в тези моменти, трябва скоро да замине в 

изпълнение на духовна мисия. Това е причината, поради която много сърца отдавна имат нужда да 

се пречистят и поради която с всеки изминал ден усещат душите си все по-просветени от 

светлината на моето учение. 

34 Искам да се обедините с духовните войнства, за да можете чрез любовта си към всички 

ваши братя и сестри да работите за спасението на всички същества, които вървят встрани от пътя 

на живота и истината. 
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35 Запазете това слово в душата си, което може да ви послужи в часа на смъртта, когато 

напуснете това съществуване, като подготовка за духовно освобождение. 

36 Разберете какво прекрасно време на откровения е било това, възлюбени хора ─ време на 

светлина, която издига душите! Блажени са онези, които се подготвят, защото ще получат моята 

светлина в изобилие. 

37 Но помнете, че това е едва началото на една епоха, че не всичко, което това време предлага 

на хората, ви е разкрито и не всичко, което сте получили, е разбрано от вас. 

38 Ще изминат дни, години и векове, през които човечеството ще стане свидетел на прекрасни 

послания на светлина и духовни откровения, каквито неговият дух никога не е познавал. 

39 Тези времена вече настъпват и затова трябва да подготвите пътя за онези, които ще заемат 

вашите места. Трябва да благословите пътя с добрите си дела. Тогава вие ще сте започнали 

строежа на истинския храм, който другите ще продължат по своя воля, а по-късно ще дойдат и 

други, за да го завършат. 

40 Виждал съм как се бориш с плътта си, за да укротиш нейния бунт. Трябвало е да водиш 

големи битки със сърцето си, за да му наложиш послушание и подчинение. Природата му се 

бунтува срещу диктата на съвестта; но ако упорствате в молитвата, ако сте внимателни, ще го 

превърнете в най-добрия сътрудник в духовното изпълнение. Тази борба е част от изкуплението ви 

в този момент. 

41 Всичките ви качества са били във вас от момента на създаването ви. Интелигентността, 

чувствителността и разумът са просветлили душата ви, за да можете да водите последната битка. 

Тогава, когато победите над злото и душата ви е пилотът, който направлява плътта, ще можете да 

се обърнете към ближните си и да им дадете светъл пример как да постигнат еволюция на душата 

си. Без да се хвалиш със силата на душата си и със самоконтрола си, ще покажеш делата си и те ще 

разкрият послушание и внимание към Моя закон. 

42 Когато вече не чувате Словото Ми чрез гласоподавателите и душата ви изпитва желание да 

се подчини на това, на което ви учех в момента, нека всеки от Моите ученици да смята групата, 

която му е възложена, за свое семейство и да ги поучава и напътства. 

Винаги използвайте милосърдието, поправяйте с любов и мъдрост, създавайте атмосфера на 

мир като тази, която създадохте днес, и тогава Моят Дух ще присъства осезаемо, за да вдъхновява 

и благославя всички. 

43 Никого не питай откъде идва и защо Ме търси. Илия ще ги води и неговият час ще настъпи. 

Дори сега подготвям онези, които ще дойдат, и приветствам онези, които вярват в това Слово, 

което ви дадох чрез човешката способност за разбиране. 

44 Учавам ви, за да бъдете "благоухание" на земята, за да подслаждате живота на хората с 

добрата новина, че Учителят се е върнал при тях в това време на скръб и е оставил Словото Си като 

наследство, с което всички да се хранят и да живеят вечно. 

45 Не ви възлагам пълната трансформация на това човечество. Донесете Словото Ми до 

сърцата с убеденост и то ще направи чудеса сред вашите ближни. Колко много утеха ще получат в 

дните на посещението си, ако знаят как да слушат и тълкуват моето учение! А вие, как ще копнеете 

за онези часове, които сте прекарали с Мен и в които сте погълнали тази божествена същност, 

чувствайки се като малки деца, които получават цялата му нежност и любов от вашия Отец. 

46 Човечеството днес е благодатно поле за работа. Полетата са много широки, а работниците - 

малко. Как ще Ми представите това поколение обърнато към Моето учение, ако не работите? 

Разполагате с ограничено време и трябва да свършите много работа. Часът е подходящ. 

Възстановете "храмовете", които са били разрушени в сърцата! Помогнете за възстановяването на 

домовете, проповядвайте одухотворяване по вашия начин с мисли, думи и дела! 

47 Гледайте да се върне добродетелта при хората, децата да бъдат здрава връзка между 

бащата и майката, младежите - здрава основа на новите поколения, съпругът и съпругата - образ 
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на Бога и Неговото творение, и всички те, обединени с ангелите пазители, които ви помагат, да 

образуват съвършена хармония с Мен. 

48 Твоите молби достигат до Мен, светлината, която съм хвърлил, озарява твоето същество. 

Всички ваши произведения са налице и можете да прецените достойнствата си. Болките, които 

изпитвате сега, ще отминат и по цялото земно кълбо ще настъпи мир. 

49 Молете се за народите, които воюват помежду си. Споделете хляба и дрехите си с 

нуждаещите се. Отворете зърнохранилищата си и ги нахранете. Покажете братството си в този 

тежък за света час. Проявявайте активна благотворителност към болните, подготвяйте душите, 

които трябва да заминат за отвъдното, укрепвайте вярата на страдащите, носете мир на всички 

свои ближни. Поискайте и Аз ще направя чудеса сред човечеството. 

50 Вашият свят е пълен с роби. Това е причината, поради която във всяко човешко същество 

живее дълбок стремеж към свобода. Но за това не трябва да обвинявате законите на духа или 

човешките закони, а самите себе си. Защото истинският закон, независимо дали е божествен, или 

човешки, трябва да насочва, напътства и защитава, но никога да не оковава. 

51 Разберете, че не сте свободни в духа си, защото ─ далеч от божествената същност, от закона 

за любовта към вашия Отец над всички сътворени неща, от любовта един към друг като братя и 

сестри в Твореца ─ сте се превърнали в роби на религиозния фанатизъм, идолопоклонничеството и 

суеверието. 

52 Не сте свободни и в рамките на човешките закони, защото те, които трябва да установяват 

справедливост между хората, са засегнати от егоизма на народите, от несправедливостта и лъжата. 

53 Владетелите и онези, които имат мисията да ръководят душите, също са деца на моята 

божественост. Законите, които едните и другите прилагат, трябва да са човешки. И все пак, колко 

далеч един от друг са те. 

54 Кога човечеството ще стигне до принципа "да даваме на Бога, каквото е Божие, и на кесаря, 

каквото е кесарево"? 

55 Докато едни се задоволяват да живеят само според стандартите на света и пренебрегват 

всеки божествен закон, други се стремят да издигнат душата си по пътищата, предписани им от 

различните религиозни общности, въпреки че в сърцата си се бунтуват срещу тях и избягват да се 

подчиняват на земните закони. 

56 Истина ви казвам: нито едните, нито другите изпълняват задълженията си. 

57 Вижте царската звезда, която изгрява всеки ден на изток, 

как тя свети и топли всички еднакво, без да облагодетелства никое същество? 

58 Такава е любовта на Отца към всички негови деца, такава трябва да бъде и вашата любов и 

вашата правда, за да може Моите закони да се прилагат към хората по този начин. 

59 Не разпознавате ли съвършената хармония, която съществува между Божественото и 

всичко, създадено от вашето сърце? Защо тогава да не може да има съвършена хармония и между 

хората, които са Божии деца? 

60 Щастлив е онзи, който чуе този призив и разпознае светлото време, в което живее, защото 

ще може да напредва по пътя на възходящото развитие на душата. 

61 Сега сте в последните години, в които ще чуете моето слово, което е било като искра от 

моята мъдрост в живота ви. 

62 Това наставление ще остане записано в книгите и заедно с учениците, които наистина се 

подготвят и носят несломима вяра в сърцата си, ще бъде живото свидетелство, което оставям ─ 

когато настъпи часът на Моето заминаване ─ на онези, които не са Ме чули в тази Трета епоха. 

63 Блажени са онези, които остават верни въпреки изпитанията, защото те ще придобият 

мъдрост и мир. 
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64 За да може всеки от вас да изпълни задачата, която е получил, трябва да се обедините в 

една воля, да отхвърлите инерцията на плътта си за духовно обучение, да не насочвате повече 

интереса си само към това, което се отнася до материалния ви живот, а да мислите и за душата си. 

65 Аз съм вечният живот; ако искаш да го постигнеш, трябва само да изпълниш Моя закон. 

66 Предаността, която имате в моята "преграда", когато слушате думите ми, трябва да 

запазите и след това, а в живота ви трябва да има ред, уважение, дисциплина, смирение. 

67 Просветлявам душата, ума и сърцето ти, насочвам живота ти в правилната посока. 

68 Искам учението ми да се вкорени в сърцата ви, за да не го забравите, защото не знаете 

колко ще ви липсва във времената на борба, нито пък знаете колко време ще ви остане на тази 

земя. И така, правете добро въз основа на моето учение, така че когато Отец ви призове, този 

призив да не ви изненада, а да ви намери да работите като добри работници. 

69 Истина ви казвам, че това учение ще възстанови морала на този свят, защото ще бъде 

стъпка към одухотворяване; защото ще събуди сърцата за братство. 

70 В момента аз все още съм неразбраният; защото докато обикновените хора в своето 

невежество ми предлагат фанатични култове, онези, които се смятат за учени или силни, казват, че 

те са достатъчни сами по себе си. 

71 Колко малко Ме следват! 

72 Възлюбени хора, нека Моето слово да продължи да ви въоръжава. 

73 Дарявам мир на сърцето ти, мир на дома ти и свобода на духа ти в моментите, когато 

тялото се предава на съня. 

74 Запазете тази благодат и получете моята благословия. 

Моят мир да бъде с вас! 
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Инструкция 177 
1 Човечество, ти, което в този момент си представено от това събрание, което коленичи 

разкаяно и уплашено пред присъствието на своя Господ: С какво можеш да изплатиш дълга си към 

любовта и да бъдеш истински угоден на своя Отец? 

2 Ще ви кажа как да го направите: като се борите за своя мир и душевно извисяване. По този 

начин ще отмиете вината си и ще издигнете душите си. 

3 Предоставям ти определено време, за да задоволиш копнежа на душата си. Новата епоха 

изгрява пред очите ви като сияен ден, изпълнен с обещания и откровения. Със светлината си тя 

иска да ви каже: Борете се! И в тази дума се съдържа заповедта на Отца. Борете се за мир, за 

обновление, за победа на одухотворяването. 

4 Запечатвам тези думи в съвестта ви, така че тя да ви ги повтаря на всяка крачка. 

5 Осъзнай, че моята любов е град, който трябва да превземеш. Има много препятствия и 

много врагове, които трябва да победите. Те ще ви дадат битка, за да ви спрат, но в ръцете ви 

блести невидим меч, ако знаете как да го владеете. Това е мечът на любовта. 

Борете се, побеждавайте с него и не се съмнявайте, защото накрая ще видите как градът пада, 

защото вашата любов е победила бащата. 

6 Исках да създам сред вас едно братско и гостоприемно семейство, така че "керваните" от 

бездомни хора, копнеещи за мир и милост, да влязат в домовете ви, за да споделят любовта, която 

съм вложил във вас. Но подготовката ви беше бавна, вие се забавихте и керваните на бездомните 

спряха в пустинята, когато видяха, че звездата, която направляваше стъпките им, спря на пътя си. 

Затова не искам хората да ви намират "заспали" или да грешите, когато сте будни, защото тогава 

няма да можете да станете свидетели на Моето завръщане, а ще сте предали своя Учител. 

7 Давам ви време да се покаете за прегрешенията си и да възстановите живота си. Нека 

бащата на семейството, който е нарушил задълженията си, като е изоставил своите, да излезе и да 

възстанови дома. 

8 Нека тези, които са се присъединили към изпадналите в порока, да се изправят и да 

преодолеят слабостите на плътта, като използват волята и силата на духа си, докато не станат 

цялостни. Нека всички, които са служители на това дело, да се обединят в духа, да се обичат и да 

се подкрепят взаимно. Тогава звездата, която е спряла своя ход и по този начин е спряла "големите 

кервани в пустинята", ще продължи своя ход и ще покаже на тези множества хора пътя, който води 

към земята на мира. 

9 Когато хората, дошли тук, бягайки от войната, смъртта и разрухата, носейки в сърцата си 

образите на омразата и престъпленията, влязат в кръга на една общност, в която във всеки дом се 

издига светилището на истинската любов, където светлината на моя закон свети във всеки брак, 

където родителите обичат децата, и децата обичат и почитат родителите си, където малките деца 

са напътствани с нежност и мъдрост, а възрастните хора са уважавани ─ не мислите ли, че пред 

тези признаци на почит към моя закон те ще признаят, че в тази общност се е случило чудо, което 

може да се дължи единствено на милостта на Отца? 

10 О, хора, до днес бяхте жестоки и неблагодарни! Не съм изисквал от вас дарове, нито съм 

искал от вас невъзможното. Ако понякога ви се струва трудно да следвате моето учение, това се 

дължи на липсата на любов у вас. За този, който обича, няма нито препятствия, нито бездни, нито 

невъзможности, защото любовта е божествената сила, която оживява всичко, която движи всичко. 

11 Елате в моите полета, о, множества от хора. Полето ви очаква, за да приеме семето от 

вашата любов, а по-късно да възнагради усилията ви със сладък плод, който ще излезе от неговата 

утроба. 

12 Свържете се здраво с връзките на братството, защото изкушението дебне моя народ, 

войната се приближава в желанието да се провре там, където стражът спи, за да може мор, глад и 

болести да проникнат в лоното на този народ с нови и непознати качества. 
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13 Дадох ви земната наука, за да се борите с тези нещастия и да премахнете тези страдания. 

Но аз ви научих на една по-висша наука, пред която се прекланят всички врагове на светлината, 

всички разрушители на здравето и мира. Тази наука е силата на любовта, която се укрепва в 

молитвата. 

14 Помислете върху тези думи, о, хора, и после се вслушайте в това, което ви съветва съвестта. 

15 Моят Дух ви изпраща Своя мир, който не винаги умеете да запазвате. Кога ще се научиш да 

Ме носиш в себе си, без нито едно твое действие или мисъл да Ме отблъскват? 

16 Нека никой не се обърква, когато му казвам, че искам да Ме носиш в най-съкровената част 

на сърцето си, защото искам Моята светлина и Моят мир да живеят в теб. 

17 Това е Моят глас на съда, който днес отхвърля неизпълнението на дълга ви, липсата на 

любов към това дело, което съм ви поверил и което е ваша съдба. Това е божественият глас, който 

сега достига до вас чрез съвестта и кара сърцето ви да трепери, когато ви пита: Какво направихте с 

всичко, което ви разкрих и на което ви научих в това Трето време? 

18 На моменти вие осъзнавате отговорността, която е възложена на вашия дух. Но това 

разбиране е само като лъч светлина, който прониква за кратко, а после отново потъвате в слабост, 

защото винаги се смятате за незрели, болни и нуждаещи се, докато в действителност имате на 

разположение съкровище от божествени дарове. 

19 Ако откриете укор в словото Ми, той е породен от любов. Не бива да Ме наричате 

несправедлив, защото ако наистина бях такъв и ако в Мен срещнехте "гняв", както обичате да 

казвате, Моята справедливост отдавна щеше да ви е потушила. Но Аз не унищожавам Своите дела; 

поставям ви на пътя на еволюцията, за да можете да постигнете своето съвършенство по него. 

20 Казвам ви, че истинската представа за Бога все още не е позната на земята, въпреки че Аз 

изпратих Исус, за да Ме познаете чрез Него. Разберете: Ако знаех, че човекът няма да постигне 

спасение, не бих дошъл при него с любовта, с която винаги съм го търсил. Моето присъствие сред 

вас е убедително доказателство, че ще дойдете при Мен, защото Отец знае много добре бъдещето 

и съдбата на всички Свои деца. 

21 Ще направя така, че словото, което ви дадох през това време, да бъде записано ясно, така 

че човечеството да намери в тази книга обяснението на много от ученията, които не е разбрало, и 

правилното тълкуване на Моето учение. Тогава от това познание ще произлезе истинският страх - 

не страхът от божественото наказание, а скръбта, че ще се опетниш с грях, че ще обидиш 

Създателя, че ще се върнеш при Отца в задгробния живот с опетнена душа, без да си направил още 

една крачка напред по пътя на одухотворяването и истинското познание. 

22 С какво ще можете да изплатите дълга на любовта, който имате към своя Отец? С какво ще 

можете да платите на Онзи, който постоянно прощава обидите и неблагодарността ви? Ще ви 

кажа: като вършите дела, достойни за Моята Божественост, като служите и се обичате един друг. 

23 Пред вас е нова година, а през тази, която току-що приключва, не искам отчет за природата, 

нито за нейните елементи: Усещам се в съвестта ви и ви питам какво сте направили по отношение 

на вашата мисия и как сте използвали времето и даровете, които съм ви поверил. 

24 Годината, която приключва, ми говори за вашите борби, сълзи, усилия, труд, но и за скръб, 

кръв, разруха и омраза. Това болезнено равновесие доведе до присъствието ми през изминалата 

година. 

25 Подарявам ви нова година и пред погледа ви тя се появява на хоризонта като ивица 

светлина, която разпалва надеждата ви за бъдещето. Тази светлина е гласът, който ще ви казва 

всеки ден: Бой! 

26 Да, хора, борете се за мир, борете се за обновление, борете се за справедливост! 

27 Четири години, които думата ми ще ви даде, за да се сбогувате с този "ден". Знайте как да 

използвате това ценно време. Моята работа няма да приключи през 1950 г., защото тя принадлежи 

на вечността, нито пък вашата задача ще приключи по това време. Напротив, вашата борба ще 

започне едва тогава, защото по време на моето провъзгласяване вие само се подготвяхте. 
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28 Разберете как да обедините духовната и земната задача в един закон, за да можете да 

предложите добро изпълнение на Отца. 

29 Аз не само ви уча да Ми давате това, което Ми се полага; Аз също ви уча да давате на 

кесаря това, което е кесарево. 

30 Светът скоро ще научи за вас и чрез вас хората ще научат за моето идване, за моите чудеса 

и за моите учения. Мъжете ще разследват тези места за събиране и ще съдят живота ви. Сред тях 

ще има хора с власт, духовници от секти и църкви, учени и изследователи на отвъдното. 

Желанието ми е в лоното на вашите събрания и в лоното на вашите домове, ако не съвършенство, 

да проявявате същата хармония, морал, уважение, любов един към друг и духовност. 

31 Какво биха си помислили онези, които са дошли в търсене на истината, ако открият сред вас 

фанатизъм в духовните ви занимания и намерят в личния ви живот разделени съпрузи или 

изоставени деца, защото родителите им не знаят как да изпълняват задълженията си? 

32 Наблюдавайте птиците, които строят гнездата си в клоните на дърветата, и ако трябва, 

вземете пример от тях. Не Ме питайте как трябва да се обичат брачните партньори и как трябва да 

обичат децата си. Вгледайте се в тези гнезда и ще откриете в тях урок за вярност и нежност. Само 

ако всички мъже се обичаха така! 

33 Гледайте и се борете, така че когато 1950 година приключи, да можете да предложите на 

Отец плодове, достойни за Него. Защото, ако не сте подготвени за това, в момента на моето 

заминаване ще има голяма болка сред множествата. 

34 Ако не се подготвите да понесете отсъствието на моето Слово ─ колко болезнено ще бъде 

за вас моето сбогуване, а също и това, което моят Духовен свят ви казва. 

35 В този ден, когато Моят Дух ви е изпълнил с мир и благословии, какво повече бихте могли 

да поискате от Мен? 

36 Сега Аз съм този, който ви моли, чука на вратите на сърцата ви и ви моли да се обичате 

един друг. 

37 Молете се искрено за мира на народите, почувствайте дълбоко болката на човечеството. 

38 Истина ви казвам: язви и смърт обкръжават народа ви. Не разполагате с научни средства, за 

да спрете нашествието на язвите и трудностите. Но използвайте молитвата и ще откриете в нея 

оръжия и сили за борба с тези катастрофални опасности. Молете се и обединявайте молитвата си с 

добри дела, тогава ще имате истинска заслуга пред вашия Господ, който е всемогъщ и заради 

вашето смирение ще ви дари с чудеса, способни да удивят света. 

39 Когато силите на природата се развихрят и дадат знак за съд, молете се, запазете 

самообладание и плачете не заради себе си, а заради другите. Но изсуши сълзите на този, който те 

търси, чуй плача му и му дай изцеляващ балсам. 

40 Възлюбено човечество, не си мислете, че съм се върнал в това време, за да поискам от вас 

Моята кръв, пролята през Втората епоха ─ не, тази жизнена същност остава закотвена в душите ви. 

Тази кръв ще проговори във всеки от вас, когато настъпи подходящият момент. Дотогава мнозина 

очакват завръщането на Божия Син, за да поискат отново да получат от Него Неговата кръв. Във 

всяко сърце на моите деца в момента преживявам своята Божествена страст. 

41 Аз се раждам в човека в неговата невинност, когато той се пробужда за вярата. Аз страдам в 

него, когато страстите му се развихрят и го бичуват. Аз нося тежкия кръст на неговите грехове, 

неблагодарност и гордост. Аз умирам в сърцето му, когато той се отрече от Мен и заяви, че няма 

друг Господ, нито друг Цар, освен света. Там, в най-дълбоката и скрита част на неговото същество, 

Аз намирам Своя гроб. 

42 Понякога това сърце чува като далечно ехо гласа на Учителя ─ този, когото би искало да 

убие в себе си, за да не поставя препятствия по пътя му. Гласът на съвестта му успява да преодолее 

стената на материализма, която обгражда сърцето му, докато накрая се чуе. 

43 Както намерих кръст и гроб във всяко човешко сърце ─ истина ви казвам, така и във всички 

тях ще има трети ден, когато ще възкръсна в светлина и слава. 
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44 Днес полетата със семена са безплодни. Понякога искате да придадете стойност на живота 

си, като сеете доброта във всяка от нейните форми. Но след това се отказвате и съжалявате за 

начинанието си, защото вместо обработваема земя, която би ви позволила да сеете, сте срещнали 

само камъни, и то защото не сте разбрали, че преди да сеете, трябва да познавате нивите, на които 

възнамерявате да сеете. Разходете ги, подгответе ги, почистете ги и ги направете плодородни. 

Това, деца мои, все още не знаете как да направите. Ето защо добрите ви намерения, идеи и 

вдъхновения често се провалят. 

Но затова не се отчайвайте в борбата си, а можете да събудите ближните си, като им отворите 

очите за истината и светлината на това време, за да осъзнаят хората, че всяка болка, която хората 

са принудени да изпият като чаша страдание, е сърп, който създава справедливост и изкоренява 

плевелите. Мъдрата и неумолима справедливост е тази, която разорава и подготвя нивите. 

След това тя ще събуди хората, народите и нациите и вече няма да е необходимо болката да 

измива всички прегрешения, защото на нейно място ще останат покаянието, размисълът и 

обновлението на онези, които искат да постигнат същата цел, а именно пречистването. 

Но когато постигнете това, ще дойде време, когато това слово ще се чуе по целия свят като 

песен на любовта и завръщане към мира. 

45 Днес ви виждам неразбиращи всичко, което идва при вас, защото сред хората цари пълно 

невежество и объркване. 

46 Мнозинството от хората наричат себе си християни, но в повечето случаи доказват 

обратното с живота и делата си. 

47 Когато направят нещо добро, те го разгласяват и се хвалят с него, а когато са направили 

грешка, съжаляват за нея и Ме молят за прошка, те го правят по такъв начин, че доказват, че дори 

не знаят какво представлява Моята прошка. 

48 Сега можете да кажете на света, о, хора, че сте чули това слово, че Моята светлина отново е 

дошла при човечеството, още повече че можете да им съобщите, че човечеството скоро ще се 

отърси от летаргията си. 

49 Няма да ви дам отново човешка кръв, за да ви спася от греха. Ако моята Божествена кръв, 

пролята във Втората епоха, ви говореше за Божествена и безкрайна любов, за възвишена прошка и 

вечен живот, ще разберете, че тази кръв нито за миг не е престанала да се излива върху вас, върху 

вашето същество, за да покаже със следите си пътя към вашето възходящо развитие. 

50 Никой не бива да ме очаква или търси като човешко същество. Защото, ако бях готов да ви 

изпълня това желание, подобна проява нямаше да е навременна, а вие трябва да разберете, че 

Учителят никога няма да направи нещо, което не е съвършено, защото Неговото учение винаги е 

съвършено, защото Той учи на това, което е съвършено. 

51 Също така, когато тази форма на провъзгласяване, която сега използвам за вас, приключи, 

няма да има молби и молби, които да Ме накарат да не изпълня това, което съм ви съобщил. Това 

провъзгласяване ще приключи завинаги, защото времето му ще изтече и задачата му ще бъде 

изпълнена. 

52 Скоро ще се навършат 2000 години, откакто съм сред вас като човек, и кръвта, която ви 

завещах като доказателство за Моята любов, е все още прясното наследство. 

53 Въпреки това светът иска още веднъж Моята Кръв и Аз ще му я дам, но не тази, която 

оживява тялото, а тази, която дава вечен живот на душата. С моята светлина ще изпратя живот и 

здраве на хората. То ще бъде като слънце, което ще позволи на топлината си да достигне до 

замръзналите сърца на това човечество. 

54 Над всички ще се разпростре моята милост, сякаш е 

ще бъдат крилата на чучулигата, които покриват малките ѝ. Любовта ми ще бъде по-нежна и по-

красива от синия небосвод, на който очите ти се възхищават толкова много. Ще усещаш жизнения 

ми дъх като небесен бриз, който само душата ти може да усети. Аз съм времето, животът, а също и 
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вечността. Аз съм пролетта и лятото, есента и зимата на вашия живот и всяка от тези фази на 

живота е осезаемо и живо учение, което Божественият Учител дава на своите деца. 

55 Позволете на божествената утринна роса да проникне в душата ви, за да може тя да изпита 

вечна пролет. Нека сърцето изнемогва под жаркото слънце на житейската борба, но цветята на 

добродетелта, вярата и любовта да останат свежи в дълбините на вашето същество. 

56 Защо си тъжен?: Вие не знаете. Много добре знам, че скръбта ви тежи, защото сте 

позволили душите ви да се разболеят едновременно с телата ви. Когато ви връхлети бурята на 

страстите или изпитанията, или "зимните снегове" ви накарат да замръзнете, вие губите всякаква 

надежда и желание за живот. 

57 Моят дух също е натъжен, защото винаги вижда това човечество да плаче, което не иска да 

се събуди и да осъзнае, че тази земя все още е земен рай. Виждам, че умираш от глад, въпреки че 

си заобиколен от плодородие и живот. Именно тази човечност имам предвид, когато ви казвам: 

"Имат очи, а не виждат". 

58 Хората са се впуснали в преследване на науката без мярка и цел и са открили много 

"чудеса". Но онова чудо, което дава истински мир, истинско здраве и истинско щастие, те не са 

открили сред всички земни блага, защото то е отвъд човешкото, там, където човек просто не е 

искал да стигне. На тази "божествена наука" ви е учил Исус, когато ви е казал: "Обичайте се един 

друг. 

59 Търсете царството на Исус, което не е от този свят, и ще намерите в Него необходимата 

светлина и мир, за да направите земния живот по-красив и по-лесен. 

60 Сега идвате, за да получите божествения мандат. Виждам, че си готов да се подчиниш на 

Моя закон, като се опитваш да следваш пътеката, която Исус остави. 

61 Отдавна не съм бил сред вас, но и сега чукам на вратите на сърцата ви, за да се обичате 

един друг. 

62 Блажен е онзи, който е знаел как да се подготви, за да приеме Небесния Отец в сърцето си, 

защото Той му дава възможност да върши добро по всяко време с оглед на желанието на ученика 

да бъде със своя Учител. 

63 Ако се изправите пред изпитание през тази започваща за вас година, бъдете силни и не се 

отчайвайте. Тогава ще можете да докажете на ближните си силата, която съществува в духа ви. 

Тогава те ще поискат да узнаят източника, от който сте пили, и ще открият, че Аз, Христос, съм 

източникът, от който те са се отклонили толкова далеч. 

64 Истина ви казвам, че при този източник ще дойдат хора от всички раси и религии, защото 

във всички форми на поклонение, които хората ще посветят на Мен, ще има духовност и накрая 

всички ще се приближат много близо до истината, до единството. 

65 ученици, имаше моменти, когато усещахте Моята справедливост и ви виждах да се 

изповядвате смирено пред Моя Божествен Дух. Тогава отклоних погледа Си от греховете ви и го 

насочих само към факта, че сте Мои деца, които обичам и на които прощавам. Така ви уча да 

обичате и да прощавате на ближните си. 

66 Не оставяйте времето да мине, без да го използвате, защото никой не знае колко дълго ще 

живее на този свят. Затова ви казвам: Не чакайте по-подходящ момент от настоящия, за да 

започнете работа. Докато чакате по-добри времена, не позволявайте на смъртта да ви изненада, 

без да сте събрали реколтата и без да сте изпълнили мисията си. 

67 Наближава 1950 г., когато ще се сбогувам с тази прокламация, и това сбогуване ще 

почувствате така, както го почувстваха Моите ученици от Втората епоха, когато им съобщих, че е 

настъпил часът на Моето заминаване. 

68 Ако тези хора имаха утехата да Ме видят отново след смъртта Ми, това беше, за да 

отпечатат с огън в душата си истината за духовния живот. Но сред вас само някои ще видят 

човешката форма на Исус. Другите ще го почувстват дълбоко и това ще бъде начинът да се свържат 

с Мен от дух на дух. 
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69 Гледайте и се молете за мира на земята, за да се прекратят многобройните трудности, 

защото на нея е семето на новите поколения. 

Моят мир да бъде с вас! 
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Инструкция 178 
1 Хора: Всеки път, когато започва нова година, чувам от вас въпроси от този род: "Господи, 

дали и тази година ще ни донесе изпитания?" Отговарям ви, че животът е постоянно изпитание, но 

не е нужно да се страхувате. Защото, ако знаете как да бдите и да се молите, ще можете да 

напредвате в поправянето на греховете си, докато достигнете целта на съдбата си. 

2 Тези изпитания, които хората преживяват, са плодовете, които жънат, резултат от 

собствената им сеитба ─ реколта, която понякога е резултат от семената, посяти предишната 

година, а в други случаи е плод на това, което са посяли години назад или в други прераждания. 

3 Започва нова година? ─ Тогава постъпете като добрите сеячи, които първо почистват семето 

си, изчаквайки подходящия момент да го поставят в плодородна почва. Така че и вие първо трябва 

да очистите сърцето си, за да можете утре да пожънете добра реколта от мир, любов и 

удовлетворение от добрите си дела. 

4 Виждали ли сте хармонията, в която живее цялото творение? Не ви ли прави впечатление, 

че във всичко, което съществува, съществата се обичат помежду си? Погледнете слънцето: не 

прилича ли то на баща, който разперва ръце, за да прегърне всички същества в прегръдка, пълна с 

живот и любов, светлина и енергия? Вижте как при докосването на топлите му лъчи цветята се 

разтварят, птиците пеят, а съществата се раздвижват, за да отдадат своята благодарност и любов 

на Царската звезда. 

5 Тя е прекрасен пример за това как трябва да бъдете в хармония с всичко, което ви 

заобикаля в природата, и с всичко духовно. 

6 От разбирането, което хората придобиват от тези учения, и от послушанието към законите, 

които управляват вселената, зависи тяхното щастие, което според някои не съществува на земята, а 

според други само аз имам в изобилие, но което много добре се проявява в мира на душата ви. 

7 Сега вече знаете, о, възлюбени хора, че вашето блаженство е в самите вас, за да научите 

хората, че в сърцевината на тяхното същество, там, където те мислят, че има само горчивина, 

омраза и обида, разкаяние и сълзи, има светлина, която нищо не може да угаси, а именно 

светлината на духа. 

8 По мъчителни пътища човечеството е насочвало стъпките си, защото всяко поколение 

приема като наследство грешките на предишните поколения, а с течение на времето грешките му 

се умножават. Това човечество сега жъне плодовете на семената на болката, които е посяло по-

рано в света, точно както идните поколения ще жънат плодовете на това, което вие сеете днес. 

9 Защо не насочите убежденията, усилията, науките, идеалите и желанията си към 

единствения път на правдата, който моето Учение ви посочва? Кога хората най-накрая ще осъзнаят 

истината на Моето Слово? 

10 Моят неизменен и вечен закон се издига пред хората и им показва пътя към истинското 

щастие ─ път, който води към полетата, където, сеейки добро, човек жъне реколтата на мира. 

11 Благословени са онези, които са усетили призива ми в дълбините на сърцата си и са 

побързали да чуят божественото наставление, защото чрез духовния му смисъл знанията им ще се 

увеличат. Те ще бъдат като опора сред своите роднини и благодарение на вярата си ще могат да 

устоят в изпитанията. 

12 Ще премахна от вас всяка неправда, за да бъдат делата ви приятни пред очите на Отца. 

13 В това Христово училище е имало много начинаещи, които, когато са дошли тук, са казали 

на Учителя на цялата мъдрост: "Господи, ако Ти си Христос, който учи по този начин, и откриеш във 

всеки от нас задачата и способностите, които притежава, дай ни да осъзнаем съдбата си, за да 

стигнем до Теб." 

14 Тогава ви показах вашето наследство, дадох ви задачи и ви направих "работници". Но 

наистина, казвам ви, Аз нямам привилегировани сред Моите деца, защото всеки, който се 

приближи с желанието да Ми служи, ще получи Моята благодат в сърцето си. Но също така ще 
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дойде моментът, когато всичко, което сте направили с поверените ви дарове, ще бъде оценено от 

Мен и ще трябва да отговаряте пред Мен. 

15 Сега Аз все още не изисквам сметка от вас, защото се опитвате да приложите Моя закон към 

делата на живота си и все още сте твърде незрели, за да понесете присъдата. Но всеки от вас ще 

бъде ревностен пазител на моите наставления. Изпълнението на тази мисия не ви пречи да 

изпълнявате и задълженията на вашия свят. ─ Вижте онези, които са отхвърлили това наследство: В 

тях има тъга и празнота. Но Моята милост е голяма и се проявява, като им прощава. 

16 Този, който е изпълнил правилно, чувства Моя мир, а този, който не е, Аз го търся чрез 

съвестта му, за да го държа буден, така че душата да не бъде изненадана от смъртния час без 

добри дела; защото без тях тя няма да може да се издигне. 

17 Пренасяйте моето учение от сърце на сърце. Когато вашите ближни го приемат, някои ще 

кажат: "Това слово съдържа пророчество"; други ще го сметнат за учение с малка важност. Докато 

някои я оценяват като прогресивна, други я смятат за много изостанала. Всеки ще я тълкува според 

духовните си възможности и чистотата на делата си. 

18 Бъди смирен, за да бъдеш жив пример за хората и делото ми да бъде признато. 

19 Но проявете смирение не само за краткото време, в което Ме слушате, но и през целия си 

живот, за да можете да промените мнението на ближните си; защото само словото няма да ви 

убеди. Подгответе се за примера и дори за жертвата. 

20 Ако Ме обичаш, иди и прости на този, който те е обидил. Ако Ме обичате, идете в лагера на 

болния или в тъмницата на затворника. Утешавайте ги и се молете с тях. Тогава любовта ви ще 

прекърши всяко високомерие, което може да имате в себе си. 

21 Словото Ми е призив за събуждане, защото докато сте с Мен, вие сте като кротки агнета. Но 

когато се върнете към ежедневието си, вие се "разкъсвате" и си отказвате прошка. 

22 Времето за самодоволство свърши и вие трябва да излезете от застоя си, за да постигнете 

по-голяма еволюция на душите си. 

23 Придобийте бялата дреха на духовността, така че когато говорите за Моите думи на хората, 

да го правите с безпристрастността на малко дете. Тогава няма да се страхуваш да говориш за 

моите дела, защото твоите дела и твоят живот ще говорят за теб. 

24 Моето слово чрез носителите на глас е със същото значение. Говоря на всяка общност 

според нейното разбиране и възможности. 

25 Днес, когато започва новата година, вие вече обединихте силите си в първите й часове, за 

да продължите борбата си. Ето как Ми съобщихте за това. Твоето решение е да се издигнеш като 

добър сеяч, който поставя семето в подготвената бразда ─ с желанието да получиш богата реколта 

в края на работата. 

26 Това семе е словото, изпълнено със светлина, което посявате в сърцата на вашите ближни. 

27 Ще трябва да се сблъскате със света, с човешката ученост, защото тези, които са обучени, 

ще ви дадат отпор и ако не сте твърди във вярата си, ще излезете от нея като победени. 

28 Не съм напълнил умовете ви с наука, за да ви накарам да спорите с учените. Просветих 

душата ви, за да проникнете в "непостижимото" чрез извисяване и вдъхновение. Никой няма да 

може да твърди, че вече сте знаели какво сте получили през това време. Защото много от ученията, 

които ви дадох през това време чрез човешкия ум, са нови откровения. 

29 Вие говорите за душата, за нейното безсмъртие, защото й е даден вечен живот. Но преди да 

можете да говорите за тези откровения, първо трябва да ги почувствате. Само тогава можете да се 

наречете мои ученици. 

30 Спиритистът не е този, който влиза в тези места за срещи, където ви давам Моето Слово. 

Спиритист е този, който се моли духовно и се издига в духа от всяко място. Духовник е този, който 

се бори за съвършенството на душата си, а също и този, който живее, за да облекчи болката на 

другите. 
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31 Разберете, че спиритистът може да бъде навсякъде. Той ще бъде разпознат повече по 

делата си, отколкото по думите си. Ето защо ви казвам това през цялото време: Бъдете пример за 

любов, смирение и милосърдие. 

32 Признайте, че не всеки, който нарича себе си спиритуалист, е такъв. 

33 Опростих религиозната ви практика и поклонение, без да ви давам нови закони. 

34 Дадох ви да разберете, че почитането на моята божественост чрез изображения е 

несъвършено и че трябва да изоставите всякакъв фанатизъм. 

35 Не знаеш ли, че силата на твоя Бог е ограничена, за да дойде при теб? Не съм ли ви казвал, 

че когато повярвате, Аз слизам в сърцето ви, за да му дам живот? Не съм ли ви учил, че ако сте 

чисти по сърце и душа, Аз живея във вас? 

36 Не бихте могли да преживеете тази ера на светлината по-рано, защото малкото развитие, 

което сте имали, не би ви позволило да го направите. Но сега, когато го преживявате и 

размишлявате върху него, изглежда най-естественото нещо за вас да изпитате изпълнението на 

пророчествата. 

37 Дори ученият е открил "чудеса" и е постигнал успехи, които някога сте смятали за 

невъзможни. 

38 Защо да не осъзнаете, че всички тези чудесни дела се дължат на благодатта на техния 

Господ? 

39 Спиритизмът учи хората и ги приканва да Ме открият по свой собствен начин, защото Аз се 

изразявам във всичко като Създател, Сила, Живот, Съвършенство и Хармония. А кой друг може да 

поддържа тази хармония във вселената освен Бог? Този Бог няма форма и вие не бива да си Го 

представяте в ограничени форми, защото тогава, напускайки този свят, бихте се сблъскали с 

реалност, която не бихте могли да разберете. 

40 Моите наставления не са само знания, те са ласкави и утешителни. Моята милост се 

разпростира над всички, които страдат, които проливат сълзи, които понасят несправедливост. Той 

утешава майката и съпругата, защитава девойката, укрепва младежа и поддържа стареца. Тя 

запалва светлината на надеждата за онова неизразимо блаженство, което очаква всички вас. 

41 През това време изливам върху вас Своята благодат, за да продължите да следвате пътя на 

светлината и нито болката, нито поражението да са достатъчно силни, за да ви отделят от тях. 

42 В душата ти вече живее копнежът да достигне истинския си дом - света на мира на твоя 

Отец. Тук сте се пречистили в горнилото на житейската борба, в променливите съдби и изпитания. 

Но Аз ви казвам: вървете към целта с твърдост и преданост, защото ако нямате търпение, пътят ще 

се удължи още повече. 

43 Колкото и дълъг да е земният живот, той е преходен и мимолетен в сравнение с духовния 

живот, който е нетленен. 

44 Прославете се с живота, който ви обещавам, за да не се страхувате да загубите тялото, което 

толкова обичате. 

45 Ще се погрижа всички хора, които са живели на тази земя, да се разпознаят в отвъдното, да 

се обичат и да живеят в мир. Тогава ще разберете смисъла на съществуването, което сте оставили 

зад гърба си, с всичките му страдания и изпитания, които понякога са непонятни за човека. 

46 Духовният живот е толкова близо до вас, че понякога е достатъчно да затворите очите на 

тялото и да отворите тези на духа, за да можете да съзрете чудесата на това царство. 

47 Вие сте толкова близо до "духовната долина", че един миг може да ви е достатъчен, за да 

преминете от този свят в онзи. 

Във всички времена съм говорил на хората за тези откровения чрез Моите пророци, които са 

свидетелствали за Моята истина. В този момент ви говоря за единствения път, който води към 

моето царство, и го правя чрез мъже и жени, които са подготвени за това заради моята милост. 
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48 Осъзнайте, че не сте останали сами в този живот. Ако живеете духовно, можете да виждате 

и усещате духовния свят съвсем близо до вас. Нека истината и славата на този свят се отразяват във 

всички действия в живота ви. 

49 Винаги посвещавайте моменти от най-чистите си мисли на небесния Отец, за да можете без 

колебание и озарени от светлината на духа си да достигнете момента, когато ще влезете в пряк 

диалог с Моя дух, което ще стане след 1950 г., когато вече няма да Ме чувате в тази форма. 

50 Без издигане няма да можете да осъществите този диалог на душата си с вашия Създател. 

Направете така, че желанието ви да се издигнете до Мен да е ваше и посветете част от времето, 

което все още живеете на земята, на Мен, за да стане преходната стъпка към отвъдното лесна за 

душата ви. 

51 Вижте как сетивата, сърцето и душата ви са в хармония, докато Ме слушате. Тялото и 

душата са се замислили дълбоко за бъдещето си. Първият знае и приема своя край, а другият се 

радва, докато гледа към безкрайния хоризонт, който се открива пред погледа му. Но кой може да 

измери духовното разстояние, което трябва да измине, за да достигне до Мен, който съм целта на 

твоето съвършенство? Кой може поне да знае часа, който показва часовникът на вечността, когато 

напуска тялото си на земята? 

52 Живейте подготвени, наблюдавайте и се молете. Събирайте заслуги и няма да се страхувате 

от смъртта. Защото, когато душата ви напусне тялото, тя ще разпери криле и ще знае как да лети, 

както младите птици, които напускат гнездото, за да направят първия си полет. 

53 Не бива да се натъжавате при мисълта за отреченията. Само материалистът изпитва 

копнежи и страда, когато се връща към удовлетворенията от този живот. Не бъдете материалисти, 

занимавайте се с това, което засяга душата ви, без да пропускате вниманието, което дължите на 

човешката част от същността си. 

54 Разберете, че всичко е подготвено за вашето освежаване. Който иска да се храни с това 

любовно пиршество, нека седне на моята трапеза и да пирува с него като ангелите. 

55 Вие не сте дошли тук случайно, а сте били водени от Мен да присъствате на Моите прояви. 

Намерих много от вас мъртви за духовен живот и Моето Слово ви възкреси. Днес ти вдъхваш 

живот и в сърцето ти има надежда. Приемам всички ─ и тези, които имат вяра, и тези, които нямат. 

На хората от различните църкви и секти казвам: Блажени са онези, които вярват в Моето Слово. 

56 Ако възприемете моето вдъхновение и го превърнете в 

Ако искате да изразявате мислите и думите си, работете върху себе си: Всички вие можете да 

бъдете мои посредници. Отец иска да бъде разбран от Своите деца и затова ви кани да влезете в 

духовния храм. 

57 Търсете Ме с чисто сърце, като винаги се вслушвате в гласа на съвестта си, и наистина ви 

казвам, че много скоро ще Ме намерите. Още преди душата ти да излети, Аз ще дойда при теб, за 

да те заведа в дома на мира, който съм ти обещал. Но е необходимо да знаете пътя, който води 

към Мен: Вашият път е към одухотворяване. За да се изкачите до върха, трябва да се молите и да 

полагате усилия. 

Все още не виждам сред народите на земята святото желание да се одухотворят. 

Материализмът все още не е достигнал границата, определена от Мен, но краят на този период е 

близо. След това с копнеж ще се върнете към практикуването на любовта и милосърдието, за да 

постигнете възнесение на душата си чрез заслуги. 

58 Тъмните пластове, които грехът и концептуалното объркване пораждат, ще се разтворят и 

истинският закон ще освети всички същества. 

59 Дарявам ви велики видения, които ви говорят за бъдещето, за да можете да ги 

разтълкувате и да се подготвите. Свидетелствайте за тях пред ближните си. Но ще дойде време, 

когато хора от различни раси и народи в безкрайността ще видят моите знаци и това ще бъде утеха 

за едни и щастливо удовлетворение за други, които ще видят в това изпълнение на моето слово. 
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60 Моето учение съдържа цялото духовно познание, което бихте могли да пожелаете. В 

душата си ще откриете преживяванията, които сте натрупали по време на пътя си на развитие, и те 

ще ви послужат, за да намерите пътя към духовно възходящо развитие, ако знаете как да се 

подготвите. 

61 С молитвата си ти издигаш хвалебствена песен, която достига до Мен. Ти Ми предлагаш 

борбата си в Моята работа и се надяваш, че семето, което си посял, е добро и приятно за Мен. 

Потвърждавам ви: Вие разпръсквате семето Ми в благословени полета, защото знаете, че благата, 

които съм ви дал, не са само за вас, но че те принадлежат и на вашите ближни. 

В това начинание не съм искал от вас жертви, а само спазване на закона; да живеете като Мои 

деца и да изразявате добродетелите, които съм ви направил притежатели. Бъдете чисти съдове 

отвътре и отвън, за да може божественото съвършенство да изобилства във вас. 

62 Понякога съм виждал протести и недоволство от вашата съдба. Временният живот, който 

имате на земята, не ви задоволява. Но Учителят ви казва: Истинският дом на душата е в отвъдното. 

Бъдете търпеливи, преминавайте смело през изпитанията и следвайте закона ми през този 

период. Погрижете се лошите времена да станат добри, а когато чуете новини за война и 

разрушения, молете се и не се намесвайте, не вземайте страна. Тези и много други катастрофални 

събития са отприщени и извършват работата по пречистването на човечеството, но това е за 

доброто и развитието на душите. След тази велика битка, която води Духът, ви очаква по-добра 

земя и тогава ще сте достигнали по-висш етап, където ще си починете от труда си. 

63 Отворете духовните си очи и се замислете за времето, в което живеете, и тогава ще можете 

да потвърдите думите ми за Втората епоха, която обяви големи изпитания за човечеството. 

64 Всичко се случи, както е написано. Издигнете се духовно, следвайте Моето учение с чист ум 

и не забравяйте, че ви казах, че борбата е универсална, че душата се бори не само на земята, но и 

на други нива на съществуване. 

Помогни с примера си на легионите от безплътни души, които все още живеят, свързани с 

материята. Почувствайте как се обръщат към вас в желанието си за молитва и помощ. Не ги 

отблъсквайте, помогнете им да намерят изход от състоянието на объркване, повлияйте им със 

състраданието си, преди те да ви повлияят. Тогава онези, които чрез любовта си достигнат до 

светлината на моето учение, ще станат ваши застъпници, изпълнени с благодарност, и ще ви 

помагат в изпълнението на мисията ви. Всичко ще се развива в рамките на моите закони на 

любовта и справедливостта. Обичайте всички в Мен, дори и да обитавате различни духовни нива. 

Също така трябва да си прощавате един на друг. 

65 Борете се с всички сили на духа си, за да постигнете изпълнението на съдбата си. В 

зависимост от решението си ще дадете възможност на добродетелта си да се прояви и ще можете 

да докажете вярата си с думи и дела на любов. 

66 В тази епоха, както и във Втората епоха, Учителят се появява сред Своите ученици и 

виждайки в тях такава голяма простота и смирение, им дава благодатта да чуят Словото Му. 

67 Помнете, че всяко дело ще дойде при Мен, когато е основано на Моя закон. 

68 Моят закон е доброто семе, което получихте от Мен и което трябва да вложите в сърцето на 

вашите ближни и в сърцето на вашите деца. Има сърца, които се разпалват като факли на вярата 

при Моя призив и които ще останат в Моето дело. 

69 Във вашите борби често сте побеждавали изкушенията, подтиквани от високата цел моето 

учение да разцъфти сред хората. 

70 Искам да просветля душата ти с моята мъдрост, така че когато срещнеш човек, който не 

споделя твоята вяра, да му дадеш убедителни доказателства, че знаеш истината, и същевременно 

да му помогнеш да повярва. 

71 Те ще ви попитат дали мислите, че сте пророци, и дали имате власт над духа, и ще ви 

подложат на изпитание като Илия в "Първия път". Ще им предоставите доказателствата. 
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Но за това е важно да имате вяра в този час, да изпълнявате закона ми и да се подчинявате на 

волята ми. 

72 Тук Учителят говори чрез човешкия ум, който е образ на божествената интелигентност - дар, 

който съм вложил в най-съвършеното същество, обитаващо земята: човека. Защо се съмнявате, че 

се проявявам в тази форма, след като съм се проявил във всеки един от вас? Мъдростта, която се 

излъчва от тази дума, е безкрайният хоризонт, който отварям за духа, за да можете да познаете 

истината и по този начин да почувствате най-голямото щастие. 

73 Който отвори очите си за тази светлина, вече няма да може да Ме търси чрез картинни 

творения, създадени от собствената му ръка, защото ще принадлежи към онези, които са 

вдъхновени от извисяването на душата си и общуват с Моята божественост. 

74 Човекът трябва да се научи да се отделя от тялото в момента на своето издигане, така че 

краткото време, през което духът му пребивава в отвъдното, да му послужи да се просветли и 

укрепи. По този начин той винаги ще открива пътя към възходящото развитие и ще го маркира за 

онзи, който не го познава. Ще ви дам възможност да свидетелствате за тези откровения. 

75 Днес ви казвам да се стремите да спасите не само душата си, но и тази на ближните си, за 

да може човечеството да види изпълнено Моето Слово, което ви учи да се обичате един друг. 

76 Голяма част от това, което искаш от Мен, Аз ти го давам. Но ако Ме помолиш да променя 

съдбата ти, наистина ти казвам, че няма да ти я дам, защото съдбата ти, която ти говори за 

добродетел, съвършенство и любов, е записана от Мен. 

77 Онзи, който е създаден да бъде работник на моите ниви, трябва да сее в тях, а семената да 

са от вяра, любов и добра воля. 

78 Пийте от този извор, о, жадни души, вие, които сте на 

Търсите светлина, но не я намирате. Почувствайте този сладък мир, който сърцето ви не познава, и 

когато го почувствате, разберете кой е Този, който ви говори. Тогава вече няма да е необходимо 

да се питате защо съм дошъл отново при човечеството, защото ще намерите отговора в себе си. 

79 Ако в света нямаше невежество, ако нямаше кръв, ако нямаше болка и страдание, нямаше 

да има причина Моят Дух да се материализира, като се направи възприемчив за сетивата ви. Но ти 

се нуждаеш от Мен. Знам, че само Моята любов може да ви спаси в тези времена, и затова дойдох. 

80 Ако не ви обичах ─ какво щеше да означава за вас да се погубите и какво означаваше 

вашата болка? Но Аз съм твоят Баща ─ Баща, който усеща болката на детето в себе си, защото всяко 

дете е малка част от Него. Затова във всяко Мое слово и във всяко вдъхновение ви давам 

светлината на истината, която е живот за духа. 

81 Сърцето ти бие по-бързо, когато чуе тази дума, и ти беше близо до това да благословиш 

името Ми с висок глас. Но не беше необходимо устните ви да изразяват радостното вълнение, 

което завладя душите ви, защото Аз предварително знаех за вашето ликуване, когато Ме чухте. 

82 Аз съм вашият Учител, същият, когото светът пожертва през Втората епоха и който сега идва 

при човечеството със същата любов. Аз съм Този, Който в кръстната агония изпитваше безкрайна 

жажда за любов и вместо вода, която би била форма или доказателство за състрадание от страна 

на хората, прие на устните Си жлъчка и оцет като знак на презрение, подигравка и невежество. 

83 Но аз не укорявам човечеството, а напротив - нося му ново послание, което ще го издигне, 

като го накара да почувства мира, така необходим за душата. 

84 "Жадувам", казах в онзи час; "Жадувам", казвам ви отново ─ за вашата любов, за това да се 

чувствате близо до Моя Дух, за това да се обичате един друг. 

85 Вие също сте жадни, болката изгаря сърцето ви и отчаяно се нуждаете от свежестта на 

духовната вода, за да може вярата, надеждата, утехата и мирът да утолят жаждата на душата, 

сърцето и ума ви. 

86 Искате сила? Вземете го със себе си. Имате нужда от лечебен балсам? Получете го. Имате 

труден проблем? Давам ви решението. Представяш ми своята бедност? Вземете ключовете за 
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работа и за ежедневния хляб. Вие страдате? Поплачете и след това изсушете сълзите си върху 

мантията Ми, почувствайте ласката Ми и се възнесете към живота с нови сили. 

87 От този ден нататък започнете нов живот. Ще се радвам на победите ви и ще ви помагам да 

преодолявате препятствията. Отново ви казвам: "Аз съм Пътят, Истината и Животът". 

Моят мир да бъде с вас! 
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Инструкция 179 
1 Аз говоря на света чрез Моите избраници. Блажени са онези, които са се вдъхновили от 

Мен, защото тяхното слово е разцъфтяло, било е красноречиво и Аз съм изявил в него мъдростта 

Си и волята Си. 

2 В началото на времената човекът, надарен с разум и интелигентност, започва да придобива 

знания, да формира идеи и да се покланя на своя Господ. Духът му укрепна и когато се разви след 

големи преживявания, Аз изпратих Авраам, Исаак и Яков да бъдат образец и подложка на духовно 

дърво - бащи на многобройно семейство, чийто род щеше да пребъде през вековете, 

размножавайки се и разпространявайки се по цялото земно кълбо. От него излязоха дванадесетте 

племена, изпълнени със сила и мощ, за да предадат на народите задачата да преподават 

истинското поклонение на Създателя и да премахнат греха. 

Възложих тази задача на народа на Израел, защото в първите дни на човечеството видях много 

първоначални трудности и лоши тълкувания на Моя закон. Духовното, просто и чисто поклонение, 

което изисквах от Моите деца, се превърна в идолопоклонство, в безсмислени действия на 

поклонение и в мерзости. Въпреки че Аз бях близо до тях, те Ме чувстваха далече и мислейки, че 

изпълняват Закона, съгрешиха. 

Когато изпратих пророци на хората, те ги прецениха погрешно и когато чуха словото им, 

изпълнено с ревност и истинност, ми казаха: "Не можем да те последваме, Господи, пътят е твърде 

далечен." Но Отец, който е Любов и който оживява и придружава всички Свои деца, продължава 

да чака тяхното признание. 

3 Днес вие живеете в Третата епоха, избрани хора, и Аз ви изпратих със същата мисия - да 

събудите и посъветвате света. Ако се подготвите, вдъхновението ви ще бъде неизчерпаемо, а след 

1950 г., като мои ученици, ще оповестявате напътствията чрез думите си, а заедно с тях и моята 

воля, моите откровения и моята милост. Любовта ви към хората ще прави чудеса и ще живеете 

живот на постоянна отдаденост. Но след като веднъж сте предприели стъпки към одухотворяване, 

не трябва да се чувствате превъзходно спрямо онези ваши събратя, чийто дух все още не е 

достигнал вашата възприемчивост. 

4 Издигнете се нагоре и ако е необходимо да се спуснете, за да спасите някоя душа, 

направете го. Точно както пастирът се спуска в бездната, в която е паднала овцата му, за да я спаси 

и да я обедини с другите, които образуват стадото му. Бъдете добри пастири и се научете да 

усъвършенствате сърцето на ближните си с това учение, което е живот, възходящо развитие и 

слава. 

5 Никога не затваряйте сърцето си за любовта и чрез нея ще можете да разпознаете 

безкрайното дело на вашия Отец. 

6 Бъдете снизходителни към прегрешенията на ближните си, възлюбени ученици. 

7 Блажени са онези, които не съдят прегрешенията на ближните си и избягват да се 

скандализират, защото проявяват чистота на сърцето и умеят да проявяват милосърдие. 

8 Правото да съди има само Онзи, който знае как да го прави и който също така е способен да 

поправя и поучава с истинска любов. В настоящите страдания, които човечеството преживява, мога 

да ви кажа, че аз съм единственият, който има право да съди. Защото сред всички хора не виждам 

нито един праведен, който да има право да го направи. 

9 Ако обичаш добродетелта и съжаляваш за грешките на другите ─ ако най-накрая посветиш 

целия си живот на подобряването на душата си ─ ще можеш да бъдеш истински пример. И ако с 

дела, думи и мисли поучавате и просвещавате пътя на ближните си, ще сте готови да станете като 

Божествения Учител, който, когато беше на земята, ви показа как да бъдете съвършен съдия. 

10 Позволих на големи грешници да влязат в Моето присъствие - мъже и жени. Позволих на 

велики лицемери да ми се изпречат на пътя, позволих им да ме изпитват, да ми задават въпроси, 

да ми се подиграват или да се опитват да ме унижат. Знаех добре, че те няма да издържат на 
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Моята присъда и че накрая всички ще усетят Моето Божествено присъствие. В някои случаи едно 

изречение беше достатъчно, за да трогне човека, а в други беше достатъчен поглед или просто 

мълчание. Но искам да знаете, че в работата ми имаше смирение, достойнство, любов, 

състрадание. 

11 Смирението, добротата и любовта са същността на праведността на Исус, но човечеството 

няма толкова неумолим съдия като него. Кой би могъл да устои на истинската любов, на 

абсолютната чистота, на божествената светлина? 

12 Истина ви казвам: няма сила, която да се противопостави на Моята любов. Враговете се 

оказват крехки, противостоящите сили са слаби, оръжията, които са се опитвали да се борят срещу 

истината и справедливостта, винаги са били крехки. 

13 Битката, която силите на злото водят срещу Божествената справедливост, ви се струва 

безкраен конфликт. И все пак ─ пред лицето на вечността ─ това ще бъде като миг, а 

прегрешенията, извършени по време на несъвършенството на душата ти, ще бъдат като малко 

петно, което твоята добродетел и моята любяща справедливост ще заличат завинаги. 

14 Всеки, който приеме Словото Ми, което е като кристално чиста вода, вече няма да жадува. 

Всеки, който Ме разпознае в Третата епоха в тези учения, които ви давам, ще бъде силен в 

големите изпитания, които очакват човечеството, и няма да загине. 

15 Подготвям ви, за да не се изненадате. Запалете вярата си и дори ако бурният вятър вилнее 

и иска да угаси лампата ви, бдете, пазете я внимателно и няма да сте в тъмнина. 

16 Днес светът вече не се усмихва, когато чува моите поучения. Душата знае, че преживява 

великия ден на Господа, когато всички нейни дела трябва да бъдат съдени и когато моят поглед ще 

проникне в най-съкровената част на нейното същество. Тя знае, че реколтата ѝ е смесена с лошо 

семе, чиито плодове ѝ носят страдание. Съвестта ѝ казва, че не е следвала божествените 

напътствия, че се е отклонила от пътя на покорството и подчинението и че затова кръстът ѝ е много 

тежък. 

Дадох на всички хора чаша, която да напълнят с любов и добри дела, а вие Ми поднасяте само 

горчивина и отрова. Искате да го премахнете, защото чувствате, че умирате, и търсите 

противоотрова. Но Аз ви казвам: елате при Мен, защото все още можете да си върнете живота. 

Слушайте Ме и работете. 

17 Обичайте, прогонвайте омразата, изоставяйте старите обичаи, които отклоняват стъпките ви 

от пътя на доброто. Осветлете пътя си със словото на всички времена. Потърсете божественото 

наследство в дъното на душата си и си спомнете Моите принципи, дадени ви чрез Мойсей, и 

Моето слово и пример чрез Исус. Спомнете си Моите откровения, дадени ви като Светия Дух през 

Третата епоха, и ще разберете защо плачете. Но Аз отнемам от теб чашата и ти давам Моя мир. 

18 В Моите думи този път ще откриете същата същност като тази, на която ви учеше Исус, 

същата истина като тази, която ви предадох в Десетте заповеди на Синай. Всеки, който иска да Ми 

служи, първо трябва да разбере, че Моят път е пътят на жертвата и предаността от любов към 

ближния. Но също така ви казвам, че ще ви припиша всички ваши заслуги, за да ви доведа до 

истински живот. 

19 Почувствайте любовта Ми и елате при Мен, хора с добра воля. Вдигнете лицата си и 

погледнете към Христос, който се е завърнал при човечеството в изпълнение на обещанието Си. 

20 Аз прониквам във вътрешността на твоето сърце и там приемам простата почит на твоя дух, 

който Ми говори в молитва и Ми предлага своето решение да следва Моите учения, да бъде силен 

и да се проявява в изпитанията. 

21 В отговор на тази сърдечна и смирена молитва ви предлагам да знаете, че винаги ще бъда с 

вас и че ще направя това присъствие най-осезаемо за вас в трудните часове, през които може би 

преминавате. 

22 Светлината на тази епоха разчупва тъмната завеса, която е обгръщала човешкия дух; тя 

разкъсва веригите, които са го свързвали и са му пречили да достигне истинския път. Истина ви 
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казвам: Не мислете, че Моето учение забранява изследването на всички области на знанието, тъй 

като Аз съм този, който предизвиква интереса, възхищението и любопитството ви. За това ви дадох 

способността да мислите, за да може то да се движи безпрепятствено в посоката, в която иска да 

върви. Дадох ви светлината на интелигентността, за да можете да разберете какво виждате по пътя 

си. Затова ви казвам: Откривайте, изследвайте, но се уверете, че подходът ви към проникването в 

Моите тайни е уважителен и смирен, защото тогава наистина ще бъде позволено. 

23 Не съм ви забранил да познавате книгите, които са написали хората, но трябва да бъдете 

обучени, за да не се спъвате и да не изпадате в заблуда. След това ще научите как човекът е 

започнал живота си, как се е борил и докъде е стигнал. Когато сте готови, трябва да се обърнете 

към моя извор на учения и откровения, за да ви покажа бъдещето и целта, които ви очакват. 

24 Нека всеки човек се подготви по начина, по който му подсказва съвестта. Разберете, че ще 

дойде време за битка и че тогава не трябва да търсите сянката на отшелничество, за да 

медитирате, а трябва да се изправите пред света и изкушенията и да не избягвате тази битка нито 

за миг. 

25 Ако не се подготвите, ако не вникнете в моето учение, утре сред хората ще се появи теория, 

която, макар и лъжлива, ще има вид на истина, а Моята воля не е вие да бъдете измамени. Защото 

те ще се опитат да докажат, че моето идване по това време не е било според истината. 

26 Използвайте собствените си сили, за да се подготвите, и не ги хабете, като съдите делата на 

другите. 

27 Много пъти съм ви казвал: Обединете се. Но когато ви говоря за обединение, разберете, че 

не говоря само за вашите общности, а че тази дума обхваща цялата земя. 

28 Осъзнайте, че не съм дошъл да ви вдъхновявам за някакво поклонение. Нито във Втората 

епоха, нито в тази съм търсил трон или почетно място в залите, които сте отделили за Моето 

поклонение. Днес ви казвам да не Ми предлагате земни съкровища или човешка суета, защото 

тогава ще постъпите така, както изкусителят постъпи с Исус в пустинята: ще Му предложите своето 

царство за моето. 

Вече знаете, че Моето царство не е в този свят. Ето защо станах човек, родих се в смирение и 

живях по същия начин, за да ви докажа, че земната власт и слава не са необходими, за да получите 

Небесното царство. 

29 Но защо да Ми предлагаш материални богатства, когато вече знаеш, че всичко е Мое? Дай 

ми това, което все още не притежавам: твоята любов. 

30 Обръщам се към вашия дух, защото той е част от Мен и трябва да се върне при Мен. Но за 

да го спася, трябваше да се спусна към него. Днес твоят дух трябва да се издигне чрез 

добродетелта, докато стигне до Моето лоно. 

31 Ученици Мои, вие търсите в себе си мисли и дела, които са угодни пред Мен, за да 

получите Моята благодат, и Аз, Който познавам вашата любов и усилия, ви давам това, за което 

молите. Не Ме молиш за земни блага, не се стремиш толкова към преходните удоволствия, 

колкото към тези, които са трайни. Вие вървите по пътя към вечния живот, където ще си починете 

от борбата. 

32 Удовлетворявайте се от същността, съдържаща се в моето слово, а когато ви сполети болка, 

се утешавайте с мисълта, че в нея ще откриете светлина, която винаги ще ви показва пътя към 

вечния живот. Тази болка няма да позволи на душата да заспи или да се възгордее, тя ще бъде 

като роса, която освежава и съживява сърцето. 

33 Винаги съм ви говорил за вечния живот, за онзи път, по който душата върви и който няма 

край, по който тя се развива, усъвършенства и достига своя Господ. 

За да имате пример, който да разбирате и следвате, Аз дойдох във времето. Аз се ограничих в 

Исус, родих се и живях като човек, подчиних се на божествените и човешките закони, изпитах 

трудностите на този живот, работих за насъщния. Но освен изпълнението на този дълг, Аз дадох на 

света Моето послание за любов и кротост. 
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34 Когато дойде време да проповядвам и да действам, посветих духа си на изпълнението на 

тази мисия. 

35 Не всички от вас са разбрали, че душата е по-важна от тялото. И от това учение за любовта, 

което ви дадох, вие Ми дадохте много малко плодове. Колко крехко е твоето сърце! Мнозина 

твърдят, че Ме обичат, но не разпознават ползите от Моето учение. 

36 По онова време, когато разкрих на учениците Си, че ще се върна при човечеството, те Ме 

попитаха кога ще се осъществят Моите пророчества, а Аз им казах: "Гледайте и се молете, и ще ги 

видите." 

Мнозина Ме очакваха много скоро, но едва сега дойдох като съдия, за да подготвя пътя за 

всички хора. Ако отворят духовните си очи, ще Ме видят да слизам на "бял облак" и оттам да 

изпращам безброй лъчи светлина на земята. 

37 Кой би могъл да проумее същността на Моя Дух, тъй като Аз съм Светлина, Божествена 

Любов, тъй като в Мен няма материална форма? Дойдох при теб сред бедност. Добродетелта, на 

която ви учих, е същата, която проповядвах през Втората епоха. Искам да доближа сърцата ви до 

Мен и искам да разпознаете Моето обновено проявление. 

38 Има много хора, които от страх или поради липса на усърдие не са се развили и следват 

само Закона на Мойсей, без да признават идването на Месията, и други, които, макар и да вярват в 

Исус, все още не очакват обещания Дух на утехата. Сега слизам за трети път, а те не Ме очакват. 

39 Ангелите обявиха тези откровения и техният зов изпълни залата. Разпознахте ли ги? Това е 

духовният свят, който е дошъл при вас, за да стане свидетел на моето присъствие. Всичко, което е 

написано, ще се сбъдне. Разрушението, което се е отприщило, ще победи високомерието и суетата 

на човека и той, станал смирен, ще Ме потърси и ще Ме нарече Отец. Обичайте Ме и ще Ме 

познаете. По този начин молбата за мир на народите ще изплува от сърцата ви. 

Обичам ви всички и щом се върнете при Мен духовно подготвени, ще сключа договор с хората 

и ще настъпи голяма радост за Отец и за децата. 

40 Онези, които Ме очакваха, не бяха изненадани от думите Ми, дадени чрез човек. Другите 

отричат, че Учителят е дошъл отново, за да се изяви пред света в тази форма. Но аз ви казвам: 

Молете се и търсете, изучавайте пророчествата, вслушвайте се в гласа на съвестта в най-дълбоката 

си същност и ще знаете как да отговорите на всеки въпрос, който ви се задава. 

41 Благославям ви, хора. Дадох ви живот и ви насърчавам да вървите по пътя на развитието, 

защото ви обичам. Дадох на човека и на по-низшите същества необходимите елементи за живот. 

Всички вие живеете в Мен и сте подчинени на Моята воля. Казвал съм ви, че "листът на дървото не 

се движи без Моята воля". За да живеете, трябва да имате въздуха, който дишате, слънцето, което 

сгрява тялото ви, водата и плодовете, които ви хранят. А на вас, които сте надарени с дух, 

разрешавам да влезете в моите тайни съкровищници, за да узнаете всичко, което е необходимо за 

вашето духовно издигане. Вашият дух няма да умре, докато материалната природа съществува 

днес, а утре вече няма да я има. Защото Аз го създадох, за да бъде слуга на човека, и след като 

изпълни предназначението си, ще изчезне. 

42 Земята, растенията и животните отдават благодарност на своя Бог. Цялото творение се 

прекланя и подчинява на законите. Дивите животни в гората се обичат помежду си, не убиват 

същества от собствения си вид, а ако го правят, то е, за да се нахранят. Те уважават партньора си, 

не се размножават преди време, не се критикуват един друг. 

Но вие, хората, правите точно обратното, защото имате свобода на волята и собствена воля. Но 

Аз ви дадох съвестта и закона, за да осветляват пътя ви. Събудете се, отворете очите си за 

светлината на Моите наставления. След като трябва да дойдеш при Мен, защо забавяш крачките 

си? Не правете пътуването в живота си тъжно. Позволете на душата да Ме търси, да Ме обича, да 

Ме разбира, да укрепне в молитвата и труда на любовта и да се съживи. 

43 Подготвям ви да изпълнявате закона Ми с усърдие. По този начин можете да напътствате 

своите ближни и да им бъдете опора. 
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44 Искам да Ме обичате като Отец и да Ме виждате в съвършеното дело на Моето творение. 

Не Ме отричай в кристално чистите води на потоците, в зеленината на полята, във въздуха, който 

гали бузите ти, в обсипания със звезди небосвод. 

Не ми причинявай тази болка. 

45 Вижте как изливам Себе Си в Моята творческа сила, за да подхранвам душата ви. Аз 

лекувам прокажените по тяло и душа. Защото както тялото се нуждае от храна, за да живее, така и 

душата се нуждае от духовна храна. То се нуждае от любов, от общуване със своя Отец, от 

изпълнение на своите задължения. В тази хармония ще можете да живеете щастливо днес на 

земята и утре в духовния дом. 

46 Любовта ми е с вас. Вдъхновението ми се превръща в думи чрез интелекта на тези 

подготвени за това същества. Те са Мои тълкуватели и Аз се проявявам според тяхната духовна 

подготовка и способности. Всички вие бихте могли да бъдете мои гласоподаватели. Човекът е 

твърде малък, за да приеме силата на Моята Божественост. Но Аз изпращам ограничен лъч към 

органа му за разбиране, за да се направя разбираем и словото Ми да бъде произнесено чрез 

устните му. Казвам ви: Елате, за да получите любовта на вашия Учител и наставленията, с които да 

утолите жаждата си за знания. 

Някои от вас изпитват страх, но аз ви питам: Защо се страхуваш, когато Аз винаги съм бил с 

всички Мои деца, когато Ме носиш в сърцето си? 

47 Моята любов към вас е голяма и затова ви избрах от различни области и народи, защото 

вие имате голяма нужда от Мен. Вие сключихте споразумение с Мен, защото в миналото не сте 

изпълнили мисията си и е необходимо да ускорим стъпките, за да можете да дойдете при Мен 

чисти и шумни, както сте излезли от Мен. 

48 Още не сте се усъвършенствали и вече сте в края на времето. От дълго време Аз говоря в 

тази Ера с посредничеството на човека. Говорих ви с притчи и ако прочетете писанията, в които 

Моето Слово е било предадено и записано от първите носители на гласа, ще се възхитите на Моето 

търпение и ще почувствате болка от вашето пренебрежение. Във всички църкви, където се събират 

хората, Аз дадох в изобилие Моето Слово на Живота и ви казах: изучавайте себе си, за да 

разбирате ближните си. Почувствайте болката им, обичайте ги, както аз обичам вас. 

49 Аз дойдох, за да поискам онази част от Моя Дух, която е във вас и която Ми принадлежи, за 

да си я върна. Дойдох да обявя война ─ но не на човечеството, а на греха, на злото. В тази битка, 

която вече бушува във вас, трябва да останете силни. Използвайте дарбите си, за да се увеличат и 

да станат неизчерпаеми, когато правите добро. Ако ви говоря за обновяване, то е защото сте 

загубили благодатта и чистотата, с които ви украсих и които трябваше да запазите през вековете. 

50 Казах ви, че ще дойда "в облака" и че Моите ангели също ще дойдат. Не са ли се сбъднали 

тези пророчества? Нима моят духовен свят не е изрекъл и потвърдил всички мои думи? Ще дойдат 

големи изпитания, които ще унищожат земята 

разклащане. Не искам тогава да Ме търсите като Съдия ─ търсете Ме като Отец и Учител. Ще ви 

покажа истинския път на живота, любовта и смирението, за да не желаете нито корона, нито 

скиптър. Ако искате да бъдете велики, бъдете скромни. 

51 Искам да сте единни. Защото след 1950 г. вече няма да чувате словото на вашия Отец чрез 

гласоподавателите и душата ви ще жадува за насърчение да продължи по този път, и много от вас 

ще бъдат слаби като Петър, а други ще се съмняват като Тома. Но кой ще вземе пример от Йоан? 

Истина ви казвам, ако Ме обичате като онзи избран ученик, ще Ме видите в цялата Ми слава и Аз 

ще ви кажа: елате при Мен, страдащи сърца, Аз съм Отец и чувствам болката на всички Мои деца. 

Молете се и ще почувствате киринееца много близо, който ще ви помогне да носите кръста си. 

Бъдете предани и силни в изпитанията и страданията ви ще бъдат по-леки. 

52 Подготвих тази нация и нейните жители за проявлението на моето учение, за да могат 

хората да издигнат душите си и да видят в бъдещето Втория Йерусалим, обещаната духовна земя, 

където ще се обединят с патриарсите в края на времето. Моята воля е в този народ да се смесят 
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различните раси, уморените от войни и спорове да намерят мир и място, където да размишляват 

върху моите учения, а жадните за духовност да получат проявлението на моя Дух, който да ги 

изпълни със светлина и утеха, така че още от земната долина да видят праговете към висшия 

живот, където душата ще живее и ще изпита изпълнението на моето слово. 

53 Ще дам блясък на този народ. Тя ще се издигне не само духовно, но и ще придобие 

материална сила. Неговите полета ще бъдат плодородни, жителите му ще имат енергия и морална 

сила, а духът, обучен от Мен, ще свидетелства за възвишеност и познаване на Моя закон. 

54 Тогава, когато човекът от света дойде и съзерцава Моята работа с вас, той ще почувства 

желание да подобри живота си и ще потърси естествените принципи, които ще му помогнат да се 

поправи. Той ще размишлява върху Закона, ще желае Моето Слово и душата му отново ще влезе в 

контакт с Мен. Ще му говоря тайно и с любов и ще го поставя в началото на пътя. След това, когато 

завърши този участък от пътя, той ще започне да се изкачва, за да стигне до планината, където го 

очаквам. 

55 Не всички ще чуят Словото Ми в този момент в същата форма, в която говоря на вас, Моите 

ученици. Но знайте, че всеки, който Ме търси, ще Ме намери. Моето вдъхновение ще бъде във 

всеки, който Ме обича, и вие ще свидетелствате за това. Ако сте се заели да изпълните мисията, 

която е пред тях, подгответе им пътя, като им дадете пример за любов и смирение. 

56 Бъдете близо до Мен, нека очите на духа ви да се отворят и сърцето ви да почувства Моята 

любов, нека всичко, което чуете и почувствате, да се съхрани в същността ви, за да можете утре, 

когато си спомните Моето слово и го разтълкувате, да поучавате ближните си. 

57 Не пропускайте тези уроци, които са страници от Книгата на мъдростта, която сега ви давам 

за ваше спасение. 

58 Приемам те и в теб приемам всичките си деца. Мъдростта Ми се спуска върху всички Мои 

ученици, които знаят как да подготвят възприятията и сърцата си. 

59 Идвам в сърцата ви като светлина и сила, като мир и любов, за да не се чувствате слаби към 

хората. 

60 Вие се въоръжавате с търпение, защото знаете, че имате благородната задача да 

разпространявате братство и мир в света; защото знаете, че трябва да бдите, за да се изпълни 

волята на Небесния Отец. Трябва да бъдете като стражи, които бдят над тази мисия, която все още 

не е изпълнена. 

61 Моят глас непрестанно призовава човека към пътя на закона. Но вие, които първи 

получихте Моите откровения в това време, станахте последни, за да станете свидетели на 

множествата, които идват при Мен. Но тъй като ти принадлежиш към онези, които първи Ме 

разпознаха, ти си длъжен да бъдеш пример за Моето учение, да бъдеш като жезъл за своите 

ближни. 

62 Виждам, че с оглед на величието на задачата ви все още ви липсват смелост и вяра, за да 

бъдете апостолите на Третата епоха. Все още имате моменти на слабост, отчаяние и борба със себе 

си в живота си. Преодолейте всички препятствия. Сърцето ти вече е почувствало величието на 

Моето дело. Открили сте, че словото ми е окуражаващо. В моето учение вие се научихте да се 

молите, за да се освободите от изкушението. 

63 Учителят не иска да продължавате да си губите времето. Вижте как човечеството е 

напреднало в някои отношения. Но искам напредъкът им да е пълен, а човешкият и духовният 

живот да са в хармония. 

64 Този живот е прекрасна възможност за развитие на душата ви. Започнете, растете, 

развивайте се. Вижте как всичко в творението еволюира и се трансформира. В началото, в своята 

незрялост, вие бяхте като атом, но благодарение на интелигентността, с която ви дарих, накрая 

взехте в ръцете си веществата, които природата притежава, за да ги използвате. Още когато 

започнахте да обитавате земята, законът, който ви очакваше, вече беше в сила на нея. Оттогава 
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Отец ви е разкрил духовния живот и ви е изпратил по пътя към дома, в който трябва да 

пристигнете, за да си починете и да се насладите на мира след борбата за пречистване. 

65 Винаги слушайте гласа на съвестта си, за да ви каже дали сте изпълнили закона или не. 

(Притча) 

66 Слушайте: Един човек се намирал на висока планина. Познаваше планините, горите и 

пътеките, по които се движеше в търсене на храна за своите съплеменници. Един ден, по време на 

самотата си, той чува глас, който му казва: "Гледам те, човече, и виждам трудностите ти. Ето защо 

идвам при вас, защото Аз съм животът, който пулсира във всичко сътворено. 

Но слушай: Стани, погледни и отиди при тези, които ти принадлежат, и им разкажи какво си чул 

и какво си почувствал, но не си могъл да видиш. След това, когато те се убедят в това, в което вече 

вярвате, създайте с тях ядрото на един народ. Постави ги на пътя към изпълнението на обещанието 

за земята, която съм приготвил за тях." Когато този човек чу този глас, сърцето му се разтуптя от 

сила и не посмя да вдигне лице, за да погледне този, който му говореше така. Усещаше как в 

същността му навлиза непозната сила, сякаш небесна светлина заливаше душата му с жизненост. 

Когато гласът замлъкна, той усети как умората от тялото му изчезва, но в същото време 

почувства тежестта на отговорността върху душата си. 

След това той отиде при своите, за да свидетелства за случилото се, и тъй като беше праведен 

човек, всички повярваха на думите му. Човекът рече: "Онзи глас, който чух, ми говореше за път, но 

не знам кой от всички, които познавам, е той. Може би има такъв, който води към някой голям 

град, а може би води към обширна земя с лозя." 

Една нощ, както си почиваше на леглото, той чу ясен глас в духа си, който вече не беше в 

сетивата му, и му каза: "Очите ти не познават пътя, защото той е известен само на духа. Това е 

пътят на Моя закон." След това той чу заповедите му, които говореха за това, че трябва да обичаме 

Бога повече от всички създадени неща, да не Му се покланяме чрез същности, създадени от 

въображение или суеверие; той също така чу, че трябва да се обичаме един друг. Това беше пътят 

на любовта и добротата. 

Когато се събудил, той разбрал, че всичко това е било божествено откровение, дадено на духа 

му. Отново свидетелства пред семейството си за това, което е получил в сънищата, и изпълнен с 

вяра и послушание, обединява цялото си племе, за да може чрез съюза си да създаде семената на 

силен и велик народ. 

(край на притчата) 

67 Това е моята притча от този ден, в която ви говоря за Мойсей, за онзи дух, с който 

църковните водачи от това време 

Този, който се молеше в мълчание и общуваше с Отца си; този, който водеше народа си на дълго 

пътешествие през пустинята; този, който пред слабостта на множествата разби на земята 

скрижалите на закона. 

68 Изминаха три века и днес ви питам: Кой от вас знае пътя? Кой е този, който наистина се 

подготвя да чуе гласа на Вечния? Къде са онези, които биха могли да Ми кажат, както биха 

направили вашите братя в други времена: "Господи, ако жертвата на моето съществуване е 

необходима за доброто на Твоето дело, направи ми според Твоята воля." 

69 Днес не намирам човек, който да говори така на своя Учител. Как ще направите словото Ми 

известно на света в този момент? Необходимо е да се обедините, за да може моето дело на любов 

и чистота да бъде признато. Ако го представите чрез ритуали, символи или вероизповедания, няма 

да успеете да разтърсите душите на ближните си. От друга страна, ако с делата си давате пример 

за любов, Моят закон ще бъде признат и уважаван. 
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70 Изучавайте Моето Слово, защото в него ще чуете гласа на Отца, който винаги ще ви показва 

пътя през вашата съвест и ще ви кара да виждате съвършенството, което постепенно постигате 

върху нея. 

71 Точно както изучавате човешкото тяло и се удивлявате при вида му, което е само външната 

форма на човека, така трябва да се потопите в съзерцанието и изучаването на душата, защото само 

така ще разпознаете нейното величие. 

72 Борете се и дори борбата ви да е жестока, не се уморявайте да свидетелствате за моята 

истина. Правете добро, дори ако това означава да се жертвате. Имате задачата да спасявате своите 

ближни. 

73 Давам ви благословията си и прошката си. 

Моят мир да бъде с вас! 



U 180 

42 

Инструкция 180 
(дадено по време на Втората световна война) 

1 Давам ви светлина, за да разберете словото Ми и да разберете учението Ми, възлюбени 

ученици. 

2 "Работникът" трябва да продължи да обработва и да оре полето, на което трябва да посади 

семената с вяра и желание да донесе богата реколта. Но Учителят ви казва: Внимавайте да 

изберете подходящата почва, за да не се развалят семената и винаги да жънете плодове, които 

отговарят на любовта, с която сте обработвали земята си. 

3 Всички вие можете да бъдете "работници на Моята нива", но първо е необходимо да 

почувствате и да разберете тази мисия. Целта на това наставление е да премахне тъмната 

превръзка от очите на невежите и да накара "куците" да ходят, като по този начин им покаже, че Аз 

съм единственият Бог, на когото трябва да служат. Затова ви казвам: Подготвям ви да се покажете 

като пример за другите, тъй като сте отворили очите си за Светлината и смирено сте признали, че 

сте били невежи. Аз също ще посея чрез теб и ще пожъна плодовете на Своята милост. 

4 Вашите събратя ще ви попитат как сте получили това учение, как са протекли моите прояви 

и защо следвате този път. Трябва да отговорите на всеки въпрос с абсолютна истинност. Защото 

ако не се придържате към истината, няма да бъдете силни и ще бъдете победени. Тогава семената 

няма да покълнат. 

5 Не искам да сте с празни ръце тогава, нито пък да останете без реколта в края на борбата 

си, след като ви отдалеча от света, за да следвате Моя път, и ви нарека "Мои ученици". Не би било 

справедливо да пожънете разочарование и горчивина само защото не сте се научили да 

защитавате Моето дело, като го изучавате и вниквате в него, за да придобиете достатъчно сила, 

спокойствие и знание, за да устоите на изпитанията. 

6 Моето учение е един-единствен урок, изразен в много форми, за да можете да го 

разберете, и към който няма какво да добавяте. Но въпреки че това е закон, не искам да ви го 

налагам насила, защото тогава ще изпаднете в лицемерие, като външно се преструвате, че го 

следвате, а сърцето ви го нарушава. 

7 Поставих съвестта в твоето същество, за да присъства във всички твои постъпки, защото 

съвестта е способна да различава добро от зло и правилно от неправилно. Водени от тази 

светлина, вие няма да можете да бъдете измамени, нито пък ще можете да бъдете наречени 

невежи. Как би могъл спиритуалистът да заблуди ближния си или да се опита да заблуди себе си, 

когато притежава в собственото си същество светлината на своя Създател? 

8 В това време един богат младеж се приближи до Исус и Му каза: "Учителю, вярвам, че 

заслужавам царството, което обещаваш, защото следвам учението." Исус го попита: 

9 "Спазвате ли закона?" А младежът отговори: "Да, Господи, постя, отнасям се добре с 

ближните си, не причинявам зло никому. 

зло и да даде част от богатството си, за да поддържа храма." 

Тогава Исус му казва: "Ако искаш да Ме последваш, остави всичко, което притежаваш, и 

последвай Учителя." Но младежът имал толкова много в света, че не искал да се раздели с 

богатството си и предпочел да се отдели от Господ. Той си мислеше, че изпълнява Моя закон, но се 

заблуждаваше. 

10 Колко често съм ви казвал: практикувайте активна любов към ближния, проявявайте тази 

добродетел, но не се хвалете с нея, защото тогава тя вече няма да е милост и ще се самозалъгвате! 

11 Ученици: Ако не искате да допускате грешки или заблуди, изследвайте действията си в 

светлината на съвестта си. И ако има нещо, което го помрачава, прегледайте се внимателно и ще 

откриете петното, за да го поправите. Във вас има огледало, в което можете да се погледнете и да 

видите дали сте чисти, или не. 
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12 Духовникът трябва да бъде разпознат по делата си, които, за да бъдат чисти, трябва да 

бъдат продиктувани от съвестта. Който постъпва по този начин, ще смята, че има право да се 

нарича мой ученик. 
13 Кой би могъл да Ме измами? ─ Никой. Съдя за вас не по това, което правите, а по 

намерението, с което го правите. Аз съм в твоето съзнание и отвъд него. Как можеш да вярваш, че 

не мога да знам делата ти и мотивите им? 

14 Подгответе се за битка, за да не бъде нападнато Моето дело заради вашите лоши дела. 

Защото в много случаи признаването или непризнаването на моята работа от човечеството ще 

зависи от вас. 

15 Но какво може да унищожи моето дело, след като то е самата истина, след като то е 

безупречна чистота? Вие обаче ще пропуснете възможността да придобиете достойнства и да 

издигнете душата си. 

16 Ако някой не познава моята истина, то е защото не се е интересувал от нея и не е пил от 

този извор, който излива кристално чистата си вода за всички устни, жадни за любов. 

17 Истината, която разкрих на патриарсите, пророците и праведните, е същата, която 

разкривам и на вас днес. Защото Моето Учение, което получавате днес, е Законът на всички 

времена, с който ви показах пътя към възхода, за да можете да продължите жизнения си път, 

докато достигнете целта. В Моето учение никога не съм ви казвал нещо, което няма вярно 

обяснение. Но ако давате различни и сложни обяснения, ако променяте Моето учение или давате 

погрешно тълкуване на онези, които се нуждаят от обяснение, ще пожънете лоша реколта. 

18 Обърнете внимание на начина, по който предавате и говорите. Разберете, че сте отговорни 

за един много голям подарък. 

19 Аз съм собственикът на семето, а вие сте работниците. Ако някой е мързелив и не 

изпълнява задачата си ─ ако някой се отклони от пътя, не обвинявайте Мен, Който ви призовава 

навсякъде. Осъзнайте, че този, който иска да получи своето спасение, трябва да положи известни 

усилия. 

20 Ето, Аз се обръщам към вашите сърца, за да можете, чувствайки Ме, да кажете: "Учителю, 

ще те последвам." 

21 Слушайте внимателно: във всички времена Отец е известявал любовта си на човечеството 

чрез послания към своите пратеници. Любовта, която се опитвате да разберете и почувствате до 

този момент, е същата тази любов, която винаги ви е галила. 

22 Искам да се изпълвате с тази светлина, защото без любов няма да стигнете до Мен. Без тази 

сила не можеш да разбереш Моята слава. 

23 Моето Слово докосва най-нежните струни на сърцето ви, за да се събудите за любовта и да 

разберете, че ако живеете само за да придобиете богатствата на света и не ви остава нито място, 

нито време за сърцето и душата да развият своите способности, те няма да се развият по пътя на 

своето развитие. 

24 Нека сърцето ви не се възгордява, защото то символизира огъня на вечността на Онзи, от 

когото всичко е произлязло и където всичко се възражда. 

25 Духът използва сърцето, за да обича с помощта на тялото. Ако обичате само според закона 

на материята, любовта ви ще бъде преходна, защото е ограничена. Но ако обичате духовно, това 

чувство е като това на Отец, който е вечен, съвършен и неизменен. 

26 Целият живот и всички сътворени неща са свързани с Духа, защото той притежава вечен 

живот. Не се ограничавайте, обичайте Ме и обичайте себе си, защото притежавате онази 

божествена искра на "битието", която не познава граници в любовта и която е самият Бог. 

27 Разберете, че всичко, което съществува, е за вас, както всичко, според предназначението 

си, е непрестанна почит и преклонение пред Твореца. 

28 От всички същества получавам плодовете им, но всичко получава животворна сила от Мен. 
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29 Обяснявам ви всички тези учения, за да може душата ви да не бъде повече пленник на 

сетивата ви ─ за да може, когато тръгнете да разпространявате моите учения, да разберете, че 

душата, както и всички създадени неща, е подчинена на закона за еволюцията. 

30 "Развитие" ─ дума, която ще бъде в устата на хората, които се занимават с душата; защото тя 

означава напредък, възход, трансформация и съвършенство. 

31 Кога най-накрая човек ще се освободи от предразсъдъците, така че вече да не се обръща 

към формите и да не смята всичко, което го заобикаля, за по-голямо от себе си? Тогава, когато 

постигне свобода на духа. 

32 Сега можете добре да разберете, че когато винаги съм се изявявал на хората с мъдрост, 

това е било с цел да освободя душите, затворени от ограничени умове. 

33 В това време все още има хора с ограничени умове и без вдъхновение. Макар че 

благодарение на своето развитие хората вече би трябвало да имат светъл и пробуден ум, много от 

тях все още мислят и живеят като в примитивните епохи. 

Други са постигнали огромен напредък в науката, но при това са се откъснали от нея в своята 

суета и егоизъм, вярвайки, че са достигнали върха на познанието. Но те са спрели по пътя към 

духовния си напредък. 

34 На вас, които сте Ме слушали през това време и сте чували думата "дух", повтаряна 

постоянно в Моето учение, казвам, че величието и светлината, които тази дума съдържа, ще 

разтърсят човечеството, щом то я разбере. 

35 Продължавайте да ставате достойни за тази благодат чрез правилно разбрано смирение. 

"Смирението не означава бедност, нито материална бедност. 

36 Запазете моралната си сила, защото сте се укрепили като стомана на наковалня през 

страданията на този живот. 

37 Виждам, че се съгласяваш със съдбата си. Ако миналото ви е било болезнено, не го 

гледайте повече. Забравете го и живейте спокойно в настоящето. Не се страхувайте от бъдещето, 

защото "утре" съм Аз. 

38 Всичките ми пророчества ще се сбъднат и тази ваша малка страна ще бъде смятана от 

човечеството за "Обетованата земя". Ще се погрижа сърцата да почувстват мир в нея, а душите да 

се просветлят. Високопоставени владетели на други народи ще дойдат при нея и ще се вдъхновят в 

нейното лоно да управляват с любов. 

39 "Изгубените племена на Израел" ще се съберат в тази земя, подготвена от Моята милост, и 

ще почувстват Моя мир. 

40 Трябва да сте подготвени, защото вашите ближни ще се обърнат към вас. Не знаеш как и 

кога, но думите ми ще се сбъднат. 

41 Затова ви призовавам да се обедините, за да могат вашите ближни да почувстват, че са 

пристигнали в лоното на Господния народ, където ще получат това, което Моят 

Ще бъде. 

42 Уведомявам ви предварително за всички бъдещи събития. Що се отнася до тези "племена", 

казвам ви, че движени от Моята мъдрост, те ще дойдат да получат наследството, което вие 

получихте. Те няма да дойдат случайно, но е необходимо да се обедините, за да видите 

изпълнението на Моето слово. 

43 През Втората епоха, когато императорът управлявал Палестина, тя била разделена помежду 

си. Народът на Израел беше роб на езичниците и на раменете му лежеше бремето на тиранското 

иго. 

44 Точно тогава Божият Син идва при хората. 

45 Колко много болка е имало в този народ и колко голям е бил егоизмът на хората! Но думата 

Ми беше чута и тя беше като балсам върху всички рани на този обезверен народ. Аз утолих 

жаждата им за любов и затова онези, които вярваха в Мен, казваха: "Само Назарянинът умее да 

обича". И все пак не ме оцениха правилно. 
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Когато хората Ме накараха да принеса жертвата, те Ме попитаха: "Исусе, къде са тези, които Те 

последваха?" В този момент погледнах към Йерусалим и казах: "Още не е време семето да 

покълне. Но ще дойде време и тогава човечеството ще познае плодовете." И наистина ─ след 

моето заминаване ─ учениците ми тръгнаха и разгласиха словото ми. 

46 Сега ви казвам: През 1950 г. ще се появят онези, които няма да се подчинят на думите Ми, и 

ще Ме накарат отново да понеса жертвената смърт, която е непослушание и раздор между вас. 

Тогава ще кажа, както и тогава: "Положих семето Си в тези сърца и то ще разцъфне, а от плодовете 

му ще се хранят народите, които познават Моето слово, записано в Писанията." 

47 Това наследство е предназначено за вас. Не забравяйте, че винаги трябва да сеете добро по 

пътя си. 

48 Наближават дните, в които християнският свят съсредоточава вниманието си върху спомена 

за драмата, разиграла се на Голгота преди около две хиляди години. След това някои се замислят, 

за да разберат дали действията в живота им са в хармония със съвестта им, или са били слаби пред 

изкушението. 

49 Но тези хора, които Ме слушат в момента, смятат, че няма нужда да съзерцават образа на 

Разпнатия, защото разбират, че Кръвта, пролята на Голгота, все още действа в сърцата на хората. 

Защото то е "напоено", за да му покаже как да изпълни мисията си. 

Спиритуалистите нямат нужда да преживяват тази драма; те са се научили да се издигат 

духовно, докато почувстват и съзрат славата, която съществува в духа. Кой харесва 

Тома се съмняваше, Аз му позволих да постави пръстите си в раната на Исус и да види Моята Кръв, 

която е все още свежа и която като неизчерпаем извор продължава да се излива с любов и сила 

във всяка душа. 

50 Казвал съм ви, че съм толкова близо до вас, че знам и най-съкровените ви мисли, че съм 

навсякъде, където сте вие, защото съм вездесъщ. Аз съм светлината, която озарява ума ви чрез 

вдъхновения или светли идеи. 

51 Аз съм в теб, защото Аз съм Духът, който те съживява, съвестта, която те съди. Аз съм в 

твоите сетива и в твоето тяло, защото съм в цялото творение. 

52 Чувствайте Ме все повече в себе си и във всичко, което ви заобикаля, за да може, когато 

дойде моментът да напуснете този свят, да навлезете напълно в Духовния живот и в душата ви да 

няма смущения от впечатленията, които сетивният свят може да остави след себе си; и да можете 

да се приближите още една крачка до Мен, Който съм източникът на безкрайна чистота, от който 

ще пиете вечно. 

53 Не знаете колко време ви остава, за да предприемете тази стъпка. Затова бдете, защото 

изкушението ще се опита да ви накара да се препънете. Подготвям те и ти обещавам, че Моята 

милост ще бъде готова да те спаси от бурята. Аз ще ви предложа помощта Си, когато сте в опасност 

да паднете, защото за Мен няма човек, който да струва повече, нито друг, който да струва по-

малко. Аз съм Отец и винаги, когато дойдете при Мен покаяни, ще ви приема и ще ви дам награда 

според заслугите ви. 

54 Размишлявайте и изследвайте живота си. Нека светлината на вашия дух ви озари. Ще ви 

накарам да видите духовния си напредък. 

55 Тълкувайте правилно словото ми, като знаете, че не формата му трябва да бъде разбрана, а 

смисълът, който то съдържа, и целта, към която ви насочва. Моите гласоподаватели могат да 

правят грешки, но онова, което идва от Бога, е чисто и не може да бъде накърнено. 

56 Дадох ви семе, от което ще пожънете богата реколта. Вземете Ме за пример и 

разпространявайте любовта и милосърдието сред ближните си по пътя на живота. Тогава 

човечеството ще признае вярата и силата, които сте придобили. 

57 Опитайте се да разберете смисъла на Моето дело, както го разбират и тълкуват онези, 

които Ме последваха до края. 
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58 Когато сте подготвили сърцето си като светилище, в което очаквате посещението на вашия 

Отец, за да почувства в него топлината на вашата любов, тогава наистина можете да кажете, че 

"щерката" е била с вас. Мъже, жени и деца ме заобикалят и всички са като гнезда на дървото на 

живота. 

59 Непрекъснато сте се скитали, търсейки в земята корените на някои дървета, за да 

прецените плодовете им, и често в тези корени сте откривали гризащия червей. Тогава сте Ме 

търсили по планини и долини ─ с надеждата да чуете бащински или поне приятелски глас, който да 

ви избави от несигурността и да ви поведе по пътя на истината. Сега, когато чувате Моето Слово, 

Ми благодарете, че ви дадох да чуете Моето учение, което ви подготвя за по-съвършено духовно 

общуване от това, което имате сега. 

Днес трябва да огранича светлината си, за да бъда разбран от вас. Но ще дойде моментът, 

когато душата и умът ти ще могат да приемат пряко Моята мъдрост. Днес за мнозина е достатъчно 

малко светлина и мир в сърцето ─ ласка за децата, любящ поглед на децата към уморените 

възрастни хора; защото чрез това те усещат лъч светлина в умореното си и скръбно сърце. Но след 

това всички ще тръгнат в търсене на светлина, която да освети пътя им в живота. 

60 Ако сега попитате много от децата ми дали имат желание да чуят моите учения, те ще 

отговорят, че не са достойни за това. Но Аз ви казвам, че никое от Моите деца не е недостойно да 

Ме чуе. Всички се нуждаят от Моето слово: праведните, за да се освежат, слушайки своя Бог; 

невежите, за да се научат и да постигнат развитие на душите си чрез учението на Учителя; 

грешниците, за да се обновят чрез покаянието си, когато слушат Отец. 

61 Един глас идва при мен и ми казва: "Ела и виж колко съм слаб на земята, колко е изцапана 

душата ми. Знам, че Ти ме обичаш и можеш да ми простиш, че си водач в мрака ми и помощник в 

самотата ми. Ела ми на помощ, защото в изпитанията на този час усещам болката на смъртната 

агония." 

62 Кой Ми говори по този начин? Кой позволява на своите призиви да достигнат до Мен по 

този начин в желанието си за милост? Сърце ли е? Не, хора, човечеството е това, което не е 

забравило, че Аз съм Любов. То признава срамната си същност и иска изкупление. 

63 Плаках за твоето заминаване от момента, в който напусна духовния дом и отиде на земята. 

Оттогава моите сълзи и моята кръв опрощават греховете ви, а моят благ и спокоен глас постоянно 

ви съветва по пътя ви през живота. Сянката ми те следва във всичките ти пътища. В действителност 

не ти липсваш, а на мен. Защото, когато си тръгнахте, се чувствахте силни и вярвахте, че вече 

нямате нужда от моята помощ. Пътят ти беше път на свободната воля, сетивата ти се разшириха, за 

да вдишаш и докоснеш всичко, което те заобикаляше, и трябваше да паднеш много ниско, за да 

обърнеш отново очите си към Мен. 

Още тогава си спомни, че имаш Баща, на чиято маса си седнал. Тогава ти извика към своя 

Господ, но Аз вече те бях призовал преди това и не чух твоя зов. 

Присъствие на моята маса. Потърсих те като баща, който вижда детето си да си отива като малко, с 

невинност в сърцето и без да знае пътя. 

64 Ако вникнете в Моето Слово, ще разберете, че намерението на Отец, когато ви е изпратил в 

света, за да вървите по неговите пътища, пълни с опасности и изкушения, не е било да изгубите 

пътя си по тях. Защото те бяха замислени предварително, за да получите необходимите уроци за 

развитието на душата, да ви дадат опита, който ви липсваше, и накрая да ви накарат да се върнете 

при Мен пълни със светлина. 

Когато твоят дух излезе от Мен, той беше като искра, която ветровете трябваше да превърнат в 

пламък, така че когато се върнеш при Мен, твоята светлина да се слее с тази на Божеството. 

65 Говоря ви от върха на новата планина. Там ви очаквам и наистина ви казвам: В деня на 

пристигането ви в това царство ще има празник. Ще стигнеш дотам по пътя на болката и така ще 

изчистиш прегрешенията си ─ път, който не съм начертал предварително, а е създаден от човека. 
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Ти също Ме остави да вървя по този път. Но оттогава пътят на жертвата и болката е прославен чрез 

Моята Кръв. 

66 Чуйте звука на гласа ми в безкрайността, както чувате звука на камбана. 

67 Помнете, че е време за съд, защото, истина ви казвам, всяко престъпление ще бъде 

изкупено. Самата земя ще си даде сметка за лошото използване на земята и нейните природни 

царства от човека. Всичко, което е било унищожено, ще ви потърси сметка и по този начин ще 

накара хората да осъзнаят, че са били създадени от Създателя с намерение за любов и че волята, 

която може да ги унищожи, се грижи за тях, защитава ги и ги благославя. 

68 Може ли една душа спокойно да си отиде от тази планета, когато този, който я е осквернил 

и унищожил, я призовава да се отчете? Това са тези, които трябваше да създадат свят, в който 

разкаянието, материализмът и последиците от живота в неподчинение на моя закон са като тъмни 

облаци мъгла, в които те се лутат в болка, докато тя не стане светла в тях, за да могат да започнат 

да възстановяват всичко, което са разрушили. 

69 За да им помогна, им казвам: Ето, Учителят е отново сред учениците си. 

70 Днес дойдох, за да запаля вяра в онези, които са отчаяни за кратко. 

71 Ако съм дошъл при вас, ще дойда и при всички, които се издигнат към Мен. Моята любов, 

Моята светлина са за всички. 

72 Когато Господ се прояви сред учениците си, вие изпитвате безкрайна наслада в душата си и 

дори ако проявата ми е кратка, вие се показвате удовлетворени. 

73 Искам да почувстваш този мир и радост, които изпитваш, когато Ме слушаш, и когато Ме 

търсиш в молитва, така че винаги, когато постигнеш това вътрешно извисяване, мислите ти да 

бъдат като плодородна роса, която се спуска върху неплодородните поля. 

74 Докато светът е в смут, сянката на хаоса се стоварва върху народите и войната разтърсва 

човечеството, чувам онези, които казват: "Ако за Бога няма невъзможни неща, защо не спре 

войната и не създаде нов свят, изпълнен с мир?" Но Аз ви казвам, че както има война в човека, 

така има и мир в него. Всеки човек притежава строга и мъдра съвест и благодарение на нея може 

да избере полезния за него път. 

75 В света вече се разрази нова битка. Цели народи се сражават с цел да победят враговете си. 

Други се стремят към превъзходство, за да подчиняват народи и да държат роби, а трети - за да 

докажат, че тяхната раса е най-висша от всички; но в своята слепота те не разпознават бездната, 

която очаква всички. 

76 В тази атмосфера на мрак и объркване нека мислите ви проникнат като лъч светлина. С тях 

ще помогнете на ближните си да мислят ясно в моменти на изпитание. По този начин ще 

изпълните мисията, която ви заповядах. 

77 Бъдете силни да контролирате страстите си, а след това не взимайте страна от едната или 

другата страна. Сърцето ви трябва да е разпалено от състрадание и братство към всички и 

вътрешно да споделяте страданията и трудностите, които сполетяват човечеството. По този начин 

сърцето ви ще бие в унисон с моето. 

Всяко добро, което правите, ще има своята награда. Или не мислите, че идването на мира 

между хората ще бъде награда за вашите молитви? 

78 Ето, не е жертва това, което искам от вас. Аз не ви изпращам да проповядвате сред тези 

разпуснати множества; не ви давам в ръцете на езичниците. Сега е достатъчно да пречистите 

умовете си, за да можете с тях да осветявате пътя на ближните си. 

79 Борете се, молете се, бдете, така че изкушението, което има силата да ви се представи в 

най-привлекателни форми, да не ви отклони от добрите ви намерения и да ви попречи да 

изпълните дълга си. Научете се да се борите с него и да го побеждавате. Не спете, защото тя ще се 

бори до последно. 
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80 Борбата ви е по-голяма, отколкото можете да си представите, защото този противник е 

невидим. Защото често го търсите на много места, но го носите скрит в себе си, в чувствата си и в 

страстите си. За тази битка няма по-добро оръжие от молитвата. 

81 Отецът ви е дал своя съвет. Въпреки че всяко обръщение към учителите е различно, 

същността, смисълът и целта му са едни и същи: да ви дам любовта си и да ви покажа пътя към 

съвършенството, който ще ви даде спасение. 

82 В дните на паметта дори най-твърдото сърце усеща моето присъствие. В безкрайността 

непрестанно звучи звукът на божествената камбана, която оповестява проявлението на това ново 

време. Но колко глухо е сърцето на това човечество! 

83 Когато хората се събудят и пожелаят Моето Слово, вече ще бъде твърде късно, защото Мен 

вече няма да ме има. Тогава те ще могат да получат само свидетелството за Моето проявление. 

Мнозина ще се оплакват от себе си, защото не са Ме посетили на местата, където се изявих, и не са 

чули гласа Ми. 

84 По това време човечеството е подложено на големи изпитания. Навсякъде по света се чува 

плач. Причината за това е, че душите са дошли на земята, за да пожънат плодовете на това, което 

са посели в други времена, защото никой не избягва Моето правосъдие. Нямаше да бъда 

съвършен, ако не ви разяснявах това, ако не ви оставях да пожънете плодовете на делата си. Но аз 

също така подготвям хората чрез светлината на това послание. 

До всяко ухо ще достигне вестта за Моето завръщане, за учението, което оставих на 

човечеството. Моите ученици ще тръгнат, за да донесат лечебен балсам на болните, ще бъдат 

носители на кръста за онези, които са обременени от бремето на своя кръст. Често ви повтарям 

тези напътствия, за да не ги забравите след Моето заминаване. 

85 Наблюдавайте и се молете, за да бъдете силни. Но се молете с духа, за да постигнете и да 

се радвате на съвършено общение с Господ. Когато видите, че това, което сте получили чрез 

вдъхновение в моментите на молитва, се е превърнало в реалност, това ще бъде доказателство, че 

сте имали момент на духовно общение с Учителя. 

86 Доведете до съвършенство начина си да Ме търсите, да се молите. Помнете: когато Моето 

Слово вече не се чува в залите за събрания, хората от църквите ще тръгнат да ви превземат, ще се 

опитат да ви спечелят обратно. Ще можете ли тогава да затворите очите си за тази светлина и да 

оставите настрана задачата, която сте получили, за да се задоволите с изпълнението на един 

обред? 

87 Не се страхувайте, когато понякога говоря за това, че ще бъдете клеветени и преследвани. 

Казвам ви само, че ако изпълнявате Божествения ми закон и се подчинявате на земните закони, 

няма от какво да се страхувате. 

88 Докажете още сега, че през това време не сте чули Исус да говори напразно, че ─ когато ви 

нарекох "ученици" ─ знаете как да носите тази титла с достойнство. Пред истинността и чистотата 

на действията ви ще се преклонят и най-упоритите. Тогава, когато настъпи времето на конфликт 

между религиозните доктрини и идеи, когато хората най-силно се противопоставят на 

прокламирането на Моето духовно учение, чудесата, които ви давам, ще бъдат най-големи и тези 

доказателства ще накарат света да трепери. 

Моят мир да бъде с вас! 
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Инструкция 181 
1 Вие, множества слушатели, елате при светлината, затворете очите на тялото си за няколко 

мига и съзерцавайте с духа си сиянието на Моето присъствие, което идва при вас. Това е 

божествената светлина на любовта и мъдростта, която искам да ви дам като дреха. Тя е 

светлината, която разсейва мрака на невежеството, фанатизма и злобата. 

2 Давам ви наставленията си в този ден, който сте посветили на физическа почивка и грижа за 

душата. На седмия ден си почивате от седмичния труд, събирате плодовете на труда си и събирате 

сили да продължите пътя си. 

3 Приемете този ден като символ на седмия етап от вашата еволюция - този, в който ще се 

отвори последният печат, в който ще си починете след дългия път на живота. 

4 Мнозина мислят, че Моята светлина слиза само на местата, където се проявява Моето 

слово, но истината е, че Моето духовно присъствие е с всички. Ето защо нарекох светлината, която 

ви изпращам, Универсален лъч. Защото в същия момент, в който тя проблясва чрез носителите на 

гласа, всички същества я усещат по различен начин. Да, хора, тъй като съм всемогъщ и вездесъщ, 

Аз се проявявам в различни форми, всички от които са духовни. ─ Когато Ме видяхте като човек във 

Втората епоха, това беше, защото се опитах да достигна до сърцето ви. Но сега "виждате", че идвам 

духовно, защото искам да просветя душата ви. 

5 "Спасител" Ме нарекохте и "Спасител" ще продължавате да Ме наричате, защото Аз ви 

извеждам от лошите пътища. 

6 Не проклинайте изпитанията, които сполетяват вас и цялото човечество. Не казвайте, че те 

са наказание, гняв или отмъщение на Бога, защото тогава богохулствате. Казвам ви, че именно тези 

страдания приближават човечеството все повече към пристанището на спасението. 

7 Наречете ги справедливост, изкупление или уроци и това ще бъде вярно и правилно. Гневът 

и отмъщението са човешки страсти, присъщи на същества, които все още са далеч от душевния 

мир, хармонията и съвършенството. Не е просто да дадеш на любовта ми към теб, която определя 

всичките ми дела, вулгарното име "наказание" или недостойното име "отмъщение". 

8 Помислете, че доброволно сте тръгнали по трънливи пътеки или в тъмни бездни и че не сте 

се вслушали в моя любящ призив, нито в гласа на съвестта си, поради което се наложи болката да 

ви се притече на помощ, за да ви събуди, да ви спре, да ви вразуми и да ви накара да се върнете на 

истинския път. 

9 Беше необходимо да признаем, че болката присъства в мрака, а мирът живее в светлината, 

за да можете доброволно да изберете духовното състояние, към което се стремите. 

10 Когато виждам, че се оставяте да бъдете победени от болката и че вместо да извлечете от 

нея уроците, които всяко изпитание съдържа, се задоволявате да плачете, да проклинате или 

просто да чакате смъртта като край на вашите страдания, тогава се приближавам до вас, за да се 

обърна с любов към сърцето ви, да му дам утеха и надежда и да го укрепя, така че да може да 

преодолее себе си, своята слабост и липсата на вяра и да възтържествува над изпитанията; защото 

в този триумф има мир, светлина и духовно щастие, което е истинското щастие. 

11 За това дойдох, хора, за да премахна безкрайната нощ, която ви покриваше, и да ви дам 

нов ден, изпълнен с блясък. Словото Ми ще извърши чудото да разтопи леда на сърцето ти, така че 

то да започне да усеща духовното и да бие за всичко добро. Моето Слово ще отвори решетките на 

затвора, в който душата ти се е видяла затворена. Но от вас зависи да извършите другото чудо: да 

постигнете мир и възнесение чрез заслугите на вашите дела. 

12 Колко далечни ще бъдат тогава пътеките, по които си наранил краката си, оставил си следи 

от кръв и сълзи и си изпил чашата на страданието докрай! 

13 Моето божествено желание е да ви спася и да ви заведа в свят на светлина, красота и 

любов, където ще вибрирате радостно заради възвишеността на душата, възвишеността на 
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чувствата, идеала за съвършенство. Но не разпознаваш ли бащината ми любов в това божествено 

желание? Без съмнение, който не разбира това, трябва да е сляп. 

14 Някои твърдят, че Ме разбират с интелекта си, като си мислят, че могат да Ме разберат по 

този начин. Други, които са още по-незрели и материалистични, искат да Ме видят в човешка 

форма, за да повярват в Мен, без да мислят, че в тяхното същество има по-висше чувство, чрез 

което могат да Ме разберат, да усетят присъствието Ми и да Ме съзерцават. Но този смисъл може 

да се прояви само чрез вяра и одухотворяване. 

15 Колко много радост доставят на духа ми онези ученици, които наистина се стремят да се 

издигнат; защото те, макар и незначителни и глупави в очите на света, умеят да усещат 

присъствието ми в сърцата си, да тълкуват или разбират моите вдъхновения и да се съгласяват с 

това, което им дава моята воля. 

16 Бъдете като тях, за да можете всички да Ме усетите и да се радвате на Моите блага, защото 

Аз съм за всички. Ето: след като проправих пътя с Моето Учение, обръщам погледа Си към вас, вие, 

малък брой сърца, които сте сред по-младите, призовани в това време да следват Моята пътека. 

17 Това Слово на Светлината, което ви давам, е духовният хляб, с който ви храня в Третата 

епоха. Всички мои деца, в убежденията си за вярата, копнеят за това. 

Храната ─ някои от тях във външната си форма, а други - в значението си. Приемам всички с любов 

и дарявам благодатта си на всички. 

18 По време на Господната вечеря казах на моите апостоли: "Вземете хляба, той е моето тяло. 

Вземете виното, което е моята кръв, и след моето заминаване ще помните това наставление." 

19 Сега ви казвам: Приемете словото Ми, което е вечен живот, и запазете смисъла му. 

Спомнете си за него след 1950 г., когато вече не се чува, и се подхранвайте с него. Както моите 

ученици умееха да подреждат живота си чрез моето учение и да го разпространяват смирено, така 

трябва да бъдете и вие, за да можете да донесете този хляб на душата на всички гладни. Защото е 

писано, че словото Ми няма да премине и ще се чуе от цялото човечество. 

20 Казах ви: Чуйте словото ми и ще откриете в същността му хляба на Божията благодат. Казах 

ви: желайте любовта на Отца, защото това, което е необходимо за живота ви на земята, ще ви бъде 

дадено отгоре. 

21 За това семе ще трябва да отговаряте пред Мен, тъй като Аз съм ви го поверил по всяко 

време. Кой може да каже за себе си, че е изпълнил задачата си и че е свободен от всякакъв 

недостатък? 

22 Да практикуваш благотворителност е най-висшата задача на твоята съдба. 

Разпространявайте я в дела, думи и дори в мисли, защото мисълта, изпратена с любов, носи утеха 

на вашите ближни. 

23 Искам да се научите да прощавате. Приканвам ви да вземете Моя кръст на любовта и да Ме 

последвате. Аз чувам и приемам онзи, който вътрешно Ми казва: "Господи, ще следвам Твоите 

стъпки." 

24 Но в същото време ви питам: Кой ще бъде този, който ще Ме предаде в този Трети път? 

Потърсете себе си и ще Ми отговорите, когато дойде времето. 

25 Който не се подчинява на Моя закон, който Ме отрича, който по някакъв начин осквернява 

или осквернява Моето дело, той ще бъде този, който Ме предава на тълпата, който вика чрез 

делата си: "Разпни го!" Защото начинът му на действие ще накара хората да се запитат: "Това ли са 

учениците на Учителя? 

Тези ли са, които са чули словото Му?" 

26 Обичайте хората, не разгласявайте добрите си дела, това ще е достатъчно, за да бъдете 

апостолите на Третата епоха. 

27 Днес Аз съм пред света, присъствам сред хората и им казвам: В какво Ме обвинявате? 

Говорих истината, съветвах добро, изпълних обещанието си да се върна. Не отричам това, което ви 
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казах във Втората, защото съм образец за истинност. Продължавам да нося тежкия кръст, а човекът 

е този, който наранява тялото ми. 

28 Спомнете си, че по онова време Божият Син се приближи до хората и те не Го разбраха. Но 

днес най-сетне можеш да Ме разбереш. 

29 Аз все още съм разпнат, защото съм нарязан на парчета под формата на всеки един от вас. 

Кажи ми: не мога ли да почувствам собствената ти болка? Защо тогава не Ме усещате? 

30 Ще бъда пожертван отново. Кои ще Ме разпънат в това време? Кои от тях ще ми извикат: 

"Давай, давай! 
31 Погледът ми е проницателен и в същото време любящ. Когато от него се отрони сълза, тя не 

пада на земята, а прониква в душите ви. Винаги ще бъда с теб. Светът все още се нуждае от Мен. 

32 Ще дойде време, когато между вас ще се почувства братство, когато влезете в светилището 

на моите мисли. 

33 Откъде идвам и къде отивам, сега не можете да видите. Но ще дойде ден, когато ще 

влезете в Моето присъствие и ще Ме разпознаете чрез това Слово. Тогава ще видите Победителя 

на смъртта, който ви е дал вечен живот чрез Своята жертва. Защото Аз съм Възкресението и 

Животът, Аз съм Утехата, която търси всяка изстрадала душа, за да й даде мир. 

34 Светлината, която ви излъчвам в този момент, трябва да бъде мир и морал за следващите 

поколения. 

35 Наистина, казвам ви отново, Аз страдам във всички, които страдат. Гладът и жаждата на 

хората за любов са също глад и жажда на Моя Дух. В тях Аз страдам и в тях съм прободен. Но 

Моята Любов ви казва: ученици, бъдете твърди, защото лицемери, фарисеи и езичници ще се 

приближат до вас и ще ви питат дали сте Ме признали и дали Ме обичате. От тези въпроси ще се 

уплашите, а ако сте слаби, ще кажете като онзи апостол: "Никога не съм познавал този 

галилеянин". 

36 Не забравяйте, че наградата ви не е на този свят. Ако ви наранят заради мен, не се 

отчайвайте. Прощавайте и обичайте, бъдете мои ученици. 

37 Не правете кръстния знак външно, защото Аз самият вися на кръста във вас. 

38 Ще се почувствам в съвестта на всички, които празнуват Моите Божествени страсти с 

езически и светски тържества, и ще ги накарам да се разкайват, а сърцето им да тупти и да плаче. 

Ще приема покаянието им, защото никога няма да е късно да им отворя очите за истината. 

39 Очистете се от греха и се обичайте един друг, за да свалите тялото на Исус от кръста и 

сърцето ви да бъде погребалната му плащеница. 

40 Познайте изпълнението на Моето обещание: "храмът" беше разрушен и Аз го възстанових 

за три дни. Духовното светилище, в което обитава Господ, вече е построено. 

41 Попаднах на една благочестива жена и като я видях да плаче, я попитах: "Защо плачеш?" И 

тя отговори, както в онези дни: "Плача, защото Учителят изчезна. Отидох да търся тялото Му, но Го 

няма." Тогава й казах: "Погледни нагоре и знай, че Учителят е с теб." 

42 "Идете и кажете на братята и сестрите си да се съберат, защото Учителят ще ги изненада и 

че ще покажа вечен живот на този, който може да Ме почувства заради вярата си." 

43 Възлюбени ученици, в момента вие Ме гледате с погледа на вашата вяра, защото Аз съм 

приел форма в същността на това Слово, във вдъхновението на човека. Но също така откривам, че 

Тома, който постави пръстите си в раните Ми, за да може да повярва. Днес не можете да 

докоснете тялото ми, защото съм недосегаем. Вече не е време, когато можеш да Ме докосваш. 

44 Дойдох при вас с дух и ще дойде време, когато ще приемете учението ми със сърце и с дух. 

Аз, победителят на материята, изкушението и смъртта, проникнах в пещерите на мрака и внесох 

светлина в душите на онези, които са обитавали този свят и са преминали в другия живот. 

Свързани във вериги на разкаяние и самообвинения, Аз ги накарах да видят светлината на Моята 

слава и ги освободих. Защото, макар да живея в светлината, слизам и в бездните, където душите се 

пречистват, защото съм възкресението за всички. 
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45 Бъдете верни свидетели на тези прояви. Почувствайте ги и си спомнете за тях с отдаденост, 

за да можете да посадите семената им в плодородна почва. 

46 Истина ви казвам: това поколение няма да премине, без да се разгласи Моето учение. 

47 Ще бъдете осъдени и упреквани, но Аз ви казвам: Не се страхувайте от подигравки, дори от 

смъртта на тялото. Никой няма да може да те убие, защото Аз съм с теб. 

След тази конфронтация светът ще познае духовната радост от общението с Отца. Мир ще 

настъпи за народите, защото те ще променят сърцето си и ще следват Моите наставления. Бъдете 

верни ученици, помнете, че съм ви дал достатъчно време и възможности да опознаете света. Какво 

можете да очаквате от него? 

48 Ако сте слаби в материално отношение, сте силни в духовно. Разбрали сте смисъла на 

човешкия живот, а сега се опитвате да разберете смисъла на духовния живот. Кой от вас не е 

почувствал в себе си даровете, които съм му дал? Вярвайте в Мен, за да проникнете в невидимото 

и да укрепите себе си; защото все още трябва да се борите със себе си. 

49 Аз ви възкресих за нов живот, защото бяхте мъртви. Отворих ти славата Си, украсих душата 

ти със светлината на Моето Слово. Запазете тази благодат и почувствайте, че истинският живот 

идва при вас. 

50 Сега прощавайте и обичайте онези, които са ви обидили, и мислете, че обидата не е била 

към вас, а към Мен, Който съм във всяко от Моите деца. Ако Аз прощавам на всички, защо тогава 

вие не можете да простите? Заради егоизма и суетата на плътта! Но къде отива плътта ви? Където 

тя се слива с елементите, от които е била създадена, докато душата ще оцелее, за да отговаря за 

всички свои дела, извършени чрез телесната й обвивка, докато безкрайната светлина на Създателя 

я очаква, за да се слее с детето в прегръдка на любовта. 

51 Кой не би искал да бъде достоен за тази награда в този момент? 

52 ученици, искам да почувствате през това време радостта, която изпитаха онези, които Ме 

видяха да се възкачвам на небето. Моето явяване пред учениците беше в изпълнение на 

обещанието, което им дадох в деня преди жертвената смърт. 

Тогава им разказах за живота на душата и за значението на телесната смърт. Те не разбраха и 

затова трябваше да им съобщя, че ще се върна като духовно същество, за да потвърдя всичко, 

което им бях казал. Тогава, когато бях сред учениците ─ вече като Духовно Същество ─ и един от тях 

постави пръстите си в пресните Ми рани, им казах: "Винаги ще бъда с вас и ще дойда като 

светлината на Светия Дух." 

Когато тези хора възнамеряваха да облегнат главите си на гърдите на Учителя, образът на Исус 

изчезна, защото доказателството, което им бях дал за Моята истина, беше достатъчно. Обещах да 

се върна при хората "на облака" и тези ученици също станаха свидетели на изпълнението на 

Моето слово от своя духовен дом, а вие видяхте как това обещание се сбъдна във вашия свят. Това 

е възкресението, което ви разкрих в този момент. 

53 Оставям ви моя мир. Пазете моето учение и го оставете да ви води, за да не изгубите пътя 

си в тъмните сенки. След 1950 г. ще влезете в светилището на моето божествено вдъхновение, за 

да можете да тръгнете да проповядвате тази Блага вест, както вашите братя, моите апостоли, го 

направиха през Втората епоха. Ще видите как моето чисто учение процъфтява, освободено от 

ритуали, традиции и суета. Защото Аз не желая материални църкви, а сърцето на Моите деца, за да 

го превърна в истинско светилище, в което живее любовта на Йехова. 

54 Какво носиш пред Мен този ден? Защо плачеш, когато съм ти дал Моя мир и съм те накарал 

да почувстваш Моята любов и Моята нежност? ─ Ти мълчиш в отговор на Моя въпрос. Изпълних ви 

с благодат, но вие чувствате, че не знаете как да я използвате. Ето защо в сърцата ви има болка. Но 

какво ви пречи да осъществите мисията си? 

Светът, в който живеете, е пробен камък и колкото повече се пречиствате, толкова по-свободни 

ще се чувствате. Тогава миналите ви дългове вече няма да тежат на душата ви и ще можете да 

развивате душата си нагоре. 
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Не се страхувайте от бедността. Когато светът ви ограбва, когато изисква от вас имотите ви, 

откажете се от тях и няма да загубите нищо. Страхувайте се от онзи, който иска да ви лиши от мира 

─ от онзи, който се опитва да угаси вярата ви. Защото тези блага са не само ваше съкровище, но 

принадлежат и на тези, които са ви поверени. Тя е средството, чрез което ще дам спасение на теб и 

на онези, които съм поверил на твоите грижи. 

55 Към мен се обръща застъпничеството на Мария, любящата и всеотдайна Майка, а пастирът 

Илия полага народа на сърцето ми. Божествената нежност, Пастирът и твоите ангели пазители 

непрестанно се молят за теб. Но Аз, Отец, знам и усещам болката ти и Моята милост е с теб. 

Станете цялостни, хора, и спасете човечеството. Аз ви показах пътя и ако искате мир, бъдете хора с 

добра воля, прогонете егоизма и дайте това, което е в сърцето ви. 

Днес вие не се обичате един друг духом, но ще дойде време, когато ще видите във всеки 

ближен въплъщение на Мен, образ на Моята Божественост, и тази любов ще разсее болката. 

56 Разберете, че всички вие ми принадлежите. Цената на твоето спасение е примерът, белязан 

с Моята Кръв, Моята жертвена смърт на любовта, и е необходимо да осъзнаеш, че Аз идвам 

заради твоята душа, за да я доведа до портите на "Обетованата земя". 

Моето Слово няма да ви напусне преди определеното време, а след това, когато сте се 

подготвили, Благата вест ще бъде разгласена чрез вас и чрез Моите пратеници в различните 

народи. Словото Ми ще бъде изследвано и накрая изучавано и разбирано. Около 2000 г. духовните 

способности на човечеството ще започнат да се проявяват, свидетелствайки за моето Слово. 

57 Подгответе се и за кратко време ще осъзнаете духовните си дарби. Всички вие имате 

наследство от момента на създаването си. Ето защо всички вие можете да станете активни и да 

бъдете мои "работници". 

58 Нивите са подготвени и очакват семената и грижите. Не закъснявайте, а започнете да 

изпълнявате мисията си. Времето е благоприятно и вашата молитва и дейност в закона ще 

изпълнят душите ви с мир. 

59 Само няколко мига са минали, откакто, съсредоточен в духа си, си спомняш часа, в който си 

видял Божия Син разпънат на кръст. 

60 Дойдох да ви кажа, че краткото време, което е минало оттогава, е било полезно за 

човечеството. Дойдох да свидетелствам за любовта Си и ще бъда съвсем близо до вас, за да се 

изявя на всеки дух, на всяко сърце и на всяка плът, защото това е векът на светлината, времето на 

Светия Дух. 

61 Приемете моите учения като мерило и ги прилагайте на практика. Но не мислете, че това 

означава жертва за вас. Ако е така, това би означавало, че душата ви не се е подготвила и затова не 

изпитва щастие. 

62 Ако искате да следвате Исус, трябва да страдате. Но в дъното на тази болка ще се крие 

щастието да страдаш заради ближния. Сега жертвата ви няма да е от кръв, защото времената са се 

променили и човечеството е еволюирало; тя ще бъде от любов. 

63 Душата ви мъчително влачи след себе си верига, създадена от животите, които съм ви дал 

като възможности за вашето усъвършенстване и които не сте използвали. Всяко съществуване 

представлява звено във веригата. Но ако направляваш живота си според Моите учения, ако 

спазваш Закона, вече няма да идваш на този свят, за да страдаш. 

64 Ако оставите времето да мине, без да изучавате Словото Ми, Аз, Който съм времето, ще ви 

изненадам. Учете, за да заемете мястото си в Моето дело. 

65 Искам да се сложи край на неразбирането и на различните мнения за моята божественост. 

Разберете, че всички вие сте произлезли от един Бог. 

66 Продължавам да ти показвам единствения път, който води към моето лоно. Тя е широка, 

груба, по нея има следи от кръв. Но в края на житейския път ще откриете цветя с вкусен аромат и 

плодове с добър вкус. 
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67 Някои от вас тъгуват за времето, когато са били щастливи и спокойни. Казвам ви: не 

въздишайте. Аз ви донесох ново щастие и мир и тези дарове на благодатта продължават вечно. 

68 Когато ви казвам: "Искайте, и ще ви се даде", вие Ме молите за земни неща. Но наистина ─ 

колко малко искаш от Мен! Искайте от Мен преди всичко всичко това, което е за доброто на 

душата ви. Не събирайте съкровища на земята, защото тук има крадци! Събирайте съкровища в 

царството на Отца, защото там богатството ви ще бъде в безопасност и ще служи за щастие и мир 

на душата ви. 

69 Съкровищата на земята са богатството, властта и титлите на фалшивото величие. 

Съкровищата на духа са добрите дела. 

70 Не отричам знанията и науката, които хората са постигнали. Напротив, Аз просвещавам 

техните способности за познание, така че техните дела да имат благородна и висока цел. Защото 

тогава те със сигурност ще постигнат истинско величие. 

71 Във Втората епоха показах на света какво е способен да направи човек чрез вяра. Аз 

възкресих мъртвия, дадох зрение на слепия, очистих прокажения, накарах хромия да проходи. 

72 Благославям човешката наука, която изцели и спаси от смърт онзи, който беше на ръба на 

гроба. 

73 Сега дойдох, за да ви покажа още веднъж Своята мъдрост, която е над всички науки, и ви 

казвам: Светът ще познае Утешителя от третата епоха. Но макар да знаете, че съм отново сред 

хората, те все още Ме очакват, макар че заминаването Ми вече е близо. 

74 В Моето Слово за Втората епоха ви съобщавам, че ще дойда при вас отново, че Моите 

духовни войнства ще слязат с Мен. Но човечеството не е разбрало и изтълкувало правилно 

смисъла на Моето Слово. 

Затова всяка религиозна общност Ме очаква сред себе си, затова очаква да Ме види със смъртните 

си очи; но тези, които сега Ме очакват по този начин, са същите, които някога отричаха, че Исус е 

Месията, и Го смятаха за мечтател. 

75 Докато имате вяра, пътят ви ще бъде осветен. 

76 Аз дойдох в това време, за да построя своя храм. Ще възстановя храма на сърцето ти, който 

ти разруши, за "три дни". 

77 Всички вие пазите доспехите си и така се показвате пред Мен. Винаги, когато сте отваряли 

сърцето си, за да приемете Словото Ми, сте чувствали мир. Кой от вас, който Ме е търсил с любов, 

не е водил диалог с Мен? Но ако сте постигнали тази милост, защо не я преподавате на ближните 

си? Ако намирате живот в любовта, обичайте безкористно. Ако изпълнението на задълженията ви 

зарежда със здраве, работете неуморно. 

78 Искам да те намеря достоен за Мен. Искам да видя мир в домовете ви и да видя всеки от 

вас да култивира и насърчава доброто, за да може да живее с Мен и да стане едно цяло с вашите 

братя и сестри. 

(Притча) 

79 Имало едно време един скромен учител, който поучавал учениците си. Сред тях имаше 

сърца, изпълнени с вяра, нетърпеливи да тръгнат да изпълняват мисията си. Малко след като 

приели учението на Учителя, те го попитали: "Ти, който си мъдър и учиш на чиста любов и 

освобождение на душата, кажи ни: кога ще можем да излезем да преподаваме това, което сме 

научили в името на нашия Отец? 

Но Учителят отговори: "О, ученици, вие вече искате да предадете моето учение? Вече ли сте се 

наситили на нея? Не се ли страхувате от опасностите, не се ли плашите от неверието? 

не е изключен? Достатъчно силна ли си вече?" 

Но един от учениците настоява: "Вие ни дадохте противоотрова, чувстваме се силни и искаме 

да приложим вашето учение на практика." 
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Този Учител, изпълнен с нежност и доброта, благославя учениците си, дава им власт и ги пуска 

да си вървят. И така, ученикът тръгва, работи върху сърцата, дава им това велико наставление. 

Мнозина го търсят и когато чуват думите му, се обръщат към учението му и го следват. Но след 

като подготвя тези нови ученици, "работникът" казва на тълпата, която го следва: "Трябва да се 

покажете пред Онзи, Който ме инструктира да получа последния урок. Защото този Учител е на път 

да си тръгне и иска да ви остави пълни с мъдростта си. Ще Ме последваш ли?" 

80 На огромни тълпи те отидоха при този Учител и с изненада видяха, че това е Учителят на 

Учителите, безкрайният Бог, Създателят на всички сътворени неща. Тогава те коленичиха, изпитаха 

дълбоко разкаяние и душите им се съединиха с него, а в сърцата на учениците нахлу мир. 

(край на притчата) 

81 Днес ви казвам, Мои ученици: ще дойде моментът, когато ще Ме видите в цялата Ми слава. 

По това време земята и нейните жители ще бъдат пречистени, а добродетелта и красотата на 

душата - възстановени. Болката ще изчезне и всичко ще бъде блаженство, ще бъде един безкраен 

"ден" без край за вас. Нима не искате да видите тези чудеса? Нима не искате децата ви да общуват 

с Моя Дух и да създадат свят на мир, свободен от греха? 

82 Дадох ви дарбите на Духа, за да можете да прилагате моето учение. Бъдете упорити в 

доброто. Ако решимостта ти е голяма, ще победиш привидно непреодолимото и светът, който не е 

вярвал в Моето идване през това време, ще Ме обикне и ще бъде спасен. 

83 Хора, ще се радвате, когато видите, че Моите прояви стават все по-духовни с всеки изминал 

ден. Елате при Мен от любов, а не от страх. 

84 Бъдете силни, защото предстоят изпитания и трябва да ги преодолеете с увереност. 

Моят мир да бъде с вас! 
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Инструкция 182 
1 Молете се повече за човечеството, отколкото за себе си. Той е като разсилен сред море от 

мрак и изпитания, който в своето объркване не открива "фара", който трябва да го освети, за да се 

спаси. 

2 Всеки, който вярва в Мен и се подчинява на Моите заповеди, е в спасителния ковчег, 

където и да се намира - в "духовната долина" или в този свят. Който обича духовно и истински, е с 

Мен. Всяко човешко същество има в себе си средствата за спасение и те са: светлината на съвестта 

и интуитивното познание за доброто, което живее в душата. Това са качества, които съм ви дал. 

3 Молитвата е утеха и опора за сърцето в часовете на изпитание. За да бъдете силни, трябва 

да се обедините в моя закон. Тогава, дори и да сте на различни пътища ─ ако следвате моето 

учение по духовен начин ─ накрая ще се обикнете и разберете. 

4 Не всички, които са чули словото Ми, го вярват и не всички, които твърдят, че Ме обичат, 

наистина Ме обичат. За да се наречете Мои ученици, трябва да се подчинявате на Моя закон и да 

следвате Моята пътека. 

5 Моята любов е една и съща за всички. Нима не сте видели, че не съм отказал на никого 

светлината, топлината и хляба? Дори и изпитанията на душата да са тежки ─ Моята закрила никога 

няма да те напусне. 

6 Искате ли да Ме видите в телесна форма, за да повярвате в Мен и да Ме почувствате 

близо? Тогава се потопете в същността и живота на това земно кълбо, което обитавате, и ще Ме 

видите разкрит във всички същества, които принадлежат към него. 

7 На всички ви дадох насъщен хляб. И все пак виждам едни сити, а други гладни, защото не 

споделяте плодовете на труда си или на дома си с другите. 

8 Поставих ви в началото на вашето развитие, за да можете всички да дойдете при Мен. 

Моята любов, която получавате в тези прояви, е за всички Мои деца. Елате при Мен, потърсете Ме 

с цялата си душа и Аз ще бъда с вас. Всички вие можете да почувствате Моето присъствие и да се 

подхранвате с Мен. 

9 Великите духовни дела се постигат чрез практикуване на смирение, като обръщате 

внимание на чистотата на душата и на словото на светлината, което излиза от устните ви. Но не 

говорете за своите дела, а за божествените и нека Аз да ви съдя и да възнаградя усилията ви. 

10 Не забравяйте да се молите за мира в света, защото го заплашва голямо зло. Но не 

дръзвайте да се намесвате във високите Ми съвети. Нека с мъдрост да изтръгна лошите дървета от 

корен и да накажа институциите със строгост. 

11 Трябва да се молите и поне да помогнете на възможно най-много хора. Това време е близо 

и аз ви предупреждавам, за да живеете бдително и да дочакате изпълнението на тези 

пророчества. 

12 Щом разберете Моето Слово, всички ще бъдете като едно стадо и Аз, вашият Бог, ще ви 

водя като пастир към извора на вечния живот, където няма да жадувате повече. 

13 Учителят е сред вас и желанието ми е да ви оставя подготвени до подходящия момент. 

14 Аз ви уча в този момент, когато светът е в привиден покой. 

15 Човекът се е отдал на материализма и само за миг се сеща за примера, оставен му от Божия 

Син, за да се върне веднага към борбата за живот в своя свят и към това, което се отнася до чисто 

материалния живот. Той не е готов за одухотворяване. 

16 Човекът има определени годишни дати за отбелязване на Страстите на Исус. 

да си спомни и едва тогава може да раздвижи сърцето си. 

17 Но вие, които сте чували думите ми, разбирате, че няма определени часове или дни, в 

които да помните или следвате ученията, които ви дава Божественият Учител. Най-накрая сте 

разбрали, че във всеки един момент можете да вършите дела за благото на ближния, вдъхновени 

от този пример на божествена любов и милосърдие. 
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18 Искам да предадете този урок, който научавате в момента, на своите ближни. Всичко, което 

е необходимо, е сърцето ви да е готово да сее. Тогава първата реколта ще ви изпълни с възторг и 

желание да продължите с работата през деня. 

19 Когато словото ми достигне до всички мои деца, то ще бъде като лъч светлина за изумените 

учени, който ще озари умовете им. И веднага щом открият съюза, който съществува между Бога и 

човека, връзката между човешката наука и Тайната на Сътворението, те ще направят крачка 

напред, която ще бъде за доброто на идните поколения; защото тогава всичко ще се развива в 

съвършена хармония. Тогава хората и събитията ще се развиват към съвършенство, без да спират. 

20 През настоящия век човешката наука достигна голямо развитие, поради което го нарекоха 

век на светлината, без да разбират, че това време се оказа и време на светлината за душата. Те не 

знаят, че Светият Дух в момента се проявява и просвещава всички хора в изпълнение на 

пророчествата. 

21 Във великите човешки творби има влияние и работа на висши духовни същества, които 

непрестанно въздействат и излъчват чрез органите на ума, като въвеждат или разкриват 

непознатото на своите въплътени братя. 

22 Затова ще кажа на учените и изследователите във всички времена: Не трябва да се хвалите 

с това, което разбирате, нито с това, което правите, защото не всичко е ваше дело. 

Колко често служиш на онези духове, за които ти говоря само като за инструменти! Не сте ли се 

удивлявали често на постиженията на вашите открития? Не сте ли си признавали често вътрешно, 

че не сте в състояние и не сте способни да предприемете това, което вече сте постигнали? Защото 

тук имате отговора. Защо се хвалите с това? Разберете, че работата ви се ръководи от по-висши 

същества. Никога не се опитвайте да променяте вдъхновенията им, защото те винаги са насочени 

към добро. 

23 Безкрайно и дълбоко е моето учение; в него се крие същността, от която се хранят всички 

религии. В моето учение аз ви правя братя и сестри на всички, без оглед на вероизповеданията. 

Никога не се затваряйте в килия, за да се молите, защото това е все едно да се отделите от 

човечеството и да бягате от изкушенията, страхувайки се да не паднете. Исус ви научи да се 

изправяте срещу всяка битка. Исус знаеше, че Той е Истината и че тя, подобно на светлината, не 

може да бъде скрита. Още тогава ви научих как да следвате Моята пътека. 

24 Бях осъждан, бях клеветен, но никога не можеше да се намери някакво несъвършенство в 

Мен. 

Тъй като природата е съвършена като повереното ти произведение, кой би могъл да открие 

недостатък или несъвършенство в това произведение, създадено от Мен? Кой би могъл да го 

направи като нея? 

25 Винаги, когато не разбирате Моето Слово, се издигайте в молитва, преди да сте изпаднали 

в заблуда. Защото как можеш да мислиш, че ти давам мисъл, която не съдържа разум или истина? 

Издигнете се, за да могат мислите ви да достигнат божественото сияние. 

26 Ще проповядваш Моето учение, без да добавяш свои идеи, защото няма да можеш да 

измамиш никого. Лъжата рано или късно ще бъде победена от истината. 

27 Ако сте честни със себе си, ще разпознаете истината, защото ще я откриете в себе си и в 

ближните си, ако ги обичате, ако погледът ви е сърдечен, ако думите и делата ви са белязани от 

милосърдие. Не гледайте на вярата като на нещо просто, с необоснованото убеждение, че чудото 

ще се осъществи със сила. Не забравяйте, че трябва да докажете, че сте достойни за такива облаги. 

28 Убеденото доверие в Моето Слово и силата на молитвата ти ще те подготвят да придобиеш 

вяра и да извършиш велики дела. 

29 Аз ви давам светлината и обяснението на тайната, в която много пророчества са останали 

скрити в продължение на векове. 

30 Поискайте светлина и тя ще ви бъде дадена. Искам да има общение между твоя и моя дух. 
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31 Тази благодат, която излъчвам с всяка Моя дума, ще ви утеши, когато вече няма да се 

изявявам чрез човешката способност за интелект. Благодарение на тази благодат вие ще бъдете 

господари сред вашите ближни, защото ще знаете как да спазвате Моя закон. 

32 Няма да има нищо, което да те обърка, нито идеологеми, нито доктрини ще те заблудят, 

защото всичко, което си научил от Мен, ще бъде изписано с огън в душата ти. 

33 Във всички вероизповедания на човека се представят два пътя: единият ─ денят на покой за 

душата, а другият ─ пътят на вечното наказание. Колкото повече човек се опитва да опознае 

реалността, толкова повече се сблъсква само със загадки, в които се оплита умът му. 

34 Но вие, простите ученици, които не познавате науките, от друга страна, получихте моето 

вдъхновение и моето мъдро слово, чрез което завесата на тайната беше разкъсана, и научихте, че 

след този живот, след битката, сраженията и пречистването, всички ви очакват мирът и 

спокойствието, за които копнеете. 

35 Вие, които вече познавате тази реалност, ще знаете как да я разкриете на онези, които не я 

познават. 

36 Ти ще бъдеш пророкът, който ще възвестява моята воля. 

Тогава хората около теб ще могат да видят, че си говорил истинно, защото ще видят, че това, което 

са обявили устните ти, се е сбъднало. 

37 Мирът не е в народите. На пръв поглед в съзнанието на хората цари спокойствие, но на 

Изток (от Мексико, т.е. от Европа) заплашва война. Всъщност ще избухне война и светът ще се 

окаже в мрачна ситуация. Това ще се случи "скоро". 

38 Моите природни сили ще бъдат отприщени и ще опустошат цели територии. Учените ще 

открият нова планета, а "дъжд от звезди" ще освети света ви. Но това няма да доведе до никакви 

катастрофи за човечеството, а само ще оповести на хората настъпването на ново време. 

39 Аз ви съобщавам тези пророчества, за да не ви изненадат, когато се сбъднат. 

40 Трябва да сте в хармония и с природните сили, защото те също са мои служители и 

инструменти на моето правосъдие. Светът ще преживее големи катастрофи, които ще занимават 

учените, които ще търсят причината за всичко това в самата природа. Ученият е този, който търси 

съществуването си в клетките и по този начин пропуска същественото, т.е. областта на духа, първия 

и единствен източник, от който произлиза всичко съществуващо. 

41 Много неща ще ви разкрия, докато сте още на този свят. Но когато затворите физическите 

си очи за този живот и отворите тези на духа, за да съзерцавате безкрайността, ще разберете, че в 

живота на духа има повече яснота и светлина. Волята, интелигентността и разумът няма да ви 

напуснат, защото те са вродени способности на духа. 

42 В религиозните общности хората осъзнават силата на злото и го олицетворяват в човешка 

форма; приписват му мощна сфера и му дават различни имена. Хората изпитват страх, когато 

смятат, че то е близо, без да разбират, че изкушението се корени в страстите, в слабостите, които и 

доброто, и злото събуждат в човека. ─ По това време злото преобладава в света и е създало сила, 

мощ, която се проявява във всичко. А в духовната сфера има легиони от несъвършени, разстроени 

души, склонни към зло и отмъщение, чиято сила се обединява с човешката злоба, за да формира 

царството на злото. 

43 Тази сила се надига срещу Исус през Втората епоха и му показва своето царство. Плътта ми, 

чувствителна към всичко, беше изкушена, но духовната ми сила преодоля изкушението. Защото аз 

трябваше да бъда победител на света, на плътта, на изкушението и на смъртта. Защото аз бях 

Учителят, който слезе при хората, за да даде пример за сила. 

44 След като Исус издъхва за последен път на кръста, Той възкръсва сред мъртвите, слиза в 

бездните на мрака, където живеят обърканите души, за да ги поведе към светлината, и след това 

се връща в духа си при апостолите, за да им покаже по-висшия живот на духа. 

45 През това време ви казах: Не се придържайте към съществуващата сред човечеството 

представа за ада; защото на този свят няма друг ад освен живота, който сте създали с вашите 
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войни и вражди, а в отвъдното няма друг огън освен покаянието на душата, когато съвестта й 

покаже нейните прегрешения. 

46 Моето учение ще говори на богослова, на философа, на учения и те ще открият, че работата 

ми е неизчерпаем източник на откровение. 

47 Чрез обновяването си човек ще заличи ада и когато душата му навлезе в отвъдното, ще 

намери само светлина, хармония и благодат. Защото в жизнения свят на душата не може да има 

това, което е създадено само от човешкото суеверие. 

48 Подгответе се, успокойте съзнанието си, защото сега получавате светлината, която ви 

изпращам. Направи сърцето си възприемчиво и не само Ми казвай с уста, че Ме обичаш. Наистина 

Ме обичайте, защото Аз искам да живеете в хармония с Мен. Погрижете се онази характеристика, 

която носите в душата си и която сте накърнили, да заблести отново. Искам да почувствате, че сте 

собственици на вечните Ми дарове и че свидетелствате за Мен. 

49 Имах безкрайно търпение към теб, очаквайки твоето признание, но ти все още ми казваш 

да не нарушавам съня ти, че не искаш да живееш в реалността. Но е писано, че ще дойда отново, 

за да възкреся избрания от Мен народ и да му дам оръжия за борба с тъмнината. Как така 

пренебрегвате светлината, въпреки че сте предопределени да я донесете на човечеството? ─ 

Много скоро ще се превърнете във войници на мира, истината и любовта. Изпитанията, които ви 

изпращам, изглаждат сърцата ви и ги насочват към правилния път. Предстои ви да поемете товара 

си и да започнете "работата на деня". Други пък ще се отправят към осъществяване на целите си, 

когато са в духа и обитават други нива на живот. 

50 Не искам да видя сред вас ученик, който да предаде своя Учител, който да размени 

даровете си за фалшиво богатство; защото тогава раните ми отново ще се отворят и ще потекат 

води на състрадание и кръв, за да измият петното на любимия ученик. 

51 Бъдете благословени ─ вие, които се втурнахте тук по мой призив. Ще получите велики 

доказателства за любовта и ще бъдете укрепени за времето на борба, което наближава. 

Страданията ви ще се облекчат и ще имате спокойствие. 

52 Когато Ме помолиш за поръчения, прегледай книгата, която ти давам, и във всяка дума ще 

намериш поръчение, неизменен закон, който говори на твоя дух за света, който трябва да 

завладее. Когато почувствате, че е дошъл часът за работа, с изненада и радост ще видите колко 

обширни са нивите, които съм ви поверил, и колко изобилно е семето. 

53 Искам това, на което ви научих, да бъде предадено неподправено на онези, които няма да 

чуят словото ми в този момент. В добродетелите на вашия живот ще откриете всичко необходимо, 

за да насочвате, съветвате и утешавате хората. Очаквам в този момент да получа от човешкото 

сърце разбирането, реколтата, която не съм получавал в минали времена, за да ви помогна да се 

изкачите на високата планина, където съм Аз и очаквам всички Мои деца. 

54 Човечеството: Какво направихте със семето, което ви донесох през Втората епоха като дар 

от любов? Наричате себе си християни, но всъщност не сте, защото не намирам сред хората нито 

любов, нито милост, нито справедливост. Без да го осъзнавате, вие обичате друг Бог и сте създали 

друг свят. Там са вашите афекти, амбиции, притежания, идеали и богатства; извън всичко това 

няма нищо за вас. Къде е вашата вяра? Къде е действителното следване на моите учения? Имате ги 

само в съзнанието си, като още една от теориите си. Колко от вас смятат, че това, което ви казвам, 

е преувеличение, и колко от тези, които ще узнаят тези думи утре, ще трябва да се възмутят. 

Но истина ви казвам: Илия ще ви докаже в това трето време, че се покланяте на лъжлив Бог, 

макар да вярвате, че Ме обичате. Пак ви казвам: както в Първия път той изненада израилтяните, 

когато те се покланяха на Ваал, и с властта, която Бог бе дал на своя пророк, подложи на изпитание 

този народ, който бе изпаднал в тъмнина и бе тръгнал по погрешен път ─ така и в този път Илия ще 

проблясне с Божия лъч върху душите, като накара идолите ви да паднат на земята. Кои са вашите 

идоли? Светът, плътта, науката, религиозният фанатизъм, порокът, парите. 
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55 Когато във всяка душа изгрее светлина, ще разберете, че светът и науката не могат да бъдат 

целта, към която се стремите, нито пък най-висшето съвършенство, а са само средства, които Бог е 

поставил на пътя ви, за да можете да вървите стъпка по стъпка към Онзи, който е съвършеният Дух. 

56 Илия е първопроходецът, пророкът, пратеникът; Аз съм светлината, която чрез Илия ще 

докажа отново на хората, които си мислят, че могат да движат света със своята наука и че могат да 

направят всичко. Но когато настъпи моментът на изпитание, когато навсякъде се разпространи 

опустошение, Илия ще каже на учените и изследователите: призовете науката си и спрете 

настъплението на отприщените стихии. Използвайте силата си и успокойте бурята. Ако го 

направиш, аз ще призная твоята сила и мъдрост. Аз обаче ще ви вдъхна сила и познание, които са 

над вашата наука, и тази сила е молитвата. 

57 Сега е моментът, когато показалецът на Илия сочи към вас, хора, а гласът му ви призовава 

да докажете на света чрез новите ученици истината за молитвата и силата на одухотворяването. 

58 В духовен план ще преживеете изпитанията, които са получили древните хора, народът на 

Израел. Защото смисълът на тези уроци, самата причина за тези призиви, които Господ отправя 

към Своите деца, все още не са достатъчно разбрани. 

59 Вярно е, че хората се убеждават в грешките си и се разкайват, уплашени от божественото 

правосъдие. Но те не са стигнали до сърцевината на истината, където е светлината - единственото 

нещо, което дава истинска мъдрост на душата. 

60 Казвал съм ви, че в това време на светлина всички Божествени откровения от миналите 

векове са правилно разбрани и тълкувани. Защото човешката душа, която е преминала през 

огромната пустиня на своето поклонничество и е изминала безбройните пътища на своя опит, е 

достигнала зрелостта да установи контакт с духовното, да влезе в контакт със своята съвест в 

да бъдат в хармония и да разберат истинския смисъл на своето съществуване. 

61 Човекът е на път да се събуди от съня си, за да се изправи и да извърши великите дела, за 

които е предопределен ─ дела, вдъхновени от Духа, продиктувани от съвестта и отразени в 

емоциите. 

62 Когато голям брой спиритисти образуват единна и силна общност, тяхната стъпка ще остави 

светлинна следа на земята. Тя ще бъде за човечеството като по-голям брат, който щедро протяга 

ръка, за да помогне на по-малкия си брат да се изправи. 

63 Говорих ти с любящи думи, за да стане сърцето ти добро и да се смекчи грубостта на 

характера ти. Защото утре вие ще сте тези, които ще трябва да разкажете за Моето дело на вашите 

ближни. Но ако искате да раздвижите нежните струни на тези сърца, трябва да проявявате голяма 

сърдечност и да сте пропити с любов и милосърдие във всичките си дела. 

64 Научете се да общувате с Мен от дух на дух, с молитва без думи ─ молитва, която е мисъл, 

която е усещане. Това е начинът, който ще ви доближи най-много до Моето Божествено 

присъствие. Помнете, че утре ще трябва да преподавате всички тези уроци и затова е необходимо 

новите ми ученици да практикуват още сега това, на което ги е научило моето Учение. Ако 

поучавате с делата си и проповядвате с добрите си примери, човечеството ще се почувства 

подтикнато да постъпи по същия начин и ще спре да се покланя на глухи и безжизнени идоли, и 

най-накрая ще потърси истинския, жив и вечен Бог, който живее само в духовното. 

65 Молитвата е спасителната лодка на всички разсеяни в това буреносно море; защото този, 

който знае как да се моли, правилно се укрепва и се изпълва с вяра. Чувства се равен на всички 

изпитания и с увереност очаква настъпването на мира. 

66 Много от ученията, които ви дадох, имат за основа да ви предупредят за опасностите, които 

ви заплашват във времената на най-голяма горчивина. Защото вие ще бъдете част от Моите войски 

на светлината и мира, които винаги са обединени с Моите армии от духовни същества. 

За всеки от вас ще има множество невидими същества, които ще бъдат пазители и защитници. 

Задачата и на двамата ще бъде да се обединят, за да постигнат най-висшата цел - всеобщия мир. 
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Още днес ви казвам, че от тази духовна хармония между всички мои служители ще се роди сила, 

която ще направи тази общност непобедима. 

67 Духовно бедните ще бъдат вдъхновени; бавните в говора и разбирането ще имат на 

разположение поток от думи, пропити с истина и живот. 

68 Вече ви посочих, че по пътя ще има препъни камъни. Но също така ви казвам, че който се 

подготви, ще може да ги избегне. Само тези, които спят сега, докато им говоря, ще се препънат, ще 

паднат и накрая ще се обърнат назад, мислейки, че камъните, които се появяват на пътя им, са 

непреодолими. 

69 Молитвата, медитацията, веселието и извисяването са ценности, които трябва да навлязат в 

ежедневието ви като съществена част от него, за да не ви се случи нищо неочаквано. 

70 Разберете защо през всички изминали времена съм ви казвал отново и отново: "Гледайте и 

се молете!" 

71 Сега ви предлагам хляба, който ще ви нахрани. То е без квас, в него има вечен живот. 

72 Вместо да те разобличавам в Моите учения, искам да излекувам сърцето ти и да облекча 

душата ти. Каня ви да се издигнете в Моето място на мир и там да Ми изповядате всичките си 

грехове. Ще взема под внимание болката ви и няма да ви съдя строго. Ако тази болка е причинена 

от разкаянието ви, не се притеснявайте. Защото дойдох да потърся точно онези сред вас, които не 

са намерили нито милост, нито разбиране сред своите ближни. Искам да те спася, за да бъдеш 

скоро с Мен. 

73 Обучавам интелекта ви, устните ви, за да не се чувствате неудобно да говорите и да 

свидетелствате за Моето дело. Ако изпитвате любов, можете да говорите; ако имате вяра, можете 

да вършите велики дела в мое име. 

74 Давам ви бял лист, на който да напишете живота си, и съвестта ще ви говори ясно. По това 

ще разбереш кога си почел своя Отец и кога не си го послушал. 

75 Ти Ме питаш този ден, но от какво се нуждаеш, което Моята любов не би ти дала? Но ако 

изпиете горчива чаша, за да се разплатите за прегрешенията си, не Ме обвинявайте, не Ме питайте 

защо не ви дадох да пиете чаша с мляко и мед, след като принадлежите към избрания народ. От 

вас зависи да постигнете мир. Аз ви дадох свобода на волята, за да можете да изберете пътя и да 

се издигнете до Мен чрез своите заслуги. Защо не вземате пример от добрите ученици? Защо не 

живеете живота на патриарсите? Защото все още не Ме прославяте чрез делата си. 

76 Давайте, винаги имате какво да дадете. Не постъпвайте като богатия скъперник. Не 

отблъсквайте болните, нуждаещите се, защото ги смятате за глупави. Не презирайте гладните. Ако 

умеете да се вживявате в техните сърца, ще откриете болката им и ще им съчувствате. 

Дадох ви балсама с любов, за да излекувам всички страдания. Страхувате ли се да бъдете 

критикувани, защото, когато практикувате милосърдие, приличате на Мен? От какво се страхуваш 

от това несправедливо и егоистично човечество, което не знае нищо за Мен? Елате и спазвайте 

моите неизменни закони, пийте моята духовна същност и се чувствайте изпълнени с духа на 

истината. 

77 Истината е моето царство на любовта, на светлината и на 

Справедливост ─ истина, която ви учи на Закона, който ви разкрих. Истината е пътят, очертан от 

Моята любов, за да можеш най-накрая да станеш велик, щастлив, съвършен и безсмъртен. 

Моят мир да бъде с вас! 
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Инструкция 183 
1 Пазете думата ми, ученици, защото към този народ вече се приближават хора от различни 

вероизповедания, които ще поискат от вас доказателство, че сте получили моите наставления. 

2 В момента премахвам страданията и болестите от вас, за да се научите да се утешавате и да 

проявявате милосърдие към ближните си по същия начин, по който Аз го правя към вас. 

3 Моето учение ще изпълни с наслада онези, които го приемат подготвени. Тя ще бъде 

кристално чиста вода за жадните устни, хляб за гладните, почивка и мир за уморената душа, 

насърчение и светлина за всички. 

4 Просветлявам този народ - от владетелите до най-незначителните, за да могат да отворят 

обятията си за тези групи, които ще дойдат в търсене на Учителя. 

5 Някои ще дойдат при Мен разкаяни, други - уплашени, защото болката ще е завладяла най-

съкровеното им същество, а съвестта им ще проговори и ще им каже, че съдът е дошъл за всяка 

душа. Но за всички аз пазя нова възможност за спасение. Душата ще получи потвърждение на 

всички свои способности и когато вярата й се пробуди, ще разбере чрез нея защо съм дошъл при 

хората още веднъж и колко много ги обичам. 

6 Не идвам с думите Си този път, за да залича това, което съм казал във Второто време. По-

скоро искам да ви го припомня, защото сте го забравили, и да ви го обясня, защото не сте го 

разбрали. Разкривам ви само онова, което не ви казах тогава и което запазвам за вас за сегашното 

време, в което душата ви се развива. 

7 Онези, които с любов, с кръв и сълзи записаха словото ми, се подчиниха на паметта и 

вдъхновението си; те предадоха вярно волята ми. Но след това се появиха други, моето слово 

беше изопачено, истинското му значение се изгуби под идеологията и култовите форми, които не 

принадлежат на моето учение. Но в този момент светлината разкъсва всяка завеса, за да разкрие 

чистотата на моята истина. 

8 Аз ви уча да не се самооценявате погрешно заради Моето дело, да не обсъждате 

несправедливо. Но по същия начин ви предупреждавам с тези откровения: Ще се появят 

лъжеучители и пророци дори в лоното на израилския народ. 

9 Мнозина, които днес ядат хляба на Моята трапеза, утре ще търсят само материално 

благополучие, власт и похвала и вие трябва да се пазите да не бъдете подведени. 

10 Голяма е вашата борба, верни ученици, които ще бдят за тази кауза. Оставям сто 

четиридесет и четири хиляди оборудвани лица, върху които ще легне тази отговорност. Сред тях са 

онези, които ще Ми обърнат гръб ─ онези, които ще използват името Ми, за да кажат: Ето го 

Учителят пред вас ─ и онези, които не са утолили жаждата си, а също и онези, които не искат да Ме 

чуят навреме. Към тях ще се обърнат и ще бъдат заблудени онези, които жадуват за истината. 

11 Практикувайте смирение и не ласкайте ближните си, нито позволявайте те да ви ласкаят. 

Отвърнете се от онези, които, желаейки да ви направят добро, събуждат суетата ви и ви 

развращават. 

12 Не се вслушвайте в изкушенията. Властта, която ви дадох, е, за да я използвате за духовни 

дела, за дела на любов и милосърдие. 

13 Никога не се обогатявайте с моето учение. 

14 Аз ви защитавам, хора, скривам ви от погледите на вашите ближни, за да можете да 

слушате Словото Ми в мир до 1950 г. Ако сте "разкъсани", защото вярвате в Моето идване по това 

време, Аз ще ви защитя. Ако те затворят в тъмница, Аз ще отворя портите и ти ще се спасиш. 

Казвам ви само: изпълнявайте Моя закон, не изпадайте в печалбарство и потайност. Когато сте 

призовани да излекувате болен човек, проявявайте милосърдие и се уверете, че делата ви са 

духовни. 

15 Във Втория път, след моето заминаване, вашата Небесна майка остана и укрепи и 

придружаваше моите ученици. След болката и изпитанията те намират подслон в любящото сърце 
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на Мария. Нейното слово продължава да ги подхранва и насърчени от вас, на които тя продължава 

да дава наставления от името на Божествения Учител, те продължават пътя си. А когато тя почина, 

започна тяхната борба и всеки от тях пое по пътя, който му беше посочен. 

В това Трето време любовта на Мария ще бъде много близо до сърцето ви и ще насърчава и 

укрепва душата ви във всички ваши изпитания. 

16 Постепенно отваряте сърцата си, за да Ме почувствате и да Ме обичате, но Аз ви казвам: 

Вслушвайте се в Моите напътствия и знайте как да ги изпълнявате. Обичайте не само Мен, 

обичайте и своите ближни. Не се съдете един друг несправедливо. Оставете всяко справедливо 

или несправедливо дело на Моето правосъдие, защото само Аз знам причината за него и само Аз 

съм този, който трябва да съди. Онези, които не са изпълнили Моя закон, каня да влязат в този път. 

Тогава те скоро ще дойдат при Мен и Аз ще им кажа: Не е нов закон това, което ви представям 

сега. То е същото като онова, което написах в съвестта на първия човек и което след това изявих 

ясно и точно чрез Мойсей. 

17 Не се оставяйте да бъдете водени от думите на вашите ближни, ако те не се основават на 

Моя закон, и затова навлизате в тъмнината, смятайки, че сте на пътя на светлината. Помпозното 

изразяване не е това, което Ме радва. Винаги съм ти говорил просто. Но ако откриете истината в 

тези думи, вземете от тях това, което е вярно. 

същественото, ─ това, което те съдържат от любовта, милосърдието и мира, което принадлежи на 

Мен, и тогава можете да го използвате и тълкувате по правилния начин. 

Аз ви дадох съдия, който никога не лъже, и той е във вас - това е съвестта. За да чуете гласа му, 

трябва да влезете в него, да се молите и да размишлявате; тогава той ще ви говори с истинска 

мъдрост и възвишеност. 

18 Светът ви разочарова и днес, когато чувате Словото Ми, възвестявано чрез такива 

незначителни създания, в обикновени зали, вие осъзнавате, че не е необходимо да строите 

дворци, за да ги посветите на духовно поклонение, че не трябва да ограничавате учението Ми, 

нито да го представяте чрез материални образи. 

19 За да донесете тази мисия на света през Третата епоха, ви беше заповядано да се въплътите 

отново като духове на светлината, изпълнени със сила, и заради тези дарове на благодатта вашите 

събратя ви оцениха погрешно. Те са гледали с недоверие на вашата вяра и доверие в Мен, без да 

разбират, че не съм облагодетелствал никого и че уважавам и защитавам всички. 

Но вие, които дойдохте при Мен, изпълнени с разкаяние ─ колко близо съм до вас и чрез 

вашето покаяние сте достойни да донесете Моя дар на любов и милосърдие на болните, на 

духовно бедните. Вашата вяра ще говори и ще изпълва с енергия онези, които са отслабени, и 

душата им ще се издигне към нов живот. През това време много "блудни синове" ще дойдат при 

гърдите ми и аз ще отпразнувам празник заради завръщането им, а сърцето на израелското 

семейство ще се издигне, продължавайки да привлича сърцата. 

20 Ако видите, че някой от Моите ученици става все по-мъдър заради предаността си към Мен, 

не му завиждайте, а му помагайте още повече, защото чрез него ще правя чудеса и ползата ще 

бъде за всички вас. 

21 Възмущението замърсява сърцето и разболява душата. Моята воля е всички вие да се 

развивате нагоре, да имате съвършено общение с Мен и да живеете в хармония. 

22 Използвайте разума си, за да разберете как 

много справедливост се крие в съдбата на всички същества. 

23 Не живеете безполезно; дори най-малките и странни изпитания имат цел, която съм 

определил. 

24 Мислете за моя закон и го изучавайте. Нека вашият 

душата да достигне до Мен чрез молитва, за да се изпълни с Моята изцелителна сила, когато чуе 

Словото Ми, и да получи изцелителния балсам, който да излекува болните ви тела. 
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25 Ако се подготвите, светът ще поеме по нови пътища. Заплахата от война ще изчезне и ще 

настъпи мир. Но ако действате лошо, това зло ще намери отзвук във вас самите. За пореден път ви 

казвам: "С каквато мярка мерите, с такава ще ви бъде измерено". 

26 Елате и се нахранете с храната на Моето Слово, а когато ядете, не забравяйте гладните и им 

донесете храна. Научете се да възприемате същността на моето слово и да я използвате, да 

укрепвате себе си и да я споделяте с братята и сестрите си. 

27 От земния си свят усещаш мястото на мира, което съм ти обещал. Непрекъснато Ме молиш 

да ти позволя да видиш светлините на тази "Обетована земя". Но Аз ви казвам, че не сте далеч от 

него, че сте на пътя, който води към него, и че няма да мине много време, преди да почукате на 

портите му. 

28 Пътят е мой закон. Ако го следвате, можете да сте сигурни, че ще стигнете до Обещания 

град и там ще намерите всичко, което ви предлагам. Бъдете смели и добродетелни по време на 

това пътуване, бъдете просветени от вярата, за да направите пътуването си през живота щастливо 

и поносимо. 

29 Познал си ударите на съдбата. Понякога трепериш от студенина, когато усещаш егоизма и 

недобротата на хората, и Ми показваш непокритата си душа. Но ти не се отчайваш, а се доверяваш, 

защото знаеш, че Аз бдя над теб и че Мария, твоята Майка, е звезда в нощта, през която 

преминаваш, и затова се чувстваш окуражена. 

30 В този момент на общение вие безмълвно Ми поверявате сърцето на вашите страдащи 

деца, които се нуждаят от мир, и Аз ще ви направя попечители на Моите блага, за да ги донесете 

на вашите близки, на всички ваши ближни, за да се научите да давате, защото вие сте Мои 

пратеници и застъпници на ближния. 

31 Ако ви приемат вашите ближни и те приемат дара ви, благославяйте ги. Ако те не знаят как 

да използват това, което им изпращам, благослови ги също и остави на Мен да изглаждам и 

пробуждам душите им с безкрайно търпение, докато ги превърна в горящи и вярващи сърца. Това 

е Моята воля. 

32 Добре дошли на тези, които вярват в моето присъствие; добре дошли и на тези, които се 

съмняват, защото те, водени от собствените си души, дойдоха; защото вярата ще бъде и в тях. 

33 Горко на онези, които не се борят да запалят светилника си в това време, защото ще 

загинат. Ето, въпреки че това е времето на светлината, навсякъде все още царуват сенки. 

Чрез Моето Слово вие знаете, че съм избрал този народ, за да се изявя при третото Си идване, 

но не знаете причината за това. Учителят, който не иска да има тайни от учениците си, е бил тайна 

за вас. Ще ти разкрия всичко, което трябва да знаеш, за да можеш да отговаряш със сигурност на 

онези, които те питат. 

Видях, че жителите на това кътче на земята винаги са Ме търсили и обичали, и макар че 

начинът им на поклонение не винаги е бил съвършен, Аз съм приемал намеренията и любовта им 

като цвете на невинността, жертвата и болката. На олтара на Моята Божественост това уханно 

цвете винаги е присъствало. 

Вие сте подготвени да изпълните тази велика мисия в Третата епоха. Днес знаеш, че съм 

преродил народа на Израел сред теб, защото ти го открих. 

Знаете, че семето, което живее във вашето същество, и вътрешната светлина, която ви води, са 

същите като тези, които изпратих на дома на Яков в Първата епоха. 

34 Вие сте израилтяни по дух, духовно притежавате семето на Авраам, Исаак и Яков. Вие сте 

клони на онова благословено дърво, което ще даде сянка и плод на човечеството. 

35 Това е причината, поради която ви наричам първородни и поради която ви потърсих в това 

време, за да направя известно на света Моето трето откровение сред вас. ─ Моята воля е "народът 

на Израел" да бъде духовно възкресен сред човечеството, за да може да познае истинското 

"възкресение в плът". 
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36 Да, ученици, душата не умира, тя само отлита в отвъдното, в космоса, когато настъпи краят 

на нейното тяло. "Плътта" също не загива, а се разпада и се смесва с 

елементите на природата, от които я накарах да се появи наново и да я даря с душа. 

37 Така плътта възкръсва, така въплътените души се появяват на земята, превърнали се в 

човешки същества, така ще накарам Израел да възкръсне наново на земята. Но аз няма да му дам 

земи на този свят, нито ще го разделя на племена. Напротив, Аз ще направя едно семейство от 

всички негови членове, за да премахна наследственото разделение в него. Ще направя бракове и 

семейства от децата на Рувим, от тези на Юда, от тези на Асер и Завулон, от тези на Нефталим или 

Вениамин. По този начин ще направя така, че да изчезне всякакво разделение, защото то не е семе 

от Бога. 

38 Кой би могъл да извърши тези дела, ако не Аз? Кой би могъл да бъде натоварен със 

задачата да убеди избрания от Господ народ, че Ханаан не е вечната родина, а само неин символ? 

─ Само Аз, тъй като Аз бях този, който скри душата ти в друга раса или земя ─ Аз, който ти казах: "Ти 

си този. "Но ако ви изпратих отново, то беше, за да довършите на земята голямата и трудна 

задача, която ви беше поверена от самото начало. Това е вашият кръст. 

39 Върнахте се и за да измиете петната, да поправите грешките си и да изплатите дълговете си. 

Няма вече да изпадате в немощи или идолопоклонство, както в минали времена, макар че сте 

народ, който познаваше истинския Бог и имаше закон. Но болката те е накарала да търсиш 

светлината и мира. 

Също и в онези първи дни, когато във вашата земя имаше недостиг на пшеница и следователно 

на хляб, вие емигрирахте в богатия Египет. По-късно, като роби на фараона, вие тръгнахте на път, 

смело преминахте през трудностите на пустинята и потърсихте "обетованата земя", защото 

копнеехте за свобода. В настоящето вие сте се противопоставили на подигравките и гнева на 

вашите ближни, защото Ме търсите в тази форма; защото душата ви жадува за издигане и 

одухотворяване. 

40 Вие сте "блудният син", който винаги, когато се върне в бащиния си дом, намира ръцете на 

баща си протегнати, за да го прегърне, и масата приготвена, за да го настани на трапезата. 

41 Пристигнахте уморени от дългото пътуване, душата ви беше изцапана, а тялото - слабо. Но 

изненадани, вие видяхте отдалеч, че "портите на града" са отворени и ви очакват да пристигнете, 

за да ви даря с моята любов, с моите учения и с благословията на моето ново идване. 

42 Не беше Моята воля да се открия сега в Ханаан, който беше ваше отечество в миналите 

времена, защото вече не е времето на Мойсей, нито на Христос, а епохата на Светия Дух. 

Вие чувате Моето Божествено Слово и наистина ви казвам: онази манна от Първата епоха, която 

разпали вярата ви в Мен, и онзи хляб, който ви дадох на трапезата през Втората епоха и с който ви 

показах пътя към вашето спасение, са храната, която ви предлагам и в този момент, за да може 

душата ви да постигне вечен мир и светлина и никога повече да не изпитва глад. 

43 Използвайки духовната простота, която запазвате, Аз избирам измежду вас Моите 

гласоподаватели, Моите нови пророци и Моите ученици, както в друго време издигнах от този 

народ патриарси, пророци, пратеници и апостоли. Днес ви обяснявам Моя закон чрез Моето 

учение. Аз ви уча как да се молите в това време, как да Ми служите и как да живеете, за да бъдете 

истински братя и сестри на хората и деца на Бога. 

44 Тогава, когато моите нови ученици укрепнат, Новият Йерусалим на моето царство ще се 

спусне към хората и на неговите неразрушими стени ще се разбият нечестието, 

идолопоклонството, лъжата и цялата тъмнина, която е произлязла от човешкия ум и сърце. 

45 Спомнете си, че вашият Отец чрез сън обеща на Яков да благослови всички народи в 

неговите деца. Осъзнайте, че ако сте от този корен, вашето предназначение е да донесете Моя мир 

и да го внесете в сърцата на вашите ближни. 

46 Хора: В това време има хора, които все още следват Закона на Мойсей, и други, които 

живеят според християнската ера. Не всички от тях подозират или копнеят за настъпването на нова 
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епоха. Причината за това е, че не всички напредват и се развиват по един и същи начин. Затова ви 

казвам: научете се на тези поучения, за да бъдете добри работници, които приличат на добър 

пастир и добър сеяч. Погледнете тези, които обработват земята: Те сеят в мое име. Ако 

вегетационният период е бил добър и семената им са се развили добре, те се молят и благодарят 

на Създателя. Ако времето е било тежко и семената са се развалили, те чакат с нетърпение 

следващата година, за да посеят отново със същото усърдие, докато заменят и размножат 

предишните семена. Ако се възползвате от това време и тръгнете изпълнени с надежда и вяра, 

за да сеете в сърцата на хората, росата на Моята благодат ще направи нивите, безплодните ниви, 

плодородни чрез Моята сила и вашето семе, посято с любов и добра воля, ще покълне. Аз ще 

защитавам сеитбата ви, а сияйното слънце на Моя Дух ще позлати класовете, така че реколтата ви 

да бъде прибрана с песни на възхвала и слава на вашия Господ. 

47 Знайте, че Аз съм този, който бди над този народ, за да го предпази от бурите. Аз ги пазя в 

мир, защото в Моите висши планове съм им отредил да изпълнят велика мисия в този момент в 

човешки и духовен смисъл. 

48 Ще настъпи хаос; защото докато на земята съществуват владетели и империи, ще има и 

претенции за власт, вражди и войни и няма да има мир. 

49 Няма милосърдие между хората, Моят закон не се спазва. Няма истински братя и сестри, 

нито родители, нито деца и затова хаосът заплашва човечеството. 

50 Аз ви съобщавам само това, защото нищо лошо не може да излезе от Мен. Хаосът идва от 

липсата на вътрешна подготовка на човека, който не се е вслушал в съвестта си и се е оставил да 

бъде воден от лоши шепоти. Но вие ─ чакате ли всички тези изпитания да се случат, за да се 

разклатят твърдите ви сърца? ─ Не, деца мои, молете се, работете неуморно още сега, 

придобивайте заслуги и се обновявайте. Това е вашата задача. "Грижете се за мира в света, 

привличайте благословията ми с молитвите си и останете верни на моя закон като пример за 

ближните си. 

51 Всеки, който желае да Ме следва, ще участва в Моето учение и ще бъде наречен ученик. 

52 Всички души, които Ме заобикалят, са част от народа на Израел. От тяхното послушание 

зависи възраждането на добродетелите в човечеството. Днес използвах този народ като Мой 

говорител, за да говоря на народа, и получих от него първите плодове от изпълнението на дълга 

му. 

53 Вие сте първите, които обучих като бойци за Моето дело ─ тези, които трябва да работят с 

ентусиазъм, за да поставят първите камъни на "Великия град" на твърда земя. Трябва да укрепите 

вярата си и да се доверите на Мен. Ще ви говоря неуморно до последния ден на 1950 г. чрез моите 

гласоподаватели, а след това ще останете сред човечеството, за да свидетелствате за своята власт. 

54 Ще изпратя при вас онези учени, които са се трудили в желанието си да проникнат в 

тайните на духовния живот, без да го постигнат. Те ще ви търсят, защото знаят, че сте родом от този 

народ, че притежавате Моите откровения и че сте "помазани" от Мен. С теб те ще възприемат с 

нетърпение Моето слово и ти интуитивно ще знаеш как да се държиш с тях ─ без гордост, кротко, 

както подобава на Моите ученици, както проповядваше Петър или както говореше Йоан. По същия 

начин и вие ще говорите, когато се подготвите, и когато се обърнете нагоре в желанието си за 

Моята помощ, Аз ще говоря чрез вас и ще достигна до сърцата им. В желанието си да опознаят 

местата и хората, които са Ми служили, те ще ви търсят, но вие ще им разкажете само същността 

на Моето учение. Много от тях ще се обърнат и ще станат част от този народ чрез истината на 

вашите думи. 

55 Пътят на този народ е дълъг. Сред него винаги съм изпращал силни, ревностни духове, 

които да сочат целта и да бъдат защитници на Закона. Но този народ, формиран в три времена 

чрез изпитания, посещения и борби, понякога силен, а понякога слаб, понякога свободен, а 

понякога затворен, понякога неразбиращ, а след това обичан и признат, винаги е притежавал 

Моите прерогативи. 



U 183 

67 

56 Само аз ви дадох справедливост. На Голгота ти получи най-възвишеното доказателство за 

любовта, но също и строгостта на Моето правосъдие, ако си го заслужил. Вие сте предопределени 

да Ме приемете в Трите времена. Днес, както и във Второто време, Аз потърсих смирените, 

лишените от наследство и жадните за справедливост, издигнах душите им и ги накарах да заемат 

мястото на ученик или апостол. 

57 Живеете във време, когато човекът се развива материално, хвали се със знанията си и не 

Ме познава. Той забравя своята духовна мисия и пренебрегва природата, която съм поставил в 

негова услуга, в сферата на опита на неговия интелект, за живот и освежаване на тялото му и за 

извисяване на душата му. Той не разпознава онова, което има най-голяма стойност в него и заради 

което винаги съм идвал, а именно душата му, която Ми принадлежи. Но както лицето на земята ще 

се промени, така и човекът ще Ме разпознае. Неговите идеали, които днес все още са материални, 

ще се превърнат в духовни цели. Всички хора са подложени на изпитания и в тях душата се 

пречиства и огъва. 

58 От 1866 г. насам човечеството навлезе в нова епоха, в която аз постепенно подготвях 

избраните. Този народ получи поръчения, аз му потвърдих духовните дарби. На всяко създание 

разкрих племето, към което принадлежи, и каква е неговата конкретна задача. Аз обединих Моите 

духовни войнства ─ едни в плът, а други в дух, както е писано. 

59 Назначих лидери, така че за всяка общност да има 

Представител щеше да бъде там и Аз им обявих, че Моята воля е всички да бъдат обединени 

помежду си, за да бъде народът силен. 

60 Възложих на обучените от Мен същества задачата на носители на глас, за да разкрият Себе 

Си на човечеството с човешки думи, и умножих броя им, за да се разпространи Моето учение. 

Създадох Тялото на работниците, за да може Духовният свят да общува с човечеството и да 

разкрие своята милост в областта на лечението и съветването. 

61 Моята воля беше да нарека един "основен камък", който трябваше да бъде опора на 

лидера, посредник между лидера и онези, които имат заповеди, и довереник на хората на всяко 

място за събиране. 

62 Назначих ясновидци и ги обучих да получават видения, които да бъдат тълкувани от хората, 

за да останат будни. 

63 На тези, които искаха да пишат, дадох поръчката за "златни пера". Аз обучих умовете им и 

изпратих за тяхна закрила духове, които и друг път са бдели над писанията, за да бъде отпечатано 

и запазено словото ми за всички времена. 

64 Обучих "стражари", за да следят за реда в общността, и ги нарекох "стълбове". 

65 Всички тези същества съм просветил и Моето вдъхновение се излива върху тях. Сега питам 

всички, които са получили тези служби, дали са разбрали какво съдържат те. 

66 Предоставям ви още три години, за да се подготвите. След това тези служби ще се обединят 

и всички вие ще бъдете наречени "работници на божествената нива" и ще ви бъдат поверени 

всички онези, които не са чули словото Ми, за да ги поучавате. Вече няма да сте ученици, а 

учители. 

Моят мир да бъде с вас! 
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Инструкция 184 
1 Човечество, ти си потънало в мрак. Но е дошъл часът да се издигнете към светлината. 

2 Изпращам ви Илия, за да ви събуди от летаргията ви. Как бихте могли да усетите 

присъствието ми, ако не сте будни? 

3 Не очаквайте от Мен да дойда във вашия свят като човек; този урок е приключил. Въпреки 

това, въпреки че съм с вас само в дух, ще ви докажа, че това е по-висша форма на откровение от 

тази, чрез която съм се разкривал досега. Това е доказателство, че ви смятам за духовно по-

способни от хората в миналото. 

4 Няма да се нуждая от тяло, за да живея сред вас, нито ще е абсолютно необходимо гласът 

Ми да стане човешки, за да бъде чут. Въпреки това Аз ще бъда безрезервно с вас като Учител, 

Съдия и Лекар. 

5 Душата ти има много способности и сетива, за да можеш да получаваш чрез тях Моите 

послания. Но тъй като до днес не познавате тези способности, които съществуват във вашето 

същество, вярвате, че можете да Ме виждате само с очите на тялото и да Ме чувате с ушите си. 

Сега ще ви докажа несъстоятелността на това мнение, когато почувствате Моето присъствие в 

тишината на спалнята си и се залеете със светлината на вдъхновението в миговете на молитвата си. 

6 Вие все още сте души без светлина, но Аз ще накарам искриците светлина да се излъчват от 

вас под формата на вдъхновения, високи идеи, благородни чувства и добри дела. 

7 Вие сте като Лазар в гроба, мъртъв за духовен живот. Но по мой призив ще станете, за да ме 

последвате и да свидетелствате за моята истина. 

8 Събитията, които всеки ден разтърсват народите на земята, са призиви на правдата, които 

ви призовават към покаяние, молитва, спомняне и пречистване. Но това време на изпитание ще 

продължи, докато упоритостта и глупостта на хората не отстъпят, докато не се откажат от 

високомерието и безбожието си. 

На земята не винаги ще се чуват призиви за праведност; по-късно, когато човечеството се 

пречисти, хората ще бъдат развълнувани от съвсем други събития. Те ще бъдат божествени 

вдъхновения и духовни прояви, ще бъдат откровения на природата. Някои от тях са за 

усъвършенстване на душата ви, а други - в полза на живота ви в света. 

9 Знаете ли какъв е дарът или добродетелта, чрез която хората могат да получат повече 

благодат? ─ Благотворителност. Защото тя ще облагороди сърцата им, ще даде възможност на 

душата да се отдаде на ближните си и ще бъде тази, която ще пожъне най-много от семето на 

вярата. Защото "полята" и "нивите" са пълни с мизерия, болка, бедност и болести ─ полета, които 

жадуват за любов и чакат само едно семе и малко дъжд, за да разцъфнат. 

10 Ако за тези, които проповядват Моето Слово на земята, понастоящем изглежда 

невъзможно да спрат напредването на греха, преливането на враждите и страстите, то 

завръщането на хората към доброто и правдата не е невъзможно за Мен, дори не е трудно. 

11 Виждате ли онези хора, които управляват велики държави? Познавате ли силата на техните 

закони и доктрини? Виждате ли, че учените прибързано и самонадеяно проникват в тайните на 

природата? Истина ви казвам, че те все пак смирено ще се поклонят пред Мен с цялото си 

високомерие, умения и знания. Защото всяко човешко дело в крайна сметка стига до своя предел, 

където хората трябва да отворят очите си за реалността и да осъзнаят мащаба на всяко свое дело, 

тежестта на прегрешенията си и степента на отклоненията си. 

12 Не искам да ви кажа, че всичко, което са направили, е несъвършено ─ не. Но доброто, което 

те носят за своите ближни, е толкова малко, че е по-добре моят закон да съди несправедливите и 

лошите, които тежат повече на везните на правосъдието. 

13 На човечеството все още е предоставен кратък период от време, в който да завърши 

работата си и да отговаря пред божествения съдия, когато той го призове за отчет. 
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14 Междувременно моята светлина напредва, разпространява се и прониква навсякъде и във 

всяка душа. 

15 Моята воля беше, когато настъпи времето на Моите проявления, всички отбелязани от Мен 

да бъдат вече подготвени, да бдят и да се молят, да очакват часа на Моето идване и да формират 

едно тяло и една воля, за да чуят това, което ще ви разкрия. Но не открих истинско братство сред 

вас. 

16 Този народ, който е получил моите наставления, ще обучава своите събратя и ще ги прави 

господари. 

17 Но наистина ви казвам, че не съм дошъл да просветля само вас, които живеете на земята, а 

съм призовал и всички души, които са се изгубили в други, непознати за вас светове на живота. 

18 Каква отдаденост видях у духовните същества да изпълняват Моите заповеди! Душата им, 

освободена от тялото, по-лесно се подготвя да изпълни задачата си в този момент. 

19 Колко от тях ме очаква свободен от грешки и 

прегрешения, след дълъг период на изкупление. И когато им разкрих онази част от Книгата на 

седемте печата, която съответства на шестия период, душите им се извисиха и в своето издигане те 

ви насърчиха, премахнаха препятствията по пътя ви и ви отредиха почетно място като ученици. 

20 За да разберем божествените учения, е необходимо да се обновяваме и да изследваме 

закона. 

Чрез него ще разберете Словото Ми и ще получите велики откровения, които не бихте могли да 

постигнете чрез човешката наука. 

Ще дойде ден, когато човек ще преклони шия и ще обича своя Отец с уважението и любовта, 

които Аз искам от вас. 

Моето проявление е разбираемо за всички. Говорих според възможностите на твоя мозък, 

защото ти не можеш да разбереш цялата ми мъдрост. Към тази проста дума, с която ви запознах с 

Моето учение, не бива да добавяте нищо, което идва от вашия интелект, и ако я превеждате на 

други езици, внимавайте божественото ѝ значение да остане непокътнато. 

21 Подгответе се така, че мозъкът ви да бъде като чисто огледало, което отразява моята 

светлина в цялата й яснота, когато сте ангажирани с тази трудна мисия. 

22 Живейте близо до Мен. Аз съм животът, началото и краят на всички сътворени неща. Ако 

съм ти възложил задача като моята, то е защото те обичам и искам да Ме вземеш за пример. 

23 Спасявайте сърца, правете чудеса, обичайте се един друг. 

24 Ако усещаш в себе си необходимата вяра и душевна сила, за да вземеш кръста, отиди в 

домовете и донеси словото Ми, тръгни по широките земи и преплувай моретата. Аз ще вървя пред 

вас и ще подготвя пътя. 

25 Бъдете бдителни, защото много вълци в овчи кожи ще дойдат при вас и ще искат да ви 

измамят, за да ви отклонят от правия път. Но наблюдавайте и ще откриете намеренията на сърцата 

им. 

26 Когато вашите ближни страдат и 

Ако искате да спрете сълзите им, направете го. Дайте всичко добро, което е във вас, и тогава по-

късно, в отвъдното, ще получите по-голяма милост от тази, която сте проявили на този свят. 

27 Възлюбени хора, вашата молитва се издига към Мен, както в първия път вашите псалми се 

издигаха към Мен в храма. Но това време е минало и душата ви се е развила. Великият храм в 

Йерусалим вече не съществува, защото словото Ми се сбъдна и от неговата конструкция не остана 

нито един камък върху друг. 

28 Няма Ковчег на Завета, нито скрижали на Закона върху 

олтар повече. Вашият дух търси истината отвъд фигурите и символите, които му служеха да вярва и 

да разбира и които го учеха да Ми се покланя. Но днес то разбира, че те вече нямат никакво 
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основание, тъй като тяхното значение е разбрано от духа. Символите са само материални 

предмети, които Господ използва, за да обясни на човека божествените учения. 

29 Затова, когато ученикът разбере основното учение, той трябва да забрави старите форми на 

поклонение, за да се издигне в желанието си за по-висши вдъхновения и по-духовно поклонение. 

30 Помнете, че докато трябва да имате пред очите си някакъв символ, който да Ме 

олицетворява, не можете да се свържете директно с Божествения Дух. Осъзнайте обаче, че всички 

вие сте призвани да използвате този диалог между духовете. 

31 Всичко, което ви заобикаля и обгръща в този живот, е отражение на вечния живот - това е 

дълбоко учение, обяснено чрез материални форми и предмети, за да може да бъде разбрано. 

32 Все още не сте достигнали до същността на този прекрасен урок, а човекът греши отново и 

отново, защото възприема живота, който води на земята, като вечност. Той се е задоволил да се 

занимава с външните й форми и е отхвърлил всичко, което тя съдържа от божественото 

откровение ─ това, което е същност и истина, съдържаща се в цялото творение. 

33 Когато тази "книга" остави светлината си в душите и бъде разбрана до последната страница, 

човекът ще напусне земята и душата му ще се премести в нов дом, където ще опознае и използва 

всичко, на което човешкият живот го е научил по пътя си. Тогава той ще може да разбере много 

учения, които са му били разкрити през живота в материята. 

34 Изучавайте тези думи, които вашият Учител ви е посветил с толкова много любов, за да 

можете да съдите за делата си по тяхната светлина. А когато разберете, че сте спрели, разберете 

какви са причините за това, за да можете да ги избягвате в бъдеще и винаги да вървите напред по 

пътя на развитието си. 

35 Мисията, която съм възложил на Моя народ на земята, е голяма и много деликатна. Ето 

защо Аз го търся във всяка епоха, за да го вдъхновя със Словото Си и да му разкрия нещо повече от 

съдържанието на Закона. 

36 Законът на любовта, добротата и справедливостта е духовното наследство, което съм му 

завещал през вековете. От урок на урок довеждах човечеството до разбирането, че Законът може 

да бъде обобщен в една заповед: любов. Обичайте Отец, който е автор на живота, обичайте 

ближния си, който е част от Отец, обичайте всичко, което Господ е създал и заповядал. 

37 Любовта е произходът, началото, семето на мъдростта, на величието, на силата, на 

възвишението и на живота. Това е истинският път, който Творецът е очертал за душата, така че от 

стъпка на стъпка и от дом на дом тя да усеща все повече приближаването към Мен. 

38 Ако от самото начало на времето човекът беше създал култ към духовната любов, вместо да 

изпада в идолопоклоннически обреди и религиозен фанатизъм, този свят, който днес се е 

превърнал в долина на сълзите поради страха и нещастието на хората, щеше да бъде долина на 

мира, където душите щяха да идват, за да придобият заслуги, за да достигнат след този живот 

онези духовни домове, в които душата трябва да влезе по време на своето пътуване. 

39 Истина ви казвам: в нито една епоха от човешкия живот на човека не му е липсвало 

познание за Моя закон. Защото от Божествената искра, която е неговият дух, никога не е липсвала 

искрица светлина в душата му, интуиция в ума му или загатване в сърцето му. Въпреки това душата 

ви се върна в отвъдното с тъмна превръзка пред очите и ви казвам, че който не се възползва от 

урока, който животът на този свят съдържа в тази долина на изпитанията, трябва да се върне в нея, 

за да довърши поправянето си и най-вече да се поучи. 

40 Погрешна е представата, която имате за смисъла на земния живот, за това какво е душата и 

какво е духовният свят. 

Мнозинството вярващи смятат, че ако живеят с определена праведност или ако в последния 

момент от живота си се покаят за извършените от тях престъпления, раят е сигурен за душата им. 

Но тази фалшива представа, която е много приятна за човека, е причината той да не се старае 

да изпълнява закона през целия си живот и по този начин да кара душата си, когато напусне този 
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свят и влезе в Духовния, да открие, че е попаднала на място, където не вижда чудесата, които си е 

представяла, нито чувства върховното блаженство, на което е смятала, че има право. 

41 Знаете ли какво се случва с онези същества, които са били сигурни, че ще отидат в рая, а 

вместо това са намерили само объркване? Тъй като вече не са у дома си на земята, тъй като нямат 

подкрепата на телесната си обвивка и не могат да се издигнат до онези висоти, където се намират 

сферите на духовната светлина, те създават за себе си ─ без да го осъзнават ─ свят, който не е нито 

човешки, нито дълбоко духовен. 

Тогава душите започват да се питат: Това ли е раят? 

Това ли е домът, който Бог е определил за душите, след като те са се скитали толкова дълго на 

земята? 

42 Не ─ казват другите ─ това не може да бъде "утробата на Господа", където могат да 

съществуват само светлина, любов и чистота. 

43 Постепенно, чрез размисъл и болка, душата започва да разбира. То разбира божествената 

справедливост и, озарено от светлината на своя дух, преценява миналите си дела и открива, че те 

са били слаби и несъвършени, че не са били достойни за това, в което е вярвало. 

След това, поради този самоанализ, се появява смирение и желание да се върне към онези 

пътища, които е имала зад гърба си, да заличи петната, да поправи грешките и да направи нещо 

наистина достойно пред своя Отец. 

44 Необходимо е да просветим човечеството за тези тайни, за да разбере то, че животът в 

материята е възможност за човека да придобие заслуги за душата си ─ заслуги, които ще я 

издигнат, докато заслужи да живее в сфера на по-висша духовност, където трябва да действа 

отново и отново заслужено, за да не остане назад и да продължи да се издига от ниво на ниво; 

защото "в дома на Отца има много обиталища". 

45 Вие ще придобиете тези заслуги чрез любов, както ви учи вечният закон на Отца. Така 

душата ви ще напредва стъпка по стъпка по стълбата към съвършенството и ще опознае тесния път, 

който води към Небесното царство ─ към истинския рай, който е съвършенството на душата. 

46 Добре дошли сте вие, които идвате при Мен, за да откриете пътищата на мира и любовта. 

Тези хора посрещам и им давам да разберат, че ги очаква духовна задача. 

47 Ученици, вие ще се борите с Мен, ще работите близо до вашия Учител и така ще извървим 

пътя, който ще ви отведе до върха на планината. Ще дойдеш при Мен със смирение, без да искаш 

от Баща си да ти даде този или онзи дар, а да приемеш с готовност това, което Той е предвидил за 

всяко от децата Си. 

48 Вие имате светлина в душата си и освен това вече сте напреднали далеч по пътя на 

изпитанията, които са направили опита ви плодотворен, и затова вече не се оставяте да ви владее 

суетата на желанието да бъдете велики, за да ви се възхищават и да ви служат. 

49 Кой, ако не аз, би могъл да владее душите и да направлява съдбата им? ─ Никой. Затова 

всеки, който е възнамерявал да заеме мястото на своя Господ, защото е искал да управлява, си е 

създал царство според своите наклонности, предпочитания, претенции за власт и суета ─ царство 

на материята, низките страсти и безчестните чувства. 

50 Не можеш да подчиниш духа, защото в него има съвършена справедливост. В душите само 

чистотата има власт над благородните чувства, само добротата ги движи ─ с една дума, душата се 

храни само с истина и доброта. 

51 Затова, о, ученици ─ макар да се виждате богато надарени и да разбирате, че притежавате 

благо, което не всички притежават, не бива да се чувствате по-добри от когото и да било. 

Поставете всичко, което имате, в служба на моето дело, защото то се характеризира с любов и вие 

трябва да му посветите целия си живот, за да бъдете полезни на своите ближни по този начин. 

52 Разрушете империята на суетата, която сте създали. Контролирайте човешките страсти и 

позволете на душата си да се разкрие в най-съкровената си същност, изпълнена с любов и 

светлина, която ви дава мъдрост. 
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Опитайте се да приемате Исус за свой модел във всички действия в живота си. Той не е 

изпратен на земята, за да изкупи грехове или да получи присъдата на Своя Отец. Христос, който 

днес отново ви говори, слезе в сърцата на хората, за да установи в тях Своето царство на любовта, 

справедливостта и истината. Той не е донесъл на хората материалистични доктрини, нито 

несправедливи закони. Той не е дошъл, за да събуди алчността на хората, нито за да подхранва 

страстите им. Той донесе учението за любовта, което е моралът на душата. Ето защо Той казва на 

народа: "Моето царство не е от този свят." 

53 Питаш Ме в дълбините на сърцето си как е възможно велики духовни същества да се 

разбунтуват и да искат да работят срещу Бога. Казвам ви това: Онези, които се изправят срещу 

Мен, все още не са истински велики. Те са несъвършени духовни същества, които са успели да 

развият една част от способностите си и са пренебрегнали развитието на останалите. 

Интелигентността им е развита, но не и благородните чувства на душата им. 

54 Ето защо тогава ви обърнах внимание, че човек не живее само с хляб. Защото освен от 

земните учения, които земята му дава, за пълното си усъвършенстване той се нуждае от светлината 

на духа, която може да получи само от моите учения. 

55 Вие, хората: В продължение на много векове сте се скитали по земята, винаги обременени 

от бремето на страстите си. Но краят е дошъл, вече сте в епохата на духовното си освобождение, в 

което душата ще царува в тялото, което ще бъде неин слуга, и в което ще има безкрайност като 

свой дом. 

56 Скоро ще разберете откъде сте дошли и накъде отивате, за да знаете как да отредите на 

света мястото, което трябва да заеме в живота ви, и да дадете на душата мястото, което трябва да 

заеме в съществуването ви. 

57 Тези думи, които ще ви дам, са пророчески по характер, за да имате стимул да се потрудите 

и да разчитате на светлината на надеждата в бъдещето си. 

58 Онези, които вървят през света и проливат сълзи заради болките си, не мислете, че съм ги 

изоставил. Изпитвам търпението им и само чакам да се пречистят, за да могат след това да 

увеличат броя на Моите последователи. 

59 Одухотворяването ще достигне до хората, ще разсее съмненията им, ще ги накара да се 

върнат на сигурния път, ще ги накара да видят светлината на истината. Тогава хората ще кажат: 

"Сбъдна се словото на Господа, който ни каза: "Всяко око ще Ме види"." 

60 Трябва да знаете, че болката в този момент е много голяма, защото душата на човека сега 

изплаща дългове, които сърцето ви не познава, и заличава петна, които са останали във вас от 

дълго време. Вие не знаете кой сте и какви са били делата ви по дългия път, който сте изминали. 

Но сега вие, които знаете това откровение, трябва да се въоръжите с търпение и да се предадете. 

Това ще ви издигне и ще ви помогне да постигнете пречистване. 

61 Уверявам ви, че засега не е необходимо да познавате миналото си; достатъчно ви е да 

имате интуицията или предчувствието, че в други времена сте допуснали грешки, които сега трябва 

да поправите. От друга страна, искам да знаете много за бъдещето си чрез Моето Слово, защото 

тази светлина ще даде надежда в сърцата ви за постигане на живот в мир и светлина, в който 

душата и тялото се развиват нагоре. Защото ще дойдат времена, когато между физическото и 

духовното ще цари хармония. 

62 Моята светлина ще освети всички пътища, а сектите и религиите ще видят пред себе си 

един-единствен път, един-единствен закон: Закона за любовта на Божествения дух. Това ще бъде 

учението, което ще обхване целия свят и ще обедини всички души. 

Моят мир да бъде с вас! 
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Инструкция 185 
1 Благославям ви, защото вярвате, че Моят Дух ви дава това учение, въпреки че чувате 

учението Ми с помощта на човешкия интелект. 

2 Не обръщате внимание на несъвършенствата на носителя на гласа, интересувате се 

единствено от разбирането на божествения смисъл. Онези, които изучават Словото Ми по този 

начин, откриват истината. Те ще бъдат учениците, които утре ще тръгнат да обясняват на хората 

Моето учение. Те ще накарат да разберат онези, които са сгрешили в тълкуването на Писанията от 

минали времена. Защото, за да се открие истината на моите откровения, е необходимо да не се 

придържаме към материалното значение на думите, а да търсим духовното значение, което е 

същността, която е истина и живот. 

3 Ето защо подложих този народ на изследване, което същевременно е и дълбоко учение, 

тъй като дадох Словото Си с посредничеството на човешкия интелект и ги инструктирах да не се 

интересуват от външната форма на Словото, а да проникнат в сърцевината му, за да открият 

смисъла му. С помощта на това указание този народ ще може да обясни на онези, които търсят 

тълкуване на предишните ми послания, начина, по който мислено да откриват смисловото 

съдържание на всяко учение, пасаж или 

Притчата открива ─ истината, която е една. 

4 Сред този народ виждам и такива, които постепенно са разбрали, че колкото по-добре са 

подготвени душата и тялото им, толкова по-обилни и ясни са моите наставления чрез 

гласоподавателя. Ах, само ако всички тези множества наистина се стремяха към това да се докажат 

като достойни за моята благодат ─ колко велико и съвършено би било моето проявление! 

Но все още виждам, че много сърца се стремят към външно поклонение, за да могат да вярват в 

Моето Присъствие, без да осъзнават, че вместо да позволят на душата си да се издигне свободно, 

те я задържат пред материален олтар, разпиляват я с безполезни церемонии и я уморяват с 

обичайни традиции. Истина ви казвам, че това време вече е минало за вас. 

Дълго време сте освежавали сетивата си с великолепието на църквите, дълго време сте се 

възхищавали на произведенията на изкуството на вашите ближни. Сега трябва да оставиш всичко 

това зад гърба си, за да може душата ти да достигне до чудесния живот, който й е предназначен, 

да се насити със светлина в моментите на молитва в Него и да предаде на тялото си всички радости 

и вдъхновения, които получава по време на възторга си. Тогава ще осъзнаете колко бедни и 

тромави са били формите, с които светът се е опитвал да представи Божественото. 

5 Душата ви е преминала от детството в юношеството и затова в живота ѝ трябва да настъпи 

промяна. 

6 В миналото Аз приемах от твоя дух всички приноси, които той Ми принасяше, дори ако те 

съдържаха много невежество и несъвършенство. Днес само чистото, искреното, истинското ще 

може да стигне до Мен. 

7 Виждате ли колко красиви са тези цветя от вашите градини, които понякога Ми предлагате? 

Истина ви казвам, че дори този дар не мога да получа в този момент, защото тези цветя не са ваше 

дело, а мое; но това, което трябва да ми предложите, са духовните цветя на вашето сърце, т.е. 

добрите ви дела, чистите ви молитви, добродетелите ви. 

8 Не се заблуждавайте повече, не се опитвайте да замените с външни белези това, което 

трябва да бъде дълбоко духовно. Не се страхувайте да разрушавате ограниченията, не се 

страхувайте да погледнете истината в очите. Небето принадлежи само на смелите и 

ентусиазираните. 

9 След като премахнете всякакъв фанатизъм и идолопоклонство в сърцата си и се научите да 

се молите от дух на дух, ще достигнете до истинския олтар на Господа ─ този, който не е от този 

свят. На този олтар ще можеш да принесеш своята жертва, която ще бъде от твоите добри дела и 
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която ще бъде по-красива в моите очи от цветята на твоите градини. Защото добрите дела на 

душата ти никога няма да увяхнат. 

10 Вие, множества от хора: Отворете сърцата си, за да позволите на росата на Моята благодат 

да потече в тях. Искам този народ да бъде като огромна градина, в която да цъфтят най-красивите 

цветя на мисълта, сърцето и душата, които ще пазя. 

11 Хора: Когато ви говоря за посвещенията и приношенията с яснотата, с която провъзгласявам 

Словото Си, чувствате ли болка, защото ви отклонявам от предишните ви убеждения? Не, Учителю 

- казваш Ми. 

12 Причината за това е, че в словото ми има балсам и светлина, които не позволяват на никой 

ум да възникне неяснота, нито на някое сърце да се огорчи. 

13 Искам да говорите по същия начин на вашите ближни, когато се опитвате да им отворите 

очите за светлината. Направете го с яснотата и любовта, които използвах при вас, и няма да 

оставите болка в сърцата им, а по-скоро мир и светлина. 

14 В изпълнение на божественото обещание Аз ви се изявих в този момент. В смисъла, който 

се съдържа в сърцевината на тази дума, аз съм изцяло и напълно с вас. Който е открил този 

смисъл, той Ме е почувствал. От друга страна, онези, които са прекарали времето си в оценяване 

на външния вид на Моето проявление, не са успели да открият Моята истина. 

15 Докато едни бяха крайно изненадани от това, че чуха словото Ми, други не усетиха и най-

малка тръпка, нито пък осъзнаха присъствието Ми и това, че са Ме чули. 

16 Когато Словото Ми вече не се чува чрез тези гласоподаватели, ще има много сърца, които 

ще плачат за края на това време, както ще има и такива, които, въпреки че са Ме чули, няма да 

осъзнаят доброто, което са притежавали и което са изгубили, защото не са знаели как да го 

използват. 

17 Ще дойдат времена, когато това слово ще се разпространи на много места. Но след това 

чрез свидетелствата на онези, които са го чули, разбрали и повярвали, ще станете свидетели, че 

мнозина от онези, които никога не са имали благодатта да чуят моите учения, ще могат да открият 

божествения смисъл, който те пазят като съкровище, и ще възкликнат с убеденост и вяра: "Това е 

словото на Учителя!" 

18 Ще видите как вашите събратя плачат от блаженство, вътрешно развълнувани от Моето 

послание, и ще ги видите да се оплакват, че не принадлежат към Моите избраници. Тогава ще се 

разкайвате, че въпреки че съм бил с вас толкова дълго време, сърцето ви не е показало вярата и 

любовта, които ще видите да се зараждат в ближните ви само чрез вашето свидетелство. 

19 Сред тези множества ще откриете онези, които интуитивно усещат духовното, 

вдъхновените, онези, които предусещат диалога на духа с духа, ясновидците и онези, които 

притежават дарби и способности на духа в пълно развитие. 

20 Мислите ли, че Аз давам словото Си на всички народи по света? ─ Не, и с това ново Мое 

откровение е както с онези от миналите времена, в които се откривах само на един народ, но той 

имаше задачата да върви и да разпространява Благата вест и да сее семето, което получи в Моето 

послание. 

21 Помнете, че в други земи моето семе покълна с най-голяма сила само благодарение на 

свидетелството на моите апостоли. 

22 Запомнете, възлюбени хора: ако другите народи са повярвали на тези свидетелства, то е 
било, защото тези, които са ги дали, са знаели как да го направят с цялата любов и истинност, на 

които са били способни сърцата им. Казвам ви това, защото ако искате светът да повярва в Мен 
чрез вас, трябва да се подготвите да бъдете като онези апостоли по тяхната любов, смирение, 

духовност и вяра. Тогава светът ще смята това учение за истина и Моето слово ще бъде свещено за 
хората. Тогава ще видиш как твоите ближни с нетърпение четат писанията, създадени от Моето 

Слово, и ще ги видиш как ги превеждат на различни езици, за да ги знаят всички народи. 
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23 Ще видите как това слово, с което този народ тук толкова е свикнал, което е толкова 

унизено от онези, които са го чували най-много, утре ще бъде като оазис за онези, които страдат 

много на земята. Ще видите как тя ще бъде балсам и живот, храна и светлина в живота на онези, 

които гладуват и жадуват за истина, любов и справедливост. 

24 Мъже и жени, които отдавна са чували думите ми и които също са поели задачи в рамките 

на тази работа: позволете на думите ми да развълнуват сърцата ви, позволете на духа да говори в 

най-съкровената част на вашето същество. Ядохте много от плодовете на дървото на живота, но 

какво направихте със семето? Защо всичко, което сееш, не идва от семето, което ти дадох? 

Виждам, че използвате и собствените си семена, които прибавяте към тези, които съм поверил на 

грижите ви. Кой от вас не разбира какво ви казвам в тези моменти? 

25 Не одобрявам всички дела, които вършите. Искам да ви кажа, че не бива да добавяте 

никаква нечестност към доброто, което правите, защото тогава вече няма да сеете Моята истина, 

както съм ви я разкрил, и утре, когато дойде часът вашият дух да пожъне плодовете на своята 

сеитба, той естествено ще открие, че тези плодове отговарят точно на това, което е посял по пътя 

на живота си. 

26 Аз съм същността на всичко, което е създадено. Всичко живее чрез моята безкрайна сила. 

Аз съм във всяко тяло и във всяка форма. Аз съм във всеки един от вас, но е необходимо да се 

подготвите и да станете възприемчиви, за да Ме усетите и намерите. 

27 Аз съм диханието на живота за всички същества, защото Аз съм Животът. Затова ви дадох да 

разберете, че ако Ме имате пред очите си във всичките си дела, не е необходимо да изобразявате 

образа Ми в глина или мрамор, за да Ме обожавате или да Ме чувствате близо до себе си. Тази 

липса на разбиране само е довела човечеството до идолопоклонство. 

28 Благодарение на Моето Слово вие усещате хармонията, която съществува между Отец и 

всички сътворени неща, разбирате, че Аз съм същността, която подхранва всички същества, и че 

вие сте част от Мен. 

29 В степента, в която разбирате смисъла на живота си, предназначението на душата и целта 

на развитието, вие навлизате в духовния живот. По този начин забравяте формите, които сте Ми 

давали, в които сте Ме търсили, и постепенно угасявате фалшивите вярвания и заблуди, в които 

човечеството е било в капана си толкова много векове. 

30 Душата ще може да се развива въз основа на своите способности, докато достигне своето 

съвършенство. Но Аз съм Учителят, който винаги ви е подкрепял по пътя на развитието ви, за да не 

бъде животът ви безплоден. 

31 Ако станете хора с добра воля, животът ви ще бъде в хармония със съвършенството на 

цялото творение. Ще придобиете светлината на истинското познание, а плодовете на делата ви ще 

ви дадат вечен мир. Физическата ви част е вещество, което ще се разпадне на атоми в 

Сътворението. 

Вие сте разбрали това, но за мнозина безсмъртният живот на душата е непонятен. Те разбират 

само онова, което виждат очите им или доказва науката им. Къде са тези, които живееха с вас в 

земния живот? ─ Не знаете. Можете само да си представите, че те живеят в свят на светлина. 

Учителят ви казва: Много от тях са около вас. Душата има способността да заема мястото, което 

Отец й е отредил в отвъдния свят, и същевременно да изпълнява задача заедно с вас. Такава е 

силата на душата на духа. 

32 Вие все още не сте разбрали тези учения. Но за да развиете тази способност, е необходимо 

да изпълните това, което ви казах във Втората епоха: за да постигне Моята благодат, човек трябва 

да прилича на дете в своята чистота. 

33 Но вече не бива да се чувствате изоставени. Във всяко дело, което човек извършва, има 

влияние на духа на светлината. Духовният свят оказва влияние върху органите на човешкия ум и ги 

направлява. Този свят е по-велик и по-красив от този, който виждате с очите си. Това е свят на 
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светлина и съвършена хармония. Неговите обитатели са с Мен; те бдят над творението, обединени 

с Мен. 

34 Но можете ли, въпреки че знаете и вярвате в тези учения, да продължавате да се оплаквате, 

че хората, които сте обичали на този свят, са преминали в другия свят, знаейки, че те бдят над вас? 

Защо мислите за тях в човешкия им вид, след като сега те са чисто духовни? 

35 Днес ви говорих за това, което вие наричате тайна на другия живот. 

36 Само Аз мога да ви разкрия тези учения. Хората не могат, защото не са проникнали в 

скритата мъдрост. 

37 Трябваше да ви подготвя да влезете в моето светилище, за да чуете поредното ми учение. 

Защото виждам, че първо трябваше да впечатлиш сетивата си, за да може душата ти да се издигне. 

Очите ви търсеха образа, който да ви говори за Моето присъствие, ушите ви очакваха музикалните 

тонове на химните, за да изчистят сърцето от земните грижи, и дори тамянът и ароматът на цветята 

бяха необходими, за да можете да мислите за Мен, дори и само за няколко мига. Но тъй като 

всички тези литургични компоненти намирахте само в църквите, посветени на това богослужение, 

вие не бяхте в състояние да разберете или дори да почувствате Моето присъствие извън тях. Днес, 

от друга страна, вместо да развивате сетивата на тялото си, вашата духовна подготовка е започнала 

да пробужда душата ви да пренебрегва това, което е свързано с физическите сетива. 

38 Очите ви вече не търсят образ, който да ви представи божествеността; ушите ви вече не 

изискват онези звуци, които ви бяха нужни, за да забравите за кратко стимулите на света. Вече не 

чакате да присъствате на празника на службата, за да повярвате, че Аз присъствам само на този акт 

и на това място. 

39 Единственото, което ви интересува днес, е как да изчистите ума си, как да пречистите 

сърцето си, за да можете да приемете, почувствате и разберете божествения смисъл на Моето 

Слово; и вие знаете, че няма по-добро средство за това от медитацията и молитвата. 

40 Днес всяко нещо, което може да бъде поставено пред очите ви, би ви смутило, а най-

добрата музика би изглеждала твърде слаба в сравнение с небесния концерт на моето Слово. И 

вместо да ви помагат в посвещението, тези неща могат да ви пречат. Вие не се нуждаете и не 

искате нищо външно; затова сте свикнали да затваряте очите си по време на приемането на моята 

прокламация. Защото душата, в своето върховно желание за извисяване, иска да се отърве от 

всякакъв контакт с материалното. 

41 В миналото олтарът, който бяхте издигнали за Моята божественост, беше далеч от вас, а 

днес го издигнахте в сърцата си. Вашата жертва, която дълго време е била материална, сега е 

заменена с духовно проявление. Знаеш, че в моите очи любовта ти е по-красива от най-красивото 

цвете в твоите градини и че прошката, която даваш на ближния си, е за 

Аз струвам повече от покаянието, с което някога си мислил, че можеш да измиеш петната си. 

42 Чувам те в мълчание, за Мен не е необходимо да движиш устните си. Аз не съм грешник, 

който слуша друг грешник. Аз съм в Духа и чувам душата ви, която се опитва да се издигне и да 

общува с Мен. 

43 През това време мнозина чуха думите ми, но не всички ги приеха като истина. Разбира се, 

не всички са стигнали до момента, в който могат да разберат това учение. Във всички времена е 

имало много призовани, но само малцина са били избрани ─ поради причината, която ви 

напомням днес: Само онези, които разбират, чувстват или вярват във времето, са сред онези, 

които са останали и се готвят да Ме следват. 

Понякога виждате, че вашите събратя идват с вид на духовно много напреднали и разбиращи 

Моето учение за любовта. След това виждате, че те не приеха за истина това, което получиха от 

Моето слово, и това е така, защото не човешкият разум е този, който може да Ме открие ─ това е 

духът, ако в него има любов. Не бъркайте едното с другото. 

От друга страна, виждате, че някои от вашите събратя идват на моето проявление, които 

изглеждат необразовани и твърде материализирани, за които дори не очаквате, че ще могат да 
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разберат емоционално думите ми, и сте удивени от тяхната чувствителност и разбирането, което 

очевидно са постигнали. Причината за това е, че те са неудобни в своята външност, в своята 

човечност, но в своята вътрешност са постигнали много голямо духовно развитие. 

44 Онези, които са повярвали, невинаги са се пробудили за вяра от първия момент. Почти 

всички те са се борили вътрешно. Открих в сърцата им следните ─ или подобни ─ въпроси: "Истина 

ли е това? Възможно ли е да срещам присъствието на Господ тук? Възможно ли е тук да намеря 

изцеление за моите страдания, които толкова дълго време смятах за неизлечими?" Но когато 

получиха чудото, някои все още Ме питаха: "Той ли е, който ме изцели?" 

Но има и много хора, които са повярвали от първия миг, в който са чули гласа ми, а има и 

такива, които още преди да чуят думите ми, вече са вярвали в същото. 

45 Това, което най-много е измъчвало умовете на много хора, е бедността, мизерията, в която 

съм се разкрил. Защото те бяха свикнали с показността на ритуалите и с разточителното богатство 

на материалните църкви. Но ви казвам, че както някога съдех суетата на хората, като им показвах 

простотата Си, така и днес избягвам фалшивите прояви и желая да се появя не само сред бедните, 

но дори и сред грешниците. 

46 Ако утрешните хора спокойно изучат начина на Моето проявление и го сравнят с 

пророчествата, съдържащи се в Писанията, и изследват по-внимателно сферата на дейност, в която 

се проявих и в която се разгърна Моето проявление ─ нацията, която избрах, и хората, които 

призовах ─ те ще стигнат до категоричното заключение, че всичко е направено съвършено и че 

пророчествата като цяло са изпълнени вярно. 

47 Тук Аз говоря на хората наново, говоря им с Моята Божествена същност, но с думи и 

понятия, които са достъпни за тях. Но докато едни вярват в Мен единствено заради божествената 

същност, която откриват в Моето Слово, други се нуждаят от това, което вие наричате чудеса, за да 

повярват. Затова ви казвам, че вие сте същите хора като онези от Втората епоха, които донесоха 

при Мен своите неизлечими за хората болни, за да изпитат силата Ми. 

48 Намирам едни слепи, други куци, много прокажени, а трети обладани от объркани духове. 

Аз ще изцеля всички ви и наистина ви казвам, че никой няма да загине. Но също така трябва да ви 

обърна внимание, че трябва да сте подготвени, защото чудесата на този път ще извърша повече в 

издигнатата ви душа, отколкото в тялото. 

49 Лазар няма да е единственият, чрез когото ще ви запозная с възкресението. Аз ще възкреся 

всички "мъртви". 

50 Вие, множества, ето ви Моето слово. Можете да ми вярвате или да не ми вярвате, да ме 

обичате или да не ме обичате. Но наистина, казвам ви, това време няма да се повтори, тези уроци 

по мъдрост, тези божествени беседи, вече няма да чуете под тази форма. Ако искате да Ме чуете 

след 1950 г., трябва да влезете в отвъдното с дух. Помнете, че ви казах: "Моето царство не е от този 

свят". 

Моят мир да бъде с вас! 
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Инструкция 186 
1 Добре дошли да бъдат всички онези ученици, които се приближават до Мен, за да увеличат 

знанията си. Щастливи и благословени да бъдат всички, които искат ясно да разпознаят истината 

на Моите учения. 

Добре правите, ако искате да разкъсате завесата, която покрива духовните ви очи. Тежка 

отговорност тегне върху всички, които не полагат усилия да проникнат по-дълбоко в тайните на 

моята скрита мъдрост. 

2 Кога най-накрая ще се уморят от удоволствията, които плътта им дава? Кога ще осъзнаят, че 

тези удоволствия са им попречили да се насладят на освежителните напитки на душата? Те са 

васали на царството на греха, роби са на своите страсти и вървят по света като глухи, слепи, куци и 

прокажени, без да осъзнават своите отклонения. Когато човек най-накрая разбере, че душата му е 

болна, той не знае как да потърси лек в светлината, която се излъчва от моя Дух. 

3 Слепите водят слепите: Така виждам много народи по света, повече от достатъчно от 

народите на земята. Добродетелта е отслабнала и добрите чувства са се изгубили. Човешкото 

сърце, в което би трябвало да се зараждат благородни чувства и възвишени мисли, днес се е 

превърнало в източник на егоизъм, пороци и отклонения. 

4 Какво странно има в това, че вашият Господ, който ви обича безкрайно, идва днес при вас, 

за да ви даде оръжията, с които да се борите със злото, което цари във всички хора? 

5 Вярно е, че моето учение е оръжие, светлинна сабя, която поразява сърцето и най-

чувствителната част на тялото. 

докосва хората. Нуждаете се от воля за победа над злото, а тази сила за душата ви дава Моето 

Слово. Най-голямата и благородна битка, в която искам да ви видя победители, е тази, която 

водите срещу себе си, за да контролирате страстите, егоизма и чувствеността си. При всеки удобен 

случай позволете на тази велика битка да избухне във вас. 

6 От едната страна са добрата воля, разумът, справедливостта и милосърдието, а от другата 

се надигат покварените човешки страсти. Но светлината ще победи мрака. Ако знаех, че това няма 

да е така, нямаше да ви позволя да водите безполезна и безплодна борба за душата си. 

7 Когато мислите за патриарсите, за пророците или за моите апостоли, не ги възприемайте 

като изключителни хора, защото всички те са създадени от същата същност, от която сте създадени 

и вие. Но това бяха хора, които се стремяха да останат на пътя на светлината, да се придържат към 

истината, винаги да спазват Моя закон и да живеят в доброта. Волята им не е отслабнала и затова 

са оставили след себе си произведения, които са пример за техните човешки братя. 

8 Разпознавате ли онези хора, които се стремят към удоволствия, удобства или просто към 

насъщния хляб, безразлични към даровете на Духа, неприемливи към истините, които ви 

разкриват вечния живот? По-късно ще ги видите как с нетърпение тичат към духовното светилище, 

за да станат сътрудници на истинската Църква. 

9 Именно в моето Божествено слово хората ще намерят светлината, която ги учи да използват 

силата, която душата съдържа в себе си, и ги учи да вървят твърдо по пътя на изпитанията, който е 

животът. Който гледа моята светлина, не прави грешна стъпка и не се препъва. 

10 Трябва да вникнеш в думите ми, защото ако не го направиш, ще видиш тайни, в които 

Учителят ти е говорил ясно и съвършено. Бог няма тайни за човека. Работата е там, че един път не 

искахте да проникнете в Светлината, а друг път искахте да узнаете откровенията преждевременно. 

Мръсотията, в която е изпаднал човекът, е причината той да не е разбрал правилно много от моите 

учения, въпреки че вече е време да ги разбере. 

11 Какво научихте от вашите религии? Какъв е смисълът да казваш, че вярваш в това или 

онова, ако животът ти не се подчинява на спазването на принципите, които те препоръчват, и не се 

опитваш да се приближиш до Мен чрез тях? 
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12 Ако искате да разберете дали изпълнявате божествения закон, запитайте се дали 

получавате реколта от любов в света. 

13 В този момент имам да ви кажа много неща, за да разберете, че съм готов да ви дам Моето 

Небесно царство. Но за това трябва да освободите духовната си душа, защото тя ще Ме приеме. 

Тогава ще Ме видите и ще Ме почувствате. 

14 Ще има завет за мир между хората с добра воля. Но аз ви обръщам внимание, че не бива да 

чакате да влезете в духовния дом, за да сключите този завет. Заслугата е, че тук, където светът 

получи Кръвта на Агнето като Семе на Любовта, вие предлагате на Отец благодарност и най-

доброто си предложение: вашето послушание, като се обичате един друг. 

15 Вярвайте в безсмъртието на душата. Казвам ви това, защото някои вярват, че смъртта ще 

унищожи съществуването на онези, които продължават да грешат, и ще ги лиши от вечен живот, 

като вместо това ги остави да бъдат подложени на вечно наказание. 

16 Онези, които възприемат подобна идея, са изтълкували погрешно някои от моите 

откровения и са изтълкували погрешно техния смисъл. Ако това беше вярно и възможно, щеше да 

е все едно да обясниш поражението на любовта, доброто и справедливостта. Тогава какъв би бил 

смисълът на това, че Аз станах човек ─ Моите страдания, Моята смърт и Моето присъствие сред вас 

като човек? Не забравяйте, че дойдох заради грешниците, болните, робите, гладните, изгубените. 

17 Душата ви притежава Вечния живот, дарен ѝ от Божествения Дух, и единственото нещо, 

което умира у човека, е обвивката, плътта, която душата ще остави, за да може да се издигне. То 

също така ще види, че грехът е изчезнал, ако има такъв в него, и тъмната превръзка на 

невежеството ще падне от него като изсъхнал плод. Но душата ще се издига по-силна, по-

съзнателна, по-светла и по-чиста след всяка от тези "смърти", които ще преживява в себе си, без да 

умира. 

18 Изпитвали ли сте в живота си физическа страст, която да е завладяла цялото ви същество и 

да ви е направила невъзможно да чуете гласа на съвестта, морала и разума? 

Това се случва, когато душата е потънала, защото изкушенията и силата на злото, което живее в 

плътта, са я завладели. 

И не е ли вярно, че сте изпитали дълбоко чувство на щастие и мир, когато сте успели да се 

освободите от тази страст и да преодолеете нейното влияние? 

19 Този мир и радост се дължат на победата на душата над тялото ─ победа, спечелена чрез 

огромна борба, "кървава" вътрешна битка. Достатъчно е обаче душата да почерпи нови сили и да 

се издигне, подтиквана и съветвана от съвестта, и вече да победи импулсите на плътта и да се 

освободи от това да бъде завлечена още повече в разрухата. 

В тази борба, в това отричане, в тази битка със самите себе си вие видяхте как умира нещо, 

което живееше във вас, без да е вашият живот. Това беше само безсмислена страст. 

20 Затова разберете, че когато човек се остави да бъде воден от вдъхновението на съвестта и 

подчини всичките си действия на висшата заповед, той сякаш се ражда нов човек - този, за когото 

няма смърт. Защото той смята тялото само за необходимата обвивка на душата, а когато 

последната се отправи към истинския си дом, тялото ще трябва да потъне в утробата на земята, за 

да се разтвори в нея. 

21 Казвам ви, че няма "вечна смърт", а още по-малко може да има вечно изкупление. Само 

вредното умира ─ безполезното, лошото, а изкуплението трябва да приключи, когато се постигне 

пречистване. Още тогава ви казах, че нищо в работата ми няма да загине. Също така ви казах, че 

никое от Моите деца няма да загине, и освен това ви разкрих безсмъртието на душата, като ви 

казах: "Аз съм животът; който вярва в Мене, няма да умре вовеки." 

22 Възлюбени хора: Затворете човешките си очи и почувствайте Моето присъствие "на 

облака". Чувате човешки глас, той се предава от гласоподавателя, когото използвам, за да ви 

предам менталната си вибрация. Но ако се издигнете духовно, ще почувствате моето духовно 
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присъствие. О, благословено Трето време, когато всяко око ще може да съзерцава своя Господ! 

Идолопоклонството ще падне на земята и хората ще познаят истината напълно. 

23 За да настъпят тези времена, Аз исках да предам Себе Си чрез вашите умове, за да Ме 

почувствате по-близък, по-интимен, по-принадлежащ към вас. Също така през Втората епоха се 

сближих с хората, тъй като се родих сред тях, живях до тях, споделих болките им и страданията им 

пред очите им. 

24 Днес, в моята нова дума, множествата се събуждат и създават общност помежду си. По-

голямата част от тях са бедните на земята, онези, които наричате "лишени от наследство", но на 

които всъщност не им липсва нито една от дарбите, които Светият Дух ви е дал. Благодарение на 

моето учение тези хора се събудиха от летаргията и осъзнаха всичко, което носят в себе си. В 

резултат на това в тях започва духовно развитие и неудобството им постепенно изчезва. 

Интуицията се е появила и е просветила същността им, вдъхновението е погалило ума им, дарът на 

зрението е осветил погледа им по време на молитва, накарал ги е да отдръпнат завесата от 

духовното и също така им е разкрил нещо за това, което ги очаква в бъдеще. Дарбата да лекуват - 

чрез простото слово, чрез "помазанието" или дори чрез мисълта - извира от най-съкровените 

дълбини на сърцата им, а много други способности стават видими за смирените ученици на това 

Дело. 

25 Причината за това е, че тези, които не притежаваха нищо на земята, когато почувстваха, че 

са получили наследство от Отца, поставиха цялото си сърце и ентусиазъм в служба на тази кауза и 

по този начин откриха много от даровете на благодатта, които тяхното същество притежаваше и за 

които не знаеха. 

26 Как биха могли хората да открият дарбите, които духът им притежава, след като сърцето им 

копнее да притежава само земните богатства? 

27 Ако хората знаеха как да се молят, ако разбираха, че Аз познавам езика на сърцето, че 

разбирам нуждите на душата им, че разбирам и най-малкото им желание, че знам как да тълкувам 

мислите им, каквито и да са те, те щяха да отправят молитвата си към Създателя. Но човекът е 

светски и е материализирал поклонението си пред Бога и духовното си развитие. Но как да 

накараме хората да разберат грешките си? Като изпратите в нея одухотворени хора, чиито деца 

живеят в онзи по-висш морал, на който моето Учение учи. 

28 Човечеството е предизвикало Божествената справедливост със своята наука, със своя грях, 

със своите войни, със своите доктрини и материализъм и тъй като престъпленията му са били 

много големи, то е можело да очаква единствено наказание. Но вижте как отговорих, като 

изпратих на хората Моята Божествена светлина, която е утеха, откровение, прошка и мир, за да ги 

просвети и да им помогне в развитието им. 

29 Човекът е напълнил с горчивина чашата, която по-късно ще трябва да изпие. Но наистина, 

казвам ви, чрез тази болка той ще получи светлината. Но аз донасям в сърцата ви светлина, която 

ще ви достигне леко, която ще убеди духа ви чрез любов и истинска мъдрост. 

30 Вие, множествата, които чувате този глас точно сега, се радвайте при мисълта, че ви е 

отредено да съзерцавате моята светлина в това време на големи духовни борби. 

31 Не спете, защото Аз не ви говоря само чрез тези гласоподаватели. Говоря ти във всеки 

момент, когато душата ти е спокойна и може да се издигне, за да общува с Мен. 

32 За да можеш да използваш сърцето си като водач, позволи Ми първо да го изгладя, за да 

можеш да получиш божествено вдъхновение чрез неговите чувства. 

33 Не само вие Ме призовавате, но и вашите братя и сестри, които според различните религии 

призовават своя Бог. Аз не само идвам при вас, но Аз, Духът Утешител, дарявам мир на всяко 

страдащо сърце и дух. 

34 Човекът е създал образ на любовта на Исус във въображението си и го е пренесъл върху 

платно, придавайки му човешка форма, тъй като не е могъл да представи духа на Създателя. 
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35 От всички хора, от всички народи във всички времена винаги съм приемал тяхното 

поклонение, техните всеизгаряния, обреди и жертви, защото за Мен е важно доброто намерение, 

а не делото. 

36 Вярно е, че образите, които хората са направили за Мен, са несъвършени; но Аз не спирам 

да съзерцавам работата на образа, в който те Ме разпознават, а доброто намерение на техните 

намерения е това, което достига до Мен. 

37 И все пак ─ колко приятно ще бъде за Отца, когато види човечеството да се одухотворява 

като тези хора, които започват да правят първите си стъпки, отхвърляйки повърхностното и 

външното, за да почувстват, че наистина Ме носят в сърцата си, че Аз съм в намеренията ви, когато 

възнамерявате да вършите добро дело, че Аз съм в мислите ви, когато искате да общувате с Мен. 

38 Кой, чувайки този глас, би могъл да се усъмни, че Божията слава се проявява в окаяността 

на човешкото тяло? По-приятно ли е за Бога да се прояви в хляб, който е неодушевена материя, 

отколкото чрез собствените си деца, човека, създаден по Негов образ и подобие и смятан за най-

съвършеното същество в творението? Защо Светлината, Божественият Дух, да не се прояви чрез 

привилегированото създание, създадено по Негов образ и подобие? Няма нищо странно във 

факта, че Бог може да опознае Себе Си чрез органа на човешкия ум. Но това човечество е 

невярващо и подозрително, защото много пъти е било наранявано в най-съкровените си чувства. 

Ето защо само чува, но не слуша. 

39 Човешкото сърце трябва отново да бъде обработено с длетото на любовта, за да може от 

него да произлязат чувствата на братство и благородство. 

40 Човешкото сърце се е втвърдило до такава степен, че остава безчувствено пред болката или 

нещастието на ближния. Но то трябва да почувства чуждата болка и да разбере причината за нея, 

за да може човекът да напредне по пътя на своето развитие. 

41 Ако човек се задоволява да съди ближния си, той ще прави само погрешни преценки. Но 

ако се опита да разбере причината за болката му с благородното намерение да му помогне, ще му 

се разкрие скритият произход на тази болка, която той може да облекчи. 

42 Колко много хора правят живота си непоносим поради липса на духовна вяра, защото 

смятат, че съществува само физическият свят, и се съмняват, че съществува духът; защото за тях 

нищо не може да го докаже. Тези и други тъжни размисли ги довеждат до отчаяние и дори ги 

довеждат до смърт. 

43 Първият урок, който ще дадете на бъдещите си ученици, трябва да се основава на тази 

инструкция. Ще им дадете възможност да се издигнат от първото стъпало на пътя на своето 

развитие. Ще им разкриете, че Отец в Своята безкрайна любов и съвършена справедливост 

предоставя на всяка душа толкова материални живота, колкото са ѝ необходими за нейното 

усъвършенстване; че някои физически същества страдат повече от други, че има животи, 

изпълнени с благополучие, и други, изпълнени с горчивина и изкупление. 

44 Земляните, които живеят без болка и без големи изпитания, са тези, които бяха причината 

много невежи и недоволни да Ме наричат несправедлив. 

45 По пътя ви ще има повече от достатъчно такива случаи и вие ще сте тези, които ще бъдат 

призовани да дадат обяснение. Ще ви попитат дали е сигурно, че след този живот ще има награда 

или наказание. На това ще отговорите, че докато душата не е достигнала необходимата степен на 

развитие, за да живее (завинаги) в Духовната долина, тя трябва да се въплъщава на тази земя, 

преминавайки през всеки земен живот в зависимост от напредъка на предходния. Понякога това 

се случва, за да пожънем добра реколта, а в други случаи - за да изплатим дълг или да завършим 

започнато дело. 

46 Когато душата измине целия път, който й е бил предначертан като съдба на земята, тя ще 

може да се издигне до духовния дом, където ще намери продължение на пътя, който ще я отведе 

до вечното блаженство, до лоното на Господа. 
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47 Не оставяйте тъмни или неясни точки. Няма да убедите всички, но дори и чрез съмненията 

на невярващите ще напреднете, като познавате техните мисли, за да убедите другите, които ще 

срещнете по-късно в словесната война. 

48 Истина ви казвам: Моето учение ще бъде за човечеството като пробуждане в пролетна 

утрин, като роса, която прави нивите плодородни ─ днес, когато светът е поле на смъртта, сух и 

безводен. 

49 Идете при всички в мое име. Кой би могъл да отхвърли любящото име на Исус, след като 

моята жертва е за всички? 

50 Нека вашите ближни да почувстват, че в момента се намирате в подножието на планината в 

очакване на съживителните наставления на вашия Учител. Защото словото Ми е живот за душата 

ти. 

51 Поставих масата с бели покривки и сложих на тях плодовете от дървото на живота, за да се 

укрепи душата ти. 

52 Светлината на Светия Дух избавя душата ти от тъмнината, защото ти си се заблудил, изгубил 

си пътя си и си мъртъв за живота на благодатта. 

53 Вие изпаднахте в идолопоклонство, възлюбени хора, в непослушание и неблагодарност. 

Изоставихте светлината и се обърнахте към тъмнината, захвърлихте бялата роба и вместо 

кристално чиста вода пихте мътна и се отровихте с нея. 

54 Аз станах човек във Втората епоха, за да ви науча да обичате и да прощавате, дойдох, за да 

ви дам пример за смирение и кротост, като Учител ви дадох Своите наставления. Но времената 

минаха и вие изпаднахте в заблуда. 

55 О, хора, които избрах сред всички хора! Потърсих те и те намерих в катакомбите, намерих 

те в пустинята, където подхранваш седемте гряха. Днес идвам като добър пастир, търся те по 

всички пътища и пътеки и те спасявам от бездната. Ти Ме слушаше и Ме усещаше и получи от Мен 

всичко, което липсва на душата ти. Дадох ви доказателства за любов, просветих ви и ви дадох 

изобилно от книгата на Моите наставления. 

56 Ела, народе мой, изкачвай планината стъпка по стъпка. Докато се изкачвате, ще се чувствате 

в общение с вашия Отец и ще можете да се наслаждавате на плодовете на дървото на живота. От 

върха на планината тече извор с кристално чиста вода, която утолява жаждата ви. 

57 Израел от третата епоха: Вие слушате своя Учител, който ви наставлява и пророкува. С каква 

цел, възлюбени хора? ─ за да можеш с моята божествена благодат да се събудиш от летаргията, в 

която се намираш. 

58 Който има очи, ще види; който има мозък, ще мисли, и който има уши, ще чуе Учителя си. 

Вие сте тези, които Моят показалец е отбелязал ─ мъртвите, на които съм дал живот ─ слепите, на 

които съм върнал зрението ─ изгубените, които водя със светлината Си, и корабокрушенците, на 

които съм показал спасителната лодка. 

59 Помислете за пиршеството, което Отец е приготвил за "блудния син", който е загинал, 

брулен от вихрушките и пиещ чашата на горчивината. 

60 Почувствайте Ме и Ме оставете да живея в сърцата ви и да ви кажа, както казах на 

учениците Си във Втората епоха: "Вземете и яжте, това е Моето тяло." Така и Аз ви казвам в това 

трето време: "Вземете и яжте, това е Моето Слово." 

61 Възлюбени ученици, наближава 1950 г., когато ще престана да ви говоря под тази форма. 

Но с оглед на това ви казвам, че ще получите словото Ми в изобилие и ще тръгнете като вашия 

Учител. Ще бъдете като фар за човечеството и ще дарявате обилна любов на ближните си. 

Моят мир да бъде с вас! 
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Инструкция 187 
1 Елате и яжте хляба на вечния живот на трапезата на Учителя. Ангелите са приготвили 

трапезата и вашият Отец приема всички вас. Яжте и пийте, но оценявайте небесния вкус на тази 

храна и не се дръжте като някои, които сядат на моята трапеза, ядат, пият и после си тръгват, без 

да осъзнават с кого са били. 

2 Хлябът, който ви предлагам днес, е същият, който ви донесох във Втората епоха. Потърсете 

смисъла и в двете и ще откриете, че той е един и същ ─ този на Моята Божествена Любов. 

3 Идвам да ви изкупя, както направих през Втората епоха, и на всички, които искат да Ме 

последват, казвам: "Вземете кръста си и вървете по Моите стъпки." Вие добре знаете, че кръстът се 

състои от смирение, любов, милосърдие, отказ и жертва. Онези, които я поемат, вече знаят пътя, 

който трябва да следват. Не съм измамил никого, като съм му казал, че пътят Ми е осеян с рози. 

Защото искам Моите войници да Ме следват от любов и вяра. 

4 Знам, че след като покажа на децата си истинността на Моето учение, онези, които Ме 

следват, ще бъдат верни и искрени във всички действия в живота си. Сред Моите верни няма да 

има платени служители, а само ревностни ученици и самоотвержени последователи. 

5 Ако някой изтълкува погрешно този труд и го използва за нечестни цели, той ще си присвои 

името "предател" и съвестта му ще бъде негов собствен съдник. 

6 Вие вече сте имали болезнен и тъжен пример в един от моите ученици от Втората епоха, 

така че можете да го избягвате и да не се опитвате да му подражавате по никаква причина. Защото 

не е редно някой, който е принадлежал към числото на Моите верни деца, да си тръгва, за да 

скрие престъплението, което го е опетнило, както направи Юда, когато си тръгна от Тайната 

вечеря, защото разбра, че не е достоен да остане дори за миг повече сред онези, които скоро ще 

дадат живота си, за да свидетелстват за истината, разкрита чрез Божествения Учител. 

Онези, които Ме следваха тогава, го правеха от любов към Моето дело. Днес искам вие, които 

идвате тук с желание за Моето учение, също да Ме следвате ─ но не водени от човешки интереси 

или от погрешно схващан страх от Моето правосъдие. Искам само любовта към ближния да ви 

вдъхновява за това, защото в тях вие обичате и прославяте вашия Отец и Създател. 

7 Ако исках страхът да ви убеди, трябваше само да си го пожелая и силите на природата щяха 

да се отприщят и по този начин да ви покажат, че аз съм единственият силен. Но искам във всеки 

от вас да се натрупат заслугите, които се придобиват чрез смирение, вяра и любов. 

8 Сега е ново време и това е причината да получавате нови учения. Защото събитията от 

предишните времена, които очакват човечеството, няма да се повторят в този век. Това е все едно 

времето да е спряло и човечеството да повтаря един и същ урок. 

9 Войници на Исус ─ така ви наричам, защото ви поверявам Моето дело: Изследвайте моето 

учение, за да се уверите в тази истина. След това, когато придобиете увереност, не бива да 

потъвате в сън, а богословите не бива да ви смущават с въпросите си, въпреки че това, което ви 

представих днес, не е тайна. Тайната съкровищница се е отворила пред твоя дух, за да можеш да 

опознаеш все по-добре своя Отец. Какъв би бил смисълът, ако дойда при вас с тайни? Можете ли 

да наречете тези тайни откровения? 

10 Обещах ви Духа на истината, който ще дойде при вас, за да ви обясни предишните Ми 

учения; и сега мога да ви кажа, че в това Слово съм събрал всичко, което е предназначено за това 

време. 

11 Разберете как да бъдете мои ученици, като слушате внимателно моите учения, обмисляте 

ги задълбочено и ги прилагате по-късно. 

12 Деца Мои: Докато вие Ме разпознавате по думите Ми, Аз ви разпознавам по делата ви. 

13 Заедно ще научите урока ми по-добре. Поучението е подробно, изпълнено със светлина, 

защото в словото се излива любовта на самия Отец. Затова трябва да използвате цялата си воля, за 

да се докажете като добри ученици. 
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14 Вашият свят е пустиня, аз съм оазисът. Вие сте жадни скитници, които Ме призовахте и Ми 

показахте цялата си жажда за справедливост и любов. Изпратих ви Моето Слово като чиста и 

кристална вода. Понякога тя е била като манна, но винаги е била храната, която укрепва душата ти 

в дългия и труден път през пустинята. 

15 Когато настъпи моментът, вие ще се превърнете в оазис, който дава сянка, вода и прохлада 

на страдащия пътник. С теб страдащите ще излекуват сърцата си, защото Аз сега те превръщам в 

лечебен балсам. 

16 Сега е времето на светлината, всички вие сте облечени в нея. Тази светлина ще накара 

човека да разбере, че в него съществува атом божественост, който е душата, чийто интелект, воден 

от съвестта, ще го доведе до мир. 

17 Тези дарове трябва да го освободят от скръбните поправки и да му дадат възможност да се 

издигне до царството на съвършената мъдрост. 

18 През вековете видях много мои деца, които отхвърлиха удоволствията, предлагани от този 

свят, и поеха по пътя на моя закон, за да оставят следа от духовни примери и вдъхновение за 

човечеството. Тези същества, тези хора, които също като вас са обитавали земята и са дошли само 

за да донесат своето послание за любов и утеха, сега живеят в духовния свят и се радват на 

истински мир. 

19 Не искам от вас да посвещавате цялото си време на Мен, защото Аз съм ви дал задължения 

и отговорности на земята. Но трябва да разберете, че човешкото тяло, което толкова много 

обичате, е само обвивката на душата. Тя е плътта, в която се пробужда всяко страдание. 

20 Позволили сте на тази плът да се изпълни с несъвършенства и изкушения, които умът ви 

създава, когато не бдите и не се молите. 

21 Знам: докато сте на този свят, сърцата и сетивата ви ще се стремят към него. Но се борете 

срещу всичко вредно, безсмислено и неморално. Не ви съветвам да се затваряте в манастири и да 

пренебрегвате света и контактите със съседите си, защото това би било погрешно разбиране на 

вашата любов и служба на моята Божественост. Не се стремете да бъдете пуритани, като 

забравяте, че сте длъжни да изпълнявате и законите на природата. 

22 Изпълнявайте законите, на които ви е подчинил Творецът. Някои от тях се отнасят до 

душата, други - до тялото, а аз ви нареждам само да отхвърлите това, което е вредно, 

високомерието и лицемерието. 

23 О, възлюбени ученици, които слушате учението на Учителя: вижте как Моето Слово 

събужда способностите, които са останали в заспало състояние във вас. 

24 С право можете да кажете, че това вече са последните мигове от моето присъствие сред вас 

в тази форма. Това са скъпоценни моменти, защото когато си спомните за тях след моето 

заминаване, ще можете да кажете: "Каква благодат ни даде Господ!" 

25 И така, възлюбени ученици, пазете се от изкушения. Не се занимавайте с неща, които не ви 

засягат. 

Уверете се, че одухотворяването може да се отрази във вас. Знам, че борбата ви е гореща, че да 

правиш добро понякога е трудно и горчиво. Затова ви уча първо да обичате и да прощавате на 

близките си, а след това да изпращате себе си сред човечеството. 

26 Не се уморявайте, защото работата за душата никога няма да свърши. Това, което сега ви се 

струва като възмездие или наказание, душата ви, когато се стреми нагоре, ще получи като награда; 

защото тя никога няма да се умори да обича и да сее добро. 

27 Блажено е подготвеното сърце, защото то прилича на благоуханна роза, която излъчва своя 

аромат. Благословена е човешката мисъл, която е успяла да се издигне до Мен, защото вижда 

духовните красоти. Този, който знае как да издигне душата си, ще върши велики дела, а умът му 

ще схване и ще създаде по-добър свят. 

28 Оборудвал съм ви, за да можете да се заемете с изграждането на свят, в който цари добро. 

Защото хората от това време по един или друг начин са допринесли с греховете си за 
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унищожаването на най-благородното и най-висшето, което може да съществува в човешкото сърце 

- духовната любов. 

29 Не се стремете толкова много към своя комфорт. Откажете се от желанието си да осигурите 

бъдещето си. Не бъдете повече недоволни. Какво желаете или очаквате от този свят? Вече сте 

имали почести, удоволствия, похвали. Някои са имали всичко, други - много. И все пак намирам 

всички вас без добри дела. 

30 Запитайте се дали сте били справедливи към себе си. Притежавате интелигентност, разум и 

свобода на волята. В момента слушате думите ми, не можете да се наречете невежи. Научихте се 

да Ме търсите в безкрайността, където няма форми, защото като Бог Аз нямам такива. 

31 Аз съм във вас. Защо хората трябва винаги да Ме търсят в онова синьо, което наричат 

"небе"? И това мога да ви кажа: аз съм отвъд това небе. Търсете Ме със смирение и благоговение и 

Аз ще ви позволя да проникнете дълбоко в Моята мъдрост. Но кой човек е проникнал с мисълта си 

там, където е Божията сила? ─ Никой. Защото никой не знае пътя или стълбата, по която да стигне 

до Мен, защото човекът не се вслушва в гласа на съвестта си. 

32 Човекът все още не познава своя свят - земята, чиято природа все още крие много изненади 

за него. И все още има много светове като този, който ви заобикаля. Но ако творението, което е 

само част от Моето дело, не е познато ─ защо има хора, които твърдят, че Ме познават чрез своята 

наука? 

33 Говоря на душата, която един ден ще измине истинския път, водещ към Мен, и ще съзре 

Моята божествена слава. 

34 Бъдете смирени хора, изпълнени с разбиране. Бъдете хора на мира. 

35 Ти Ме молиш да излея благодатта Си върху теб, защото знаеш, че Моето Слово е 

единствената храна за душата ти. Защото животът, който живееш, понякога те кара да падаш. 

Имате горчив вкус в устата си; затова се приближавам към вас, за да ви дам сладост и нежност в 

Моето слово и да успокоя жаждата ви с Моята любов, която изпълва всичко. Но има безкрайно 

много хора, които са по-гладни от вас. Ето защо ви оставям като пазители на Моите откровения, за 

да можете да споделяте с тези хора Моите дарове на благодат. 

36 Вие трябва да станете учители, но трябва да отпечатате последните ми уроци в сърцето си 

един след друг. Все още не сте подготвени. Ако в този момент Учителят призове най-напредналия 

да заеме мястото му и да говори от негово име, той няма да се почувства способен да го направи, 

страхът му няма да го напусне и устните му няма да се отворят. 

37 Но скоро ще се наложи да говорите по този начин ─ след 1950 г., когато Аз оттегля словото 

Си. Тогава трябва да преодолеете целия си страх и да използвате Моята сила, за да се впуснете 

изцяло в изпълнението на задачата си. Това вече няма да е съвсем същият възторг, който 

познавахте досега и чрез който ви говорих през това време. Достатъчно е да се издигнете към Мен 

с вяра и да чуете гласа на духа си, тогава вдъхновението ще бъде във вашия интелект. 

38 Ще инструктирате множествата да ви подкрепят с мислите си, предаността си и 

оборудването си. Тогава ще се уверите, че словото ви наистина е носител на божествено 

вдъхновение. 

39 Вижте как ще се промени формата (на прокламациите) и всичко ще стане по-просто, за да 

могат хората да го разберат по-добре. Защото човекът иска яснота, не иска повече да уморява 

интелекта си с дешифриране на уроци, които смята за неясни. Затова в последните времена на 

Моето провъзгласяване Аз правя словото Си по-лесно за възприемане, за да не допускате грешки. 

40 Също и във Второто време Учителят направи учението си по-ясно в последните периоди (на 

своето учение), тъй като тези последни уроци трябваше да направят всички предишни учения 

разбираеми. 

41 На вас казвам: искам всичките ви действия да са искра на истината. Защото учението, което 

ви дадох, е като кристално чиста вода. Не показвайте на хората нищо от Моята работа по 

подвеждащ начин, защото всичко си има правдоподобно обяснение и причина за съществуването 
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си. Във всичко, което предавате, не трябва да има страх от света. По този начин всички, които са 

заблуждавали ближните си с нечестни прокламации, ще признаят грешката си и в Моята служба 

ще останат само онези, които са готови с добро намерение и добра подготовка да носят на хората 

Моята истина, Моята любов и Моя мир. Истина ви казвам: плевелите, които растат в сърцата, ще 

бъдат отстранени от плодородните ниви. Само по този начин човечеството ще разпознае 

истинското действие на Светия Дух. 

42 Ще намерите всички Мои ученици разпръснати по цялата земя. Защото всеки, който води 

духовен начин на живот и се покланя на Мен, е духовник. 

43 Обединението на религиите ще настъпи, когато човешкият дух се издигне над 

материализма, традициите, предразсъдъците и фанатизма. Тогава хората ще се обединят духовно 

в едно единствено поклонение: на доброто от любов към Бога и ближния. Когато това се случи, 

човечеството ще навлезе в период на съвършенство. Ето защо изисквам от вас да показвате Моето 

дело чрез добро и почтено поведение. 

Не се притеснявайте, че няма да доживеете да видите реализацията на всичко това. Но със 

сигурност ще имате удовлетворението, че сте допринесли със своето семе за установяването на 

Царството на мира ─ семе, което ще даде плод в сърцата на идните поколения. 

44 Подгответе се, сеячи на Моята нива, защото нивите са готови да приемат семето на Моето 

учение. 

45 Не е далеч денят, когато ще видите тълпи от хора, които ви търсят, прекосявайки моретата в 

желанието си да получат това, което Учителят ви е предал за тях. 

Този континент ще ги посрещне с братство и мир. Расите ще се смесят, това ще бъде съюзът на 

хората, защото техните обичаи и идеи ще се преплетат; и това ще донесе истински и траен мир. Ще 

има нов свят. Това, което преживявате в момента, е подготовка за него. 

Борбата трябва да бъде продължителна, за да се спечели време, защото идеите, които 

преобладават днес, не могат да бъдат заличени за един миг. Между тези два свята е необходимо 

известно време: Тази, която преживявате и която трябва да изчезне, и утрешната, която ще я 

замени. 

46 Все още се намирате в най-трудния период на борба. Затова дойдох да ви напътствам, за да 

можете да видите утрешния свят. Давам ви необходимите правомощия, за да можете да 

осъществите решението си, и благославям човечеството. 

47 Бъдете благословени, защото се стремите да увеличите знанията си, за да откриете най-

висшето, и желаете да виждате ясно, когато навлизате в духовния път. Но няма да можеш да 

разбереш напълно моето учение, докато не стигнеш толкова далеч, че превръзката, която закрива 

очите ти, да падне. 

48 Човекът е отговорен за собственото си духовно изоставане. Защото, въпреки че е надарен с 

разум и дух, той не полага усилия да се издигне до нивото на живота, което му принадлежи. Той се 

отпуска и се наслаждава на удоволствията на плътта, убива душата си, разболява се и се влачи като 

"паралитик" без ни най-малко желание да бъде излекуван от страданието си. 

49 Моите учения и моята жертвена смърт са постигнали много малко. Защото в края на 

вековете с тъга виждам, че (все още) слепите водят слепите, а куците искат да накарат 

парализираните да ходят. Виждам, че мнозинството от хората са крехки, но слаби същества, и то 

защото не искате да живеете така, както съм ви учил. Позволявате на страстите да доминират над 

вас, да покълват в сърцата ви и да ви вредят. 

50 Надарени сте с големи качества, но не ги използвате добре. Предназначих интелигентността 

и волята да служат на духа, за да можете да бъдете господари на действията си, на живота си и 

добри законодатели, за да можете да побеждавате и да спечелите битката в борбата, която водите 

между духа и плътта. Когато постигнете това, вие ще бъдете добри пророци, които ще водят 

множествата ─ хората с добра воля. Тогава няма да се страхувате от битката, защото ще сте 

победили самите себе си. Ще се почувствате силни и ще гледате един на друг с уважение и любов 
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─ дори на подчинените същества, на онези ваши малки братя, които след това ще станат ваши 

приятели. 

51 Не си мислете, че древните пророци, които наричате "велики хора" и които са постигнали 

освобождение, са били силни и възвишени само защото им е било писано да бъдат такива. Те са 

такива, защото са се борили и са построили истинския храм на мира и любовта. Но и тези, които 

полагат най-големи усилия, за да достигнат до истината, също са застрашени да изпаднат в грешка. 

Но благодарение на духовното си извисяване те различават доброто от злото и отхвърлят всеки 

враг, като по този начин постигат победа на светлината, която е в тях. 

52 Този принцип на живот, който е във вас ─ тази светлина идва от моя Божествен Дух и всеки 

човек я притежава, без да разбира каква е нейната стойност. Ето защо той пренебрегва това 

съкровище и въпреки че е надарен с велики качества, за да бъде безсмъртен, се лишава от тях, 

доброволно се самоубива и губи силата си. Позволявам му да почувства и да познае последиците 

от грешката си, за да може след това, благодарение на усилията и опита си, да възвърне 

достойнството си и да потърси удовлетворение и радости на духа, оставяйки преходните 

удоволствия завинаги зад гърба си. 

53 Какво е необходимо, за да живеем винаги според моите закони? За да използвате силата и 

енергията си, за да работите като мои истински ученици и да победите тъмните сили, които са 

завладели света. 

54 Искам да разберете Моята истина и да разберете, че нямам никакви мистерии или тайни за 

вас ─ ако се подготвите в това време, ще започнете да се покланяте истински на Моята 

Божественост. 

Казвате, че се подчинявате на Закона и вярвате в Мен, но делата ви говорят за обратното. Днес 

вие само научавате за Моята воля и Моите напътствия, но ще дойде ден, когато ще бъдете 

оборудвани. Тогава ще ви направя участници в Моята слава, ще сключа завет с вас и на този свят 

ще има мир. 

55 Тогава ще Ме признаете за единствен Господ и ще се обичате като братя и сестри, без да 

проявявате никакво благоразположение. Но ако днес искате да бъдете Мои истински ученици, 

няма да е необходимо да напускате земята, за да се чувствате силни и чисти. Още в този свят, 

който обитаваш, ще видиш как обещанията ми се сбъдват; защото всичко ще се сбъдне. 

56 Масата е подготвена. Седнете, заемете местата си, позволете Ми да ви водя и да ви служа. 

Вземете заедно с Мен от хляба на истината, оставете се да бъдете озарени от светлината на 

любовта и пейте хваления на вашия Бог. 

57 Чуйте каква красива хармония звучи. Нека химнът на любовта ви прозвучи в небесата и 

гласовете на ангелите да се обединят с вашите. 

58 Предайте Ми страданията си, дайте Ми неприятностите си и повече не свиквайте с тях. 

59 Както сте с Мен в този момент, така и човечеството ще дойде при Мен според Моята воля; 

Аз ги очаквам. Бъдете искрени, където и да отидете, за да не бъде Моето учение нападано, а да 

бъде признато от всички заради плодовете, които дава. 

60 Моето божествено слово звучи в духа ти дори по-силно, отколкото в слуха ти. Давам ви 

моето учение, за да можете утре да бъдете учители. Но за да можете да говорите за моето учение, 

е необходимо да познавате неговия основен принцип, а той е любовта. Нещо повече, казвам ви, че 

не е достатъчно само да знаете този фундаментален принцип ─ трябва да го притежавате, да го 

почувствате. Как можеш да говориш за милосърдие, ако не си го изпитвал към ближните си? 

61 Ако често повтарям думата "любов" в Моите поучения, то е защото имам право да го правя, 

защото Аз наистина ви обичам. 

62 Казах ви, ученици, че утре ще бъдете учители. Това ще се случи, когато обичате ближния си. 

Вижте как словото ми ви изглажда малко по малко като фино длето ─ докосвайки веднъж 

възприятията ви, друг път струните на сърцето ви или духа ви, за да може светлината му да ви 

озари. 
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63 По този начин говоря на човешката част от същността ви, за да я направя послушна и 

предана на вашия дух, който всъщност трябва да ръководи стъпките на човека на земята. Той е 

този, който притежава силата и светлината да го направи. 

64 Днес виждам човек, който стои неподвижно по духовния път. Той е поел по пътищата на 

науката, властта и страстите. Смятате ли, че ако не беше спрял духовното си развитие, което 

означава приближаване към любовта, доброто и истината, той също щеше да запали огъня на 

войната? 

65 Дошло е времето на одухотворяването и ако хората се съпротивляват да видят моята 

светлина, те ще изпаднат в заблуда, защото дори природата ще им покаже проявления, които те 

няма да могат да разберат. 

66 Не Ме следвайте от страх пред Моето правосъдие, нито от чувство за дълг. Каква стойност 

би имала работата ви, ако не я вършите доброволно? ─ Знаеш, че трябва да дойдеш при Мен 

благодарение на собствените си заслуги. Вече си познал света и неговите удоволствия, но те само 

са те направили слаб и са засенчили душата ти. Но не се заблуждавайте, като мислите, че ви 

отказвам и от добрите и справедливи действия, към които сте задължени на земята и от които 

постоянно се нуждаете. 

67 Обичам всички ви и не ви деля на раси. Но докато човекът не се възприема като духовна 

душа, а само като човешко същество, той ще се смята за по-висш от своите събратя и ще 

съществуват раздори и войни. 

68 Универсалният език на Моето Слово, чиято същност е любовта, ще бъде чут от всички хора 

и именно той ще ги обедини помежду им и с техния Отец. 

69 Събудете се, о, хора, защото вашата борба ще започне след 1950 г., когато Моето Слово ще 

завърши чрез тези носители на гласове. Но вие и вашите деца, а след това и техните деца, ще 

направите моето учение незаличимо в сърцето на човечеството. 

Моят мир да бъде с вас! 
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инструкция 188 
1 Елате, възлюбени ученици, тук е Учителят. Вие Ме познавате по смисъла на Моето слово, а 

Аз ви познавам по вашите действия. 

2 В света Моите ученици ще бъдат разпознати по чистотата на делата си; и когато дойдат в 

Моето присъствие, след като са изпълнили добре задълженията си, ще им кажа: Вие сте истински 

Мои ученици, защото сте изпълнили това, на което ви научих. 

3 Стремете се да постигнете одухотворяване, защото то означава освобождение на душата. 

Приспособете се към моите закони, които са любящи и непогрешими, и те ще управляват живота 

ви; защото всичко, което ви заобикаля, независимо дали е материално или духовно, живее в 

рамките на моя закон. 

4 Човекът, който е съвършено творение в творението, трябва да живее според благодатта, 

която Творецът е вложил в него. 

5 Не ви казвам да се отказвате от задълженията в света, които са определени от Мен за 

вашето запазване, удовлетворение и усъвършенстване. Бъдете уравновесени и справедливи и 

давайте на душата и тялото си това, което е необходимо. 

6 От самото начало Аз създадох човека свободен, но неговата свобода винаги е била 

придружена от светлината на съвестта. Но той не се е вслушал в гласа на вътрешния си съдия и се е 

отклонил от пътя на закона, докато не е създал тези убийствени, кървави и чудовищни войни, в 

които детето се е надигнало срещу бащата, защото той се е отклонил от всяко чувство за човечност, 

милост, уважение и духовност. 

7 Хората отдавна е трябвало да избягват разрушенията и войните, за да си спестят скръбното 

изкупление. Знайте, че ако не успеят да се пречистят с добро, преди да пристигнат при Мен, ще 

трябва да ги изпратя отново в тази долина на сълзи и кръв. Защото онези, които живеят в смисъл, 

противоречащ на съвършенството, няма да могат да дойдат при Мен. 

8 Как това Слово може да достигне до човечеството? ─ по начина, по който съм го правил в 

миналите времена: чрез пратеници, пророци и ученици. 

9 В този момент ви подготвям, за да може моите учения и откровения да достигнат до всички 

места на земята. 

10 Ако днес сте все още неизвестни, утре ще бъдете известни. Задачата на новите апостоли ще 

бъде да възстановят морала в това човечество. Битката ще бъде ожесточена. 

11 Молете се винаги, за да придобиете сила. Бъдете енергични, за да постигнете 

съвършенство. Внимавайте, защото звярът на злото дебне душата под хиляди форми. 

12 Капвам думите Си в сърцето ти като капки роса, които му вдъхват живот. Но ако можехте да 

разберете всичко, което ви казвам ─ колко ясно бихте разпознали пътя! Позволявам на мира и 

Моята светлина да нахлуят в мислите ви, защото чрез тях ще достигнете и до Мен. 

13 Чуйте учението, което Учителят ви дава на духовен език, на универсалния език на любовта, 

който доближава хората до техния Създател. 

14 Моето слово е като нова зора на мир за душата ти, като лъч светлина, който осветява пътя 

ти. Чували сте този глас много пъти и малко по малко разбирате какво казва. 

15 В момента се разкривам пред цялото човечество, защото сега е времето, когато целият свят 

ще познае одухотворяването, времето на духовното общуване. Христос на любовта сега излива 

Себе Си в Своите деца, за да могат те да постигнат спасението си. 

16 Има много хора, които ─ без да са Ме чували, както вие в този момент ─ преследват същата 

цел, към която се стремите и вие, защото усещат, че е дошло времето на борбата на духа за 

общуване с Небесния Отец. 

Във Втората епоха ви дадох да разберете, че ще настъпи период, когато човек ще опознае и 

развие умствения диалог и ще получи Моята мъдрост чрез интуиция и вдъхновение. В това време 

един фарисей се приближи до Мен и Ми каза: "Ако си Божият Син, кажи, както е Той; ако си 
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изпратен от Отца, кажи, както е Отец." Но аз му отговорих така: "Който познава Сина, познава Отца, 

защото Аз идвам от Него." 

17 Наистина, винаги съм бил мъж. Но за да Ме почувствате, е необходимо да не се оставяте да 

бъдете водени от инстинктите на тялото. Когато човекът се събуди и тръгне да изследва това, което 

съм му разкрил, той ще осъзнае смисъла на живота и мисията, която се крие в него. Само тогава 

той вече няма да изпитва болка и посещения, защото е поставил своите способности и сетива в 

служба на духа. 

18 Тъй като животът на Исус, Назарянина, е известен на всички, вие имате пример, за да 

следвате пътя, по който никога няма да загинете. "Аз съм Пътят, Истината и Животът, Аз съм 

тъканта на света, който обитаваш, и на въздуха, който дишаш. Аз съм силата, която кара човека да 

се издигне до един по-висш живот, от който той вижда, разбира и усеща всичко, което го 

заобикаля. Защото този свят е не само долина на сълзите, но и място, където можете да получите 

удовлетворение, радост и мир, макар и само временно. 

19 Познайте Ме и ще познаете себе си. 

20 Виждате как хората са преминали през този свят, винаги пречиствайки се чрез болка. Това е 

така, защото не сте знаели как да се приближите до Мен, въпреки че винаги сте имали Моята 

светлина, която ви говори за преходността на този живот и за безсмъртието на душата. Ето защо 

днес ви говоря на духовен език, като използвам вашия човешки език, за да се разбера. 

21 Като слушатели вие сте разбрали и сте постигнали напредък, защото чувате тези 

проявления и вече не ги преживявате само в земната част на своето съществуване, т.е. външно, а 

ги проумявате в желанието си да откриете тяхната същност. Вече не чуваш гласа на този, чрез 

когото ти говоря, защото божественият звук на Моето Слово е намерил отзвук в най-съкровената 

част на душата и сърцето ти. 

Това е още едно преображение на Моята Божественост; защото Аз, "Словото" на Отца, като се 

проявявам по този начин, карам вашия ограничен ум да общува с неограничения ум на Отца. 

22 Душата ти, удостоена с честта да приеме Моята благодат, Ми казва: "Господи, ти идваш в 

нашето сърце като истинско дихание на любовта". 

23 Истина ви казвам, че щом разберете и живеете по този начин моето учение, вие постигате 

духовност, защото се отказвате от суетата и безсмислените удовлетворения, за да чуете Небесния 

концерт. 

24 Помислете внимателно върху всичко, което ви посочвам. Помислете как учените, когато 

изучавали човешкото тяло, се удивлявали на неговото съвършенство. Но ако това тяло, което е 

тленно в този живот, е с такова чудесно съвършенство, можете ли да си представите славата на 

духовната душа, чиято природа е безсмъртна? 

25 Възхищавайте се само на необятността на морето, на размерите на вашата планета, за да 

оцените значението на вашето съществуване повече от всички тези чудеса, защото притежавате 

душа, която може да ви пренесе отвъд тези граници в един миг и на която, когато се пречисти и 

заживее в царството на Отца, ще се покажат всички светове. 

26 Този, който Ме е чул, губи страха да се върне към своя произход и дори да се смята само за 

атом сред творението, изпитва вътрешно блаженство от това, че съществува, защото е дете на 

Небесния Отец. 

27 Когато напуснете този свят, ще бъдете като капка роса, която продължава да оживява 

всичко сътворено. Казвам ви: Бог, Безкрайният, Вечният, е в цялото творение, той е същността, 

която оживява всичко. В творенията Той вижда цялата красота на Своето дело и изпитва 

блаженството, което съществува в плодовете на Неговото вдъхновение; защото всичко говори за 

Него, всичко Го прославя и Му отдава почит. 

28 Той е във всяка проява на живота, защото е първоизточник на всичко съществуващо. 

Помислете за това и ще разберете, че няма смърт. 
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29 Това е урокът за този ден ─ урок, който, както всички, които съм ви дал, ще бъде записан по 

Моята воля в книгата, която ще бъде наследство за идните поколения: Третият завет. 

30 Сега е третият път, в който ще направите крачка напред. Времето, когато Ме търсехте чрез 

символи, свърши. Сега пред очите ви започва нова епоха, но не и нов път. Не съм дошъл да 

унищожа семето ви, нито да ви объркам с чужди думи. Не ви казвам да отричате духовното 

послание, което съм ви оставил в миналото. Аз само продължавам учението, което бях започнал и 

оставил във втората му част. 

31 Когато Христос се появил в пълнотата на Своя човешки живот, за да възвести на хората 

идването на Божието царство, Той изненадал хората, които празнували обреди и церемонии, 

поради което им казал да не забравят Закона, за да следват традициите. Но след това, с думите и 

делата Си, Аз отхвърлих всички ненужни форми на поклонение, за да оставя в сърцата им само 

Божествения закон. 

Никой не може да каже, че Исус се е отрекъл от Мойсеевия закон, защото с живота Си, делата 

Си и кръвта Си ви научих да го изпълнявате. Но ви преподавах и нови уроци, които бяха съобразени 

с времето, в което дойдох, и които бяха в хармония с вашето духовно развитие. Това беше втората 

част от великата книга на моята мъдрост. Научих ви на по-чиста форма на молитва, за да разцъфти 

любовта ви към Бога и ближния. 

32 По онова време вие Ме разпознахте като Любов. Аз ви съобщих причината за моето идване, 

разкрих ви духовния живот, обявих ви моето второ идване, новото време, и ви оставих подготвени, 

така че когато дойде времето, да можете да получите моя трети урок, третата част от тази книга, 

която днес е отворена пред вашия дух. 

33 Върнах се при хората сред военни новини, събития и знамения, с които предсказах 

идването Си. Но хората не Ме почувстваха. 

34 Сред тази тишина, тази бедност, това кътче на земята, Аз в момента огласям със Словото Си 

човешкия интелект, призовавам хората, събуждам ги за нов живот, обновявам ги чрез Моите 

убедителни и любящи наставления, събуждам в тях дремещите им способности, за да ги издигна в 

пътя на следване на техния Учител. 

35 Трябва да ви кажа, че през това време ви намерих заплетени в религиозен фанатизъм и 

идолопоклонство повече от всякога, а в същото време душата ви бе по-бедна на добродетели от 

всякога. Сега ви питам, след като Ме слушате година след година чрез тази прокламация: кой 

чувства, че съм унищожил принципите му на живот? Кой се чувства объркан или вижда 

християнската си вяра разрушена? Истина ви казвам, че ви припомних това, което ви разкрих в 

миналото, само защото го бяхте забравили или изопачили. Онова, което хората бяха скрили от вас, 

Аз го извадих наяве, и онова, което се пазеше в Моята тайна съкровищница, Аз ви го открих. Тази 

епоха е епохата на духовната свобода. Мъжете са просветени от духа си и ще знаят как да изберат 

безопасния път. 

36 Моят лъч и моите духовни пратеници проникнаха в атмосфера, в която се носят тъмните 

пластове на материализма и греха. 

37 В тези моменти вие размишлявахте и признавахте, че наистина не се покланяте на друг Бог, 

освен на този, на когото се покланяхте преди това ─ че никой не е затварял вратите на сърцата ви 

за Мария, Девата и Вселенската Майка ─ че това учение укрепи вярата ви и увеличи познанията ви 

за вечния живот на душата и че Аз написах в душата ви със светлината на Моето Слово онези най-

висши заповеди да обичате ближния си като себе си и да се обичате един друг. 

38 Дойдох само за да премахна от сърцата ви онова, което е вредно ─ онова, което не ви 

позволява да се развивате. Затова ви казвам отново и отново, че съм ви дал духовна свобода, за да 

Ме намирате и чувствате във всеки момент и на всяко място, и вместо да питате света за това, 

което не може да ви отговори, вие духовно питате вашия Отец и получавате от Неговата милост 

хляба на Духа. Така че, ако си обидил твоя Бог в лицето на брат си, трябва да му простиш, ако той 
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те е обидил, или да поискаш прошка от него, ако ти си го обидил, и Аз ще ти простя. Защото този, 

когото не сте обидили, не може да ви даде прошка за злото, което сте сторили на друг. 

39 Ученици: Тъй като вече не се учудвате, че съм дошъл при вас в това време, не се учудвайте, 

че духовният свят се изявява сред вас. 

40 От самото начало на еволюцията на човечеството Отецът е обещал проявата на духовни 

същества като доказателство и откровение за съществуването на онзи свят, на онзи живот. Истина 

ви казвам, че този свят винаги е бил в съюз с човека според Моята воля. 

В началото на вашата еволюция забраних на човека да се обръща към духовните същества, 

защото времето за това още не беше дошло. Нито въплътените, нито безплътните бяха подготвени 

за това общуване. 

41 Илия в тази Трета епоха, предшественикът на Моето идване, е този, на когото дадох ключа, 

за да отвори вратите на духовния свят на светлината, така че неговите обитатели да имат достъп до 

материалния свят, точно както позволих на хората да влязат в отвъдното, и така да има 

сближаване, хармония и любов между тях. 

42 Още преди моят глас да определи времето за това общуване, на Земята имаше 

непослушни, любопитни и нетърпеливи, които, пренебрегвайки забраната, станаха пионери на 

друг вид общуване, в което тъмни и объркани същества се изявяваха, защото не им беше писано 

да го направят от моята божественост. 

43 Моето действие е различно; едва когато прецених, че сте достатъчно способни и осъзнати, 

за да приемете тези учения, ви дадох това велико наставление - едно от най-великите, които съм 

дал на този свят, за да се научите чрез духа да виждате, да питате, да разбирате и да откривате. Но 

когато ви отворих този хоризонт, ви научих на закон, който ви забранява да се хвалите с тези 

дарове, да правите бизнес с тях или да злоупотребявате с тях. 

През това време, когато се запознахте с моето учение, някои изпитваха страх, други 

подозрение, трети дори ужас, а имаше и такива, които изпитваха ужас от думата "дух", без да се 

замислят, че имат в себе си един дух, даден им от Създателя, който също е дух. Кой ви е внушил 

този страх? Кой ви накара да изпитвате отвращение към духа? Нима не сте се замисляли, че тялото 

или утробата, които толкова обичате, са само прах, който ще се върне на земята, а вие ще живеете 

само в духа за цяла вечност? Какво ще направите, когато се окажете в това състояние? Тогава ще 

избягате ли от себе си? 

44 За да ви помогна в мисията ви, ви давам необходимото време за обучението ви; а за да ви 

облекча в прехраната и трудностите, ви изпращам духовни служители, истински ангели на 

милосърдието, светлината и мира. Вярвайте, че тази комуникация не е по човешка воля, а по 

божествено вдъхновение. 

45 Не бъркайте тази комуникация с тази, която хората създават по своя собствена воля ─ някои 

водени от науката, други от любопитство, трети от суеверни идеи. 

46 Ако обърнете внимание на това, ще откриете, че тези два вида вдъхновение присъстват в 

човечеството още от първия човек, който освен гласа на своя Господ, който му показвал пътя към 

светлината, чул и друг глас, който го подтикнал към непослушание и високомерие. От този момент 

нататък разпознайте борбата на човека под влиянието на тези две сили - на доброто и на злото. 

Както човекът познава закона на природата и се чувства просветен от светлината на духа, така той 

усеща и предизвикателството на изкушението открай време. 

47 Казвам ви това, за да укрепя вярата ви и знанието ви. Не изпитвайте неуважение към моите 

духовни пратеници или посланици; защото ако можехте да видите възвишената благодат, с която 

са облечени, щяхте да признаете, че дори Соломон в блясъка на своя трон не притежаваше 

величието на тези служители. 

48 Какво ли биха казали народите, които кървят и загиват от мор и глад, ако този свят на мир и 

милосърдие се появи сред тях и те чуят неговия глас на утеха и любов? 
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49 "Флуид" наричате силата, с която тези същества лекуват вашите физически или морални 

недъзи. И наистина, в тази течност е лечебната сила. Това е същото, с което Исус възвръща 

зрението на слепите, подвижността на куците и говора на немите. С нея Той изцелява прокажения 

и възкресява мъртвите. 

50 Никой (от вас) не влиза в моето присъствие. Но ако някой дойде като чист, той няма да си 

тръгне оцапан от този път. 

В това време, когато Илия, според божествената заповед, отвори портите на отвъдното за 

хората, аз ще накарам човечеството да разбере, че това общуване не е грях от страна на онези, 

които го практикуват, а благодат, предназначена за хората от онова време от Отца и която ще бъде 

предвестник на диалога между духовете след 1950 г., когато тази благодат отново ще бъде отнета 

от вас. 

51 Обучавайте се, за да не станете по-късно жертва на измама, на заблуда, защото все още 

имам много уроци, които трябва да ви разкрия. Не позволявайте на въображението ви да ви носи 

фалшиви откровения или вдъхновения. От небето светлината ще дойде при подготвения човек, за 

да може той да говори на ближния си с Моята истина. 

52 Наближава времето, когато хората ще отхвърлят оръжията, стремежа към власт и враждите 

и ще се насочат към духовното, а сред масите ще се появят апостоли, чието слово ще бъде чуто и 

чиято следа ще бъде следвана. Това ще се случи по време на война на идеологии, религии и 

светогледи. 

53 Тази битка ще бъде могъща, по-страшна от тези, предизвикани от претенциите за земна 

власт. Защото мирът ще изчезне от сърцата, мисленето ще бъде помрачено от мрака на фанатизма, 

а гласът на съвестта и разума вече няма да се чува. Фанатизмът ще се раздвижи до дъно и ще 

умножи силите си, ще издигне църкви и ще се покаже. Някои ще загинат, придържайки се към 

идолите си, но други ще отворят очите си за светлината и ще се спасят от тази бездна. 

54 Днес всички тези пророчества ви се струват далечни, но тяхното изпълнение е близо. Очите 

на хората ще видят как идолите, фалшивите богове и големите църковни сгради, които са били 

гордост и разкош на църквите, ще бъдат свалени от пиедесталите си. Но вие няма да сте тези, 

които ще разобличават публично онези, които лъжат; тази задача ще бъде изпълнена от други. 

Трябва да сте подготвени със словото, сърцето и ума, така че духът ви да работи с истинска любов 

за спасението на човечеството. 

55 Пред лицето на разразилата се вихрушка не бягайте, нито търсете катакомби, за да се 

скриете; по-скоро останете спокойни насред урагана. Тогава ще видите как хората се събуждат от 

летаргията и правят сравнения между различните религиозни общности. И тогава, когато открият 

човешкото несъвършенство във всички, ще попитат: "Какво е спиритизъм?" Тогава нека Моите 

пратеници и апостоли, без да се надуват или хулят, без да се хвалят с каквото и да било, да 

изтъкнат искреността, простотата и светлината на това учение и светът ще се преклони, убеден в 

неговата истинност. 

56 Ще има сериозни спорове, ще бъдете преследвани и клеветени. Навсякъде ще срещнете 

противопоставяне, а понякога и сериозни и добре обосновани аргументи. Но не бива да се 

оставяте да бъдете впечатлени от думите на хората. Защото, ако не се основават на дела на 

истината, те ще бъдат само празни думи. 

57 Ако се доверите на Мен и се подготвите, Аз няма да ви оставя сами. Аз ще говоря чрез 

твоите уста и ти ще знаеш за делата, които върша чрез твоето посредничество. 

58 Човечеството ще започне да усеща истинския път и да Ме търси, както съм очаквал ─ с духа. 

Всеки, който признае, че носи Отец в сърцето си, веднага ще престане да бъде враг на своя брат и 

ближен. Тогава ще настъпят прошката, помирението, милосърдието и братството. 

59 Тогава хората ще могат да кажат, че са видели Исус, че Той е слязъл от кръста, за да каже на 

света: Кръвта, която пролях за вашето изкупление, спря да тече. Тук съм, с теб завинаги. 
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60 Хора, Аз приех в Моето проявление добри и покварени, хора от всякакъв вид ─ такива, 

които Ме обичат, и други, които са Ми обърнали гръб. Защото всички са Мои деца, всички обичам 

еднакво и всички ще Ме обичат и ще Ми служат по същия начин. 

61 Днес идвам да ви обединя, тъй като моята кръв, пролята през Втората епоха, не беше 

достатъчна за вас. Защото не успяхте да завършите делото на братството и любовта, на което ви 

научи моето Учение. 

62 Кога ще се убедите, че само в изпълнението на моя закон можете да намерите здраве, 

щастие и живот? Вие осъзнавате, че в материалния живот има принципи, с които трябва да се 

съобразявате, за да оцелеете. Но вие сте забравили, че в духовния свят също има закони, които 

трябва да се спазват, за да може човек да се наслаждава на извора на вечния живот, който 

съществува в Божественото. 

63 В това време високомерните и глупавите, материализираните и невярващите ще трябва да 

Ме чуят и Аз ще посея отново в сърцето им, което е било като неплодородна земя за Моето семе, 

докато от скалите поникнат цветя. 

64 Ще излея върху всяка душа извора на Моята благодат, докато тя се пречисти. Но това вече 

няма да са водите на Йордан, а светлината на Моята благодат, на Моята справедливост, която, 

когато докосне тази душа, ще я събуди да чуе гласа на съвестта си, ще я доведе до молитва, 

покаяние и обновление. 

65 Сега изпълнявам това, което ви обещах във Втората епоха. Обявих ви го, когато ви дадох да 

разберете чрез Моето Слово, че ще настъпи време на мир и одухотворяване. Сега живеете в 

епохата, когато традициите, обредите, церемониите, символите и изображенията се заличават и 

вашият (човешки) дух се освобождава от предразсъдъците, фанатизма и идолопоклонничеството, 

за да приеме истинското поклонение на Бога. 

66 Когато тези думи стигнат до ушите на материалистите, те ще се усмихнат недоверчиво на 

Моето учение и Моите пророчества. Но съмненията на хората никога не са Ме наранявали. 

67 През Втората епоха, когато Благата вест за Моето учение достигна до големите градове и 

великите империи като Рим, хората също се усмихнаха, когато научиха, че Исус е бил беден 

галилеянин, следван от няколко рибари, които са били също толкова бедни и скромни като Него. 

Подигравките им не Ме поразиха, защото знаех, че те не Ме познават. Те не разбраха, че Моята 

сила се корени именно в това смирение и че Моята сила е в онова Слово, изпълнено с любов и 

справедливост, което за мнозина изглеждаше неразбираемо, а за други - невъзможно за 

изпълнение. 

68 Когато научиха, че Исус е умрял, разпънат на кръст, сякаш е бил злодей, и че тази смърт е 

трябвало да послужи като възпиращо средство за неговите ученици и последователи, те не 

очакваха, че тази кръв ще послужи, за да направи плодоносно семето, което е било посято само в 

малцина. 

69 Сред съмняващите се се появи вяра, сред вярващите се прояви жертвоготовност, 

светлината на надеждата засия сред робите, сред потиснатите и навсякъде божественото учение 

на Спасителя звучеше от устата на хората, които призоваваха към справедливост и говореха за 

любов. Висша сила обгръщаше душата на вярващите хора и тази изливаща се сила беше като бяла 

вода, която никоя човешка сила не можеше да спре. 

70 Това беше поток, който течеше от град на град и от село на село, спускаше се в долините и 

се изкачваше в планините. Нямаше дом - било то колиба или дворец - в който това влияние да не е 

достигнало. Това беше реката на живота, която се изливаше върху мъртвите полета, това беше 

вечно любящата справедливост на вашия Отец, която дойде при хората, за да пречисти душите им 

и да съди делата им. Когато потокът спря да тече, се появи нов свят, ново човечество на земята, но 

то си остана същото. 

71 Светлината на едно ново учение я е събудила от летаргията, за да ѝ помогне да напредне 

духовно, приближавайки я до съвършеното същество, което наричате Бог и Отец. 
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Затова сега казвам на вас, скептичните и материалистичните хора: Ако чуете слуховете, че съм 

бил с хората и съм им предал Себе Си чрез техния интелект, и ако сте получили знание за ученията, 

съдържащи се в Моето учение, не се присмивайте и не смятайте, че осъществяването на ученията 

на Моето дело ─ това дело, което току-що представям пред вас ─ е невъзможно за хората. Защото 

по-късно ще съжалявате, че сте отказали да го чуете, когато станете свидетели на разцвета му. Ето 

защо, ако усетите, че потокът блъска вратите ви, отворете ги и го оставете да влезе. Уверявам ви, че 

само нечистото ще бъде отмито, защото Той няма да докосне доброто, което съществува в живота 

ви. 

72 С това ви давам да разберете, че трябва да се научите да вниквате в смисъла на това Слово, 

така че постепенно да опознаете Моята истина, когато се потопите в нея. Защото в това 

размишление накрая ще стигнете до убеждението, че осъществяването на много от пророчествата, 

дадени в миналото, сега действително се сбъдват, както и много от пророчествата, които Моите 

пратеници ви предадоха, когато ви съобщиха за идването на Духа на истината, Духа на утехата. 

Моят мир да бъде с вас! 
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Инструкция 189 
1 човечеството, дойдох да ви обединя. Виждам ви като един народ, разпръснат по целия 

свят, и искам да ви виждам като едно дете. Ето ви нова страница от Книгата на живота, все още 

непозната на Моите ученици. 

2 Народе Мой: Илия, чийто дух се проявява чрез Моите гласоподаватели и който ви говори с 

думи, изпълнени със светлина и пророчество, е същият, който изуми света със силата си в Първата 

епоха, и не бива да се учудвате, когато ви разкривам, че той е бил сред хората и във Втората епоха, 

в която тогава е бил известен като Йоан Кръстител. Казвам ви, че не бива да се учудвате на това, 

защото не само днес ви разкрих тези учения, но те вече са записани. 

3 Доказателство за това е, че пророците са казали, че Илия ще дойде преди Христос, за да 

подготви пътя за Господа, и това пророчество се е сбъднало. Но след това Исус заявява, че при 

второто Му идване на света първо ще дойде Илия, за да оправи всичко. Това обещание 

непременно се сбъдва сред вас. 

4 Ако това Откровение бъде изучено утре от онези хора, които са се борили много с 

Писанията, те ще могат да видят, че Духът на Илия е дошъл по това време, за да изпълни същата 

мисия, която му е била поверена през Втората епоха ─ да подготви пътищата на Господа, като 

очисти онези, които след това ще бъдат ученици на Светия Дух. 

5 Днес не съм дошъл да страдам на земята, както в миналите времена, когато трябваше да 

понасям подигравките на езичниците, горчивината на преследванията, а по-късно и смъртта. 

Защото от устата на Илия излезе пророческото слово, което обяви съд над всички злодеи. 

6 Днес той дойде в дух и затова човешка ръка няма да може да го докосне, нито да му 

навреди. Въпреки това този народ му даде да изпие чашата на страданието на неблагодарността. 

7 Илия е пастир, който с любов търси изгубените си овце. Понякога той успява да събере 

деветдесет и деветте овце. Но е забелязал, че му липсва един човек, който да допълни стадото му. 

И тази малка овца се оплаква, когато вижда, че се е заблудила в трънливия плет на скалистите 

урви. Но Илия бърза да го намери. Каква радост обзема духа му, когато успява да го спаси от 

опасност. С каква любов той иска да върне любимата овца в компанията на нейния вид. Но колко 

голяма е болката му, когато, връщайки се в кошарата, открива, че много други са я прескочили и са 

си тръгнали, защото са последвали импулса на свободната си воля. 

8 Множествата, които са били свидетели на присъствието на Илия и са видели разцвета на 

делото, което той е обявил, няма да са тези, които са най-погълнати от изучаването на 

откровенията, които техният Господ им е дал. Утре ще дойдат хора, за които изучаването на 

свидетелствата на този народ ще бъде достатъчно, за да тръбят с убеждение на четирите ветрове, 

че това дело е истина, че Господ е бил с хората и друг път и че Илия отново е бил Негов 

предшественик. 

9 Елате да си починете и да Ме слушате. Моето Слово иска да ви подхрани, да ви даде утеха и 

прошка, за да се чувствате окуражени и да изпълните мисията, която съм ви дал. 

10 Не взимайте решения да Ме следвате само докато Ме слушате; чувствайте Ме във всеки 

момент от живота си. 

11 Много голямо е моралното и духовното изоставане, в което се намира човечеството! Колко 

голяма е отговорността на онези, които са получили благодатта и светлината на Моето Слово в 

този момент! 

12 Ученици, станете учители, изхвърлете от сърцата си страха от хората, освободете се от 

безразличието и леността, осъзнайте, че наистина сте носители на небесно послание. Вие сте тези, 

които трябва да дадат обяснение на всички за това, което се случва в този момент, които трябва да 

се борят да преподават принципите на моето учение, които човечеството е забравило. 
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13 Не само ще предавате Моето слово на хората, както ви казах. Обучавайте се, за да знаете 

как да го тълкувате. Не търсете думи, с които да изненадате с шлифованото си красноречие. 

Говорете по прост начин, който най-добре изразява истината на духа. 

14 Как можеш да разбереш кога говориш ти и кога Аз говоря чрез твоите уста? Когато 

забравите себе си, когато мислите за болката на брат си и се чувствате унизени, недостойни да 

заслужите Моята благодат, това ще бъде моментът, в който Моето Божествено вдъхновение ще 

слезе в ума ви. Защото в този момент цялото ви същество ще бъде проникнато от любов към Отец 

и към вашия брат. 

15 Ако вършиш работа в мое име, знай как да я използваш, но никога не говори за нея без 

причина. 

16 В цялата ми работа има справедливо възнаграждение. Който дава, той получава. Който 

откаже, накрая ще загине от нужда. Искам да разберете моето учение, чиито основи са 

милосърдието и любовта. 

17 Трябва да се посветите на доброто, това е вашата задача. Но докато плътската ви природа 

се съпротивлява, вие се чувствате недостойни да бъдете Мои ученици. Тогава си мислите, че има 

много хора, които са по-добри от вас и все още не са призовани. Казвам ви: Причината за това е, че 

ти си бил в най-голяма нужда, защото сърцето ти е нямало мир, защото пътят ти е бил пълен с 

капани и краката ти са били изцапани от калта на този свят. 

18 Дори Моите ученици от Втората епоха не бяха "праведни", когато ги избрах. Но те се 

удостоиха с делата си и достигнаха по-високо духовно ниво, като следваха Моите наставления. 

Искам и вие да се промените по същия начин и да станете достойни, за да могат делата ви да ви 

издигнат и да ви доближат до Мен. 

19 Ако ви попитам: "Какво научихте от многото неща, на които ви научих?" Тогава ще трябва да 

признаете, че сте използвали много малко от него. Но Аз няма да ви осъдя, а ще ви простя. Защото 

вашите дългове са дълговете на цялото човечество. Затова, когато говоря на вас, говоря на всички 

Мои деца. 

20 Наричам ви мои пратеници. Трябва да намерите правилния начин да се справяте с 

ближните си. Ако победиш неверието им чрез убедителни думи и дела, това ще бъде голяма 

заслуга за теб. Внимавайте да предадете свидетелството си перфектно, за да не провалите целта 

на моите учения. 

21 Винаги се стремете към хармония между духовното и материалното. Това означава, че 

трябва да се научите да давате на Бога това, което е Божие, и на света това, което е негово. 

22 Така ви се предавам в Моето Слово. Възползвайте се от същността му, която е мъдрост, и от 

всичко добро и съвършено, което трябва да се стремите да откриете в него, ако идеалът ви е по-

късно ръката ви да бъде щедра към вашите ближни. 

23 Времето е подходящо, използвайте го, защото идва ден, в който тази дума вече няма да се 

чува. Моята воля трябва да бъде изпълнена. Ерата на духовния диалог между Бога и човека вече е 

близо. Тогава човешката способност за разбиране вече няма да е необходима като носител на глас 

или предавател на моята воля. 

24 В този момент, когато се проявявам в думи, изпълнени със светлина, Аз дадох на това 

човечество да предава Моето учение по правилния начин. 

25 Днес виждам, че всеки от Моите ученици, събрани около Учителя, разбира Словото Ми по 

различен начин и когато споделят своето разбиране един с друг, те започват да дискутират и да се 

критикуват, въпреки че единството на мислите е това, което искам в Моя народ. За целта трябва да 

проявите милосърдие, да бъдете толерантни и да изчакате подходящия момент, за да говорите. 

26 Днес вие имате различни представи за моите учения, но накрая всички ще стигнете до едно 

и също разбиране и осъзнаване. Това ще ви окуражи в борбата, защото когато всички сте 

обединени, ще се чувствате по-силни. 
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27 Винаги съм ви казвал: Не си създавайте теории от Моите учения и откровения, защото те 

биха лишили от сила истината, с която съм ви облякъл. 

28 Открийте в Моето учение тази свобода, за която ви говоря, за да можете да се основавате 

на нея и да разпознавате всичко с по-голяма яснота. 

29 Всеки път, когато съм идвал при вас, съм ви учил как да постигнете общение с вашия Отец. 

Научих ви да откривате истината в себе си, за да не я търсите в учения, които само потискат духа. 

Човечеството е преминало от детството в тази ера на светлината, в която духът и човешкият ум са 

изпитали безкрайността, която се е открила пред тях. 

30 За да може светлината, която осветява това време, да бъде видяна от всяко око, е 

необходимо да свалите превръзката на религиозния фанатизъм. Затова ти оставих написано на 

плочите на Закона, който дадох на Мойсей: "Не се покланяй на образ на никаква твар, нито на 

материални неща, сякаш са твой Бог. Него ще обичаш с цялото си сърце и душа повече от всички 

създадени неща." 

31 Но вие Ме питате: защо светът изпадна във фанатизъм и външни форми на поклонение? ─ 

Защото вместо да отхвърлят почестите, церемониалните одежди и суетата като Исус, онези, които 

се посвещават на Моя закон, приемат богатството, титлите и блясъка на земята, като по този начин 

лишават душата си от всякаква свобода. И сред това объркване на умовете все още има хора, 

които се чувстват непогрешими, въпреки че само Един е непогрешим, а именно вашият Небесен 

Отец. 

32 Така че, ако искате да постигнете подобрение в душата си, да преминете житейската си 

борба с интелигентност и духовност, бъдете хора с добра воля и смирено сърце. По този начин ще 

постигнете напредък, който ще доведе душата ви до спасение. 

33 Позволих ти да почувстваш любовта ми, сега ще премахна камъните от пътя ти, за да 

направя кръста ти по-малко тежък. 

34 Виждам вътрешността на твоето сърце и ти казвам: тренирай ума си, увеличи способността 

си да мислиш и обедини чувствата си, за да можеш да чуеш и разбереш словото Ми. 

35 Молете се и поправяйте постъпките си, защото мирът на света зависи и от вашето развитие. 

Трябва да се молите, защото светът е застрашен от война и трябва да се стремите да постигнете 

мир. Вие сте хората, които са опознали силата на молитвата, нейното влияние и светлина. 

36 Всички търсят светъл хоризонт и не го намират, защото между хората няма братство, а 

когато виждат панорамата, засенчена от народи, в които се разгаря война, ги окуражава само 

предчувствието, че някъде по лицето на земята трябва да има мирно кътче. Този ъгъл ще бъде 

онзи народ, който ще се вижда отдалеч като блестяща звезда. 

37 Това е отговорността на този народ тук, който трябва да се подготви духовно и физически, 

за да даде пример за братство, за вътрешно извисяване и милосърдие, независимо дали става 

дума за изцеление на болен или за стискане на ръката на врага в знак на прошка. 

38 Бъдете усърдни в моите полета и ще видите, че всичко, което ви заобикаля, е облечено в 

по-голяма красота, защото тогава ще откриете смисъла на своето съществуване. Този, който изпада 

в застой и рутина, не позволява на душата си да се издигне, за да съзре славата, която животът 

съдържа, когато живееш според моя закон. 

39 Наблюдавайте себе си, за да откриете кога съществуването ви става безполезно, защото се 

оставяте да бъдете повлечени от наклонностите на плътта. Искам да оставите плод, но този плод 

да бъде плод на мира за вашите деца. Тогава сърцето ти ще разцъфне и тези плодове ще бъдат 

твоите дела. 

40 Чрез теб ще направя известно на света Моето Слово за това време, което ще стане известно 

след 1950 г. 

41 Тези откровения ще достигнат до цялото човечество. За тази цел съм обучил онези, които 

наричам "златни пера", да работят с ревност за Моето дело и да следват призива на съвестта си, за 
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да може Моето Слово да бъде запазено в писмена форма. Тези текстове са предназначени не само 

за настоящите, но и за бъдещите поколения. 

42 Величието на моето слово, както винаги, се основава на неговата простота и на неговия 

смисъл. Искам езикът ви да бъде същият, когато говорите за моята Работа. Не забравяйте, че 

говори не само човекът, но и сърцето. Бъдете чисти в постъпките си. 

43 Във всеки един момент вие получавате от Мен силата, светлината и мира, от които се 

нуждаете за житейския си път. Получете и моята благословия. 

44 В този трети път ще направя цялото човечество Мои ученици. За да постигна това, сега ще 

позволя на Моята светлина да проникне във всяко човешко същество. След това ще им позволя да 

достигнат до моето слово - същото, което ви давам днес. Свидетелствата, преписите и примерът на 

Моя народ ще станат известни от страна на страна и от народ на народ, ще събудят сърцата и ще 

съживят душите в светлината на тяхната съвест. 

45 Днес много човешки същества се лутат безцелно и често Ме питат: "Господи, къде отиваме? 

Къде ще ни отведе този живот и каква е дестинацията, която ни очаква?" 

46 Те са уплашени души, които Ме питат по този начин. Те живеят в агония в свят, който е 

достигнал своя връх на поквара и материализъм. Изпращам им Своята светлина като лъч надежда, 

за да продължат да бдят и да се молят, докато бурята отмине и мирът влезе в сърцата им. 

47 Тук, в това кътче на земята, Аз позволявам да се чуе гласът Ми, който става човешки чрез 

просветените, които избрах да Ме използват за това провъзгласяване. И когато се обръщам към 

тези множества тук, посвещавам част от думите си на децата, които увещавам да укрепнат в 

добродетелта и да избягат от потока на покварата, който е повлякъл толкова много сърца към 

гибел. 

48 Искам тези същества още от най-ранна детска възраст да са напълно наясно със задачата, 

която бъдещето им е отредило. Говорих и директно с младежите, за да им дам насоки по 

несигурния им път в живота. Защото Аз ги считам за крехка лодка сред бурно море и за да ги 

подкрепя, издигнах пред очите им Моето дело като фар, който да ги води към спасителното 

пристанище. Младежите са тези, които са най-далеч от Мен. 

49 Докато човек е още дете, той се моли и мисли за Бога. Същото се случва и когато премине 

планинския връх на живота си и започне да залязва, подобно на слънцето по залез. Но докато 

сърцето му е като птица, която иска да лети, и плътта му трепери при допир с изкушенията на 

света, и той се чувства силен, тогава се отдалечава от божествените учения, защото не иска тяхното 

учение за смирение, любов и жертва да превръща делата, думите и мислите му в укор на всяка 

негова стъпка. 

50 Едва когато човешкото сърце почувства, че е претърпяло корабокрушение в морето на 

своите страсти, то обръща поглед нагоре в търсене на божествения фар, чиято светлина му показва 

пътя, който го води към пристанището на спасението. 

51 Чух сърцето на вдовиците, които Ми казват: "Отче Мой, погледни ни, ние сме като паднали 

листа от дърво, които ветровете разнасят." ─ обърнах се към тях, за да им кажа, че не са сами, че 

Този, който е заминал на духовно странстване в друг свят, ги вижда оттам, помага им и ги закриля, 

и че е отишъл преди тях само за кратко, за да подготви пътя за всички същества, които са Му били 

поверени. 

52 Но ако не сте в състояние да го усетите, ако присъствието му не се усеща в живота ви, тогава 

се молете, отправяйте молбите си към Мен, защото Аз ще ви накарам да усетите присъствието му. 

За някои той ще бъде помощник, за други - опора, а за трети - любящ спътник, който ги напътства и 

им помага в пътуването им през живота. 

53 Когато дивите животни в горите, птиците във въздуха и цветята по ливадите във всеки един 

момент получават лъчението на любовта и живота на своя Отец ─ как бихте могли да си помислите, 

че ви отказвам благодатта на моята божествена любов дори за секунда, въпреки че имате в 

същността си частица от моята божественост? 
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54 Бащата на семейството се обърна към Мен, за да Ми разкаже за своите нужди и тревоги. 

Децата му пренебрегват авторитета му, обръщат му гръб и стават врагове на бащините си съвети. 

55 Трябва да ви обърна внимание, че мисията ви е много трудна и кръстът ви е тежък. Но ако 

съумееш да изпиеш чашата на страданието с вяра и търпение и умееш да обичаш ближните си и 

децата си, тогава ще Ме вземеш за пример по пътя на живота си и децата ти няма да загинат. 

56 Хора: Ако искате моето дело да стане широко известно по цялата земя, живейте според 

моето учение, прилагайте моите указания във всичките си дела, освещавайте дома си със силата, 

която произтича от това слово. Разберете, че миналото ви е запечатана книга и че сега животът ви 

се представя като нов път, непознат за очите ви, път, който трябва да извървите докрай. 

Днес ти си спокоен, вземай от думите ми само това, което искаш, и използвай моето учение, 

когато пожелаеш. Но ще дойде време, когато ще потърся сметка на този народ - от първата до 

последната дума, с която го поучавах. 

57 Не забравяйте, че този народ отдавна изпълнява духовна мисия на земята и е призван да 

изпълни високо предназначение сред човечеството. Ако милостта на Господ ви е отредила да 

живеете в нея, посейте в нея своето семе, дори да е само едно; но то трябва да се състои от любов, 

мир и одухотворяване. Така пътят ви на земята няма да е безплоден. 

Още сега трябва да ви обърна внимание, че колкото и високо да е предназначението на този 

народ, не трябва да го приемате за "Обетованата земя" или "Новия Йерусалим". Не обърквайте 

никого и не се обърквайте сами. На учениците на Господ, спиритистите, Отецът не може да даде 

материални блага като наследство. Тъй като мисията на тази земя е велика, тъй като тази нация 

трябва да достигне високо ниво на развитие, нека нейните жители да бъдат тези, които възвестяват 

моето присъствие на света, и тези, които свидетелстват за величието и истинността на моето 

учение чрез своя пример и дела. 

58 Ще ви оставя сред вас сияйна следа от Моето провъзгласяване, с която ще можете да 

разтърсите света. Това е моето слово, записано под божествена диктовка. 

59 Първо ще бъде записано в материални книги, където хората ще могат да се доближат до 

моята тайна съкровищница и да проникнат в моята мъдрост. Тогава, когато тази същност бъде 

съхранена в сърцата на моите ученици, истинската книга ще се появи в съзнанието на Господния 

народ. 

60 Обсипах ви с дарове на благодат, докато звучаха вибрациите на Моето Слово чрез 

носителите на гласа. Изпратих ви моя духовен свят, за да ви обясня и разтълкувам посланията си. 

Посипах пътя ви с чудеса и позволих на очите ви да се удивляват от съзерцанието на духовни 

видения. Но вие не сте единствените, които се радват и ще се радват на тези прояви. Защото Аз ви 

обявих, че "всяко око ще Ме види". И наистина, светът ще Ме види, а духовният свят също ще се 

прояви и всички тези прояви в света ще накарат и най-недоверчивите сърца да се разтреперят. 

61 Хората идват с желанието духовното да се материализира и божественото да се очовечи, за 

да могат да повярват. И на някои от тях съм дал тази благодат. 

62 Хора, осъзнайте дълбоко съдбата, която имате сред всички народи на земята, за да можете 

да изпълните мисията си ─ сега, когато времето е благоприятно. 

63 Аз ще подготвя сърцата ви да живеят в тях. Светът също ще се подготви. Семето на мира ще 

покълне в умовете на хората и вие, които сте го разпръснали по всички краища на земята, ще 

бъдете щастливи, когато видите плодовете на своя труд. Защото, като взехте Учителя за пример по 

пътя си, вие показахте как да живеете праведно и се молихте за всички. 

64 Във всички страни ще се говори за помирение, братство и мир и това ще бъде началото на 

обединението. 

65 Подготвих ви и ви попитах дали вече сте готови да отидете при неспокойните скитници, при 

вашите ближни, за да им покажете мъдростта, която ви дадох като вдъхновена прокламация, и да 

отговорите задоволително на техните въпроси. Нека никой не смята, че е невъзможно да изпълни 

тази мисия. Осъзнайте, че знанието, което ви дадох, ви позволява да разберете мисията си. 
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66 Няма да е необходимо всички мои деца да достигнат местата, които наричате чужди. Често 

за тях е достатъчно да се молят мислено и да пречистят сърцата си, така че духът им да се прояви 

пред ближните им на всякакво разстояние и да стане едно цяло с тях. И тези хора ще бъдат 

събудени от духовния свят. 

67 Трябва да се обедините с духовния свят и да създадете защитна стена с него, която да 

предотврати нови войни и нови страдания. Трябва да продължите да се молите за онези, които 

претендират да постигнат духовно господство чрез насилие. Ще се изненадате и светът ще се 

изненада, когато хората видят, че не силата е надделяла над разума, братството и 

справедливостта. 

68 Пазете се да не правите привидна благотворителност, докато в сърцата си се отдавате на 

егоизъм. Направете възможно най-много добро, но без да търсите лична изгода. Правете го от 

любов, какъвто е законът, на който ви научих, и ще спечелите заслуги за напредъка на душата си. 

Разгласявайте Моето учение, както ви го дадох. То е същото като това, което изявих на Моите 

пророци и апостоли в други времена. 

69 Човекът в своя материализъм е намерил за изгодно да изопачава Моето Слово, което Аз 

съм предавал във всички времена. Но Моето дело е съвършено и не се основава на материални 

думи. Подгответе се и винаги ще намерите Моята истина. Тогава ще откриете, че Аз винаги съм ви 

давал Моето семе по щедър начин, за да можете и вие да го предавате със същата любов и 

милост. 

70 Няма да е необходимо да впечатлявате никого с помощта на ритуали или външни форми. 

Храмът на твоето сърце ще стане видим и в него твоите ближни ще видят неговата вечна светлина 

и олтар. 

71 Научете се да Ме усещате и сега ─ както в добрите си дела, така и когато се мъчите да 

излезете от калната дупка, в която сте паднали. 

72 Научих ви да търсите истината в простота. Колко беден е човешкият ум, когато търси 

истината в сложните науки, които сам е създал! Защо да Ме търсиш толкова далече, въпреки че Ме 

носиш в себе си? Кой не знае, че е създаден по образ и подобие на Отца и е надарен с божествени 

качества като дух, разум и воля? 

73 Живях с хората във Втората епоха, споделяйки вашия хляб и вашия дом; но величието на 

Христос се корени в Неговото смирение. 

74 Аз ви уча на това, за да знаете как да се отделяте от материалните неща заради любовта 

към ближния. Но преди всичко трябва да се пречистите, защото това е законът, по който трябва да 

се развивате. И ако законът е всичко да се развива, пророчествата, които предстои да се сбъднат, 

не трябва да ви учудват. Онова, което очите ви ще видят, ще ви изпълни с радост, когато осъзнаете, 

че всичко се управлява от най-съвършен закон и че това, което се случва с душата ви днес, не би 

могло да се случи с нея преди, защото всичко ще се разкрие в своето време, докато достигне 

съвършенство. 

75 Не само на Земята човек се бори за напредъка на човечеството; от други светове духовният 

свят се бори за неговото спасение и напредък. Затова ви казвам, че спиритуалистичното семе ще 

даде плод в лоното на всички религиозни общности. След големите спорове, когато хората казват, 

че това е нова религия, която сее раздор, вие ще отговорите, че спиритизмът е 

Това е учението, което е било дадено за първи път на хората, и единственото, което е 

управлявало душите. Но този глас ще дойде от сърцето ви, където се намират чувствата ви, които 

ще се проявят, когато плачете заради чуждата болка или дори когато плачете от радост заради 

болката на ближния си. Защото това, на което винаги съм ви учил, е да се обичате един друг. 

76 Говоря ви с помощта на човешкия интелект. Моята светлина и Моята благодат преминават 

през нея и се превръщат в думи ─ онази дума, която бележи единствения път към Мен: чистотата 

на чувствата и смирението. 
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Моят мир да бъде с вас! 
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Инструкция 190 
1 Хора, човечество: присъствието на Илия е с всички в този момент. 

2 Вие, множествата хора, които се радвате на тази проява: Чуйте гласа на Илия, чието име 

едва ли е останало в съзнанието на човечеството, въпреки че на планината Тавор ви разкрих 

значението на неговата мисия; но вие не пожелахте да вникнете в това откровение. Сега, след като 

сте чули гласа на Илия, усещате присъствието му и ви се струва, че чувате идването на огнената му 

колесница. 

3 Илия е лъчът светлина, който винаги съм ви изпращал, за да осветява пътя ви. Той е този, 

който е осветил земята, за да можете да намерите и да следвате пътя, който ще ви приближи до 

мястото, където ви очаква вашият Отец. Той е посредник на великите тайни на душата, които сега 

ви обяснява, за да разберете по-добре своя Отец. И днес той изпълнява подобна задача, както през 

Първата епоха: да сваля идолите от техните олтари, за да научи света на истинското духовно 

поклонение на Бога. 

4 В Илия можете да намерите обяснен и доказан закона за прераждането, срещу който 

хората днес толкова много се борят. В него можете да откриете също така напътствие и 

просветление за това какво е проявлението чрез човешкия ум, когато той се проявява духовно чрез 

устата и ума на пророк Елисей. 

5 Вижте колко много и колко велики поучения винаги ви е носил Илия, как е обучавал духа 

ви. Вижте как във всички времена Той ви е разкривал велики откровения, които са трудни за 

обяснение. Но цялото това знание, което не би трябвало да разбирате в миналото, сега ще ви бъде 

обяснено в тази Трета епоха от същия Илия, който идва с мисията да възстанови истинското 

значение на всички неща. 

6 Благословени са всички онези в света, които, усещайки как светлината на духа им започва 

да се усилва, казват: "Илия дойде", а след това добавят: "Второто пришествие на Господа 

наближава". ─ както в онези втори времена, когато хората разпознаха, че Йоан пророкува и говори 

за чудесата на Небесното царство, и казаха: "Илия ли е?" 

7 Великият пророк, Предтечата, Пратеникът е сред вас. Но сега той не е станал човек, а 

духовен и лъчът светлина, с който се е разкрил, е същият, с който е унищожил лъжливите богове и 

с който е запалил истинската вяра в сърцето на Господния народ. 

8 Души, следвайте го! Човечество, послушай го! Той е пастирът, който ви води към моето 

лоно, той е фарът, който осветява и показва пътя към пристанището на спасението. 

9 Разберете, че времето изтича и наближава денят, в който вече няма да ви говоря чрез тези 

гласоподаватели. Тези, които са използвали моето учение, ще бъдат спокойни. Но ще има много 

"сираци", които напразно ще търсят присъствието Ми в тази форма. Аз обаче няма да се отдалеча, 

ще бъда много близо до вас и ще говоря чрез всеки, който се подготвя от дух на дух. 

10 Ще дойде време, когато различни секти и религиозни общности ще обявят идването на 

Господ и ще кажат, че всички предзнаменования са се изпълнили и че сега е дошло това време. 

Вие, които знаете истината, ще им кажете това, което знаете за Мен. От 1866 г. насам Аз се явявам 

като Дух Утешител и търся Своите Собственици ─ онези, чрез които ще известя Благата вест, о, 

човечество! 

11 Не бива да се чувствате далече от онези, които, въпреки че Ме очакваха, не знаеха как да 

открият навреме предишните знаци и твърде късно разбраха онова, което им 

предчувствие. Не се самооценявайте погрешно заради тези различия. Тъй като те не можеха да 

станат свидетели на Моето присъствие, Аз просветих душите им и те са на добър път. Всички вие 

ще се обедините в идеала. 

12 Моите избраници са на различните клони на дървото. Мнозина ще дойдат преди 1950 г., за 

да станат свидетели на моето провъзгласяване, а други ще се забавят. Блажени са онези, които 
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чуват Словото Ми чрез гласоподавател, защото ще почувстват в себе си, че вече познават този глас, 

че той не е човешки, а идва от Мен. 

13 Идвам да ви кажа да се ръководите от съвестта си, да се освободите и да не ставате отново 

роби на онези, които искат да ви подчинят на несъвършени култови форми, предразсъдъци и 

догми. 

14 Всички вие можете да бъдете мои "работници", посланици на моето учение. В борбата си 

няма да се чувстваш изоставен; на моята гръд ще бъдеш в безопасност и няма да има от какво да 

се страхуваш. 

15 Аз, който стоя над цялото творение и все пак пулсирам в него, говоря чрез човека, моето 

предпочитано създание. Не се учудвайте, че се изявявам чрез малко уважаваните, необразованите 

и че се разкривам в местата на бедност и нищета. Уверявам ви, че това, което за вас е дворец, за 

Мен не е такова. От друга страна, там, където виждате само бедност и мизерия, е възможно да 

има истински духовен блясък. 

16 Казвам ви това, защото мнозина се чудят в себе си защо не се изявявам в големите синагоги 

или в прекрасните църкви. Дори в онези дни много хора се чудят защо Месията не се е родил и не 

е израснал в сянката на Сионския храм. 

17 Днес, както и тогава, ви уча, че това, което идва директно при Отец, е искреността на вашето 

сърце. Защото всеки негов удар Ми говори за твоите добри дела. 

18 Вижте смирението, с което винаги съм идвал при вас. Помислете, че във всички времена 

съм идвал без престоли, без скиптри и дворци, винаги обвит в простота и кротост. Какво ли биха си 

помислили за Мен бедните, изпадналите в немилост и лишените от наследство, ако Ме видят да 

идвам при тях, заобиколен от разкош и лукс? Те ще се почувстват унизени, недостойни за Мен. От 

друга страна, господарите, богатите и великите на земята биха Ме нарекли Бог на своята социална 

класа и положение. 

19 Когато бедните по света Ме виждат бос, задъхан и кървящ под тежестта на кръста, те 

треперят от състрадание пред смирението на своя Господ и се чувстват едно с Него. От друга 

страна, богатите ─ въпреки че в действителност не са такива ─ които би трябвало да изпитват 

същите чувства като обикновените хора, не могат да ме разберат в бедност. След това покриват с 

пурпур, злато, коприна и така наречените скъпоценни камъни изображението, с което претендират 

да Ме представят. Те правят това, защото са забравили Моето учение и затова искат да Ме 

обкръжат с всичко, което най-много се противопоставя на Моето учение - суетата. 

20 Трябва отново да ви кажа, че не говоря срещу никоя от църквите, защото всички те са 

благословени в Мен. Но също така трябва да разберете, че Аз, като Учител, трябва да назова 

грешките, които човекът е допуснал, за да можете един ден да ги отстраните. Защото, ако не ти 

помогна да откриеш истината: Кога ще го откриете сами? 

21 Позволете на Моята истина да създаде светлина и любов, които да достигнат до всеки 

човек, до всяка религиозна общност и до всеки народ, точно както Аз позволявам на вашата 

истина или на това, което сте определили като истина, да достигне до Мен. Каква е тази твоя 

истина, която получавам от всички? Това е вашата молитва, вашата вяра и вашата надежда. 

22 Тази светлина, която съществува във всяка душа, когато се издига към Мен, когато Ми 

говори, се освобождава от всеки мрак и всяка лъжа, за да Ми покаже само това, което носи в себе 

си като истина. Защото дори злият, когато Ми се изповядва, Ми показва срамните си петна, без да 

се опитва да Ме измами. 

23 Човек е длъжен да се усъвършенства, да подобри живота си на земята, без да осъжда 

начина, по който другите Ме търсят. Аз съм единственият, който може да прецени истинността на 

вашите произведения. 

24 От идолопоклонника до спиритуалиста - всички те са под Моята светлина и поглед. Както 

често получавам доказателства за голямо извисяване от онези, които вие смятате за духовно 
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изостанали, така мога да ви уверя, че често получавам доказателства за голямо изоставане от 

онези, които се смятат за поборници на духовността. 

25 Само един вярващ народ Ме прие в това време и на него поверих тази страница от книгата 

на Моята мъдрост. Но на тази страница от книгата, изпълнена с Моята любов, има послание за 

всички религии, които съществуват на земята. 

26 Моята светлина ще събуди всички като божествена, универсална зора и когато човекът се 

изправи, за да живее през новия ден, сетивата му ще усетят близостта на Божественото. 

27 Сега трябва да ви кажа, че не Небесното царство слиза при човека, а по-скоро душата на 

човека се издига в Царството на своя Небесен Отец. 

28 Защо винаги Ми даваш повод да дойда при теб с упреци? Идвам при вас от любов, защото 

виждам, че носите болка в сърцето си и искам да ви утеша. Защото искам да имаш Моя мир в 

душата си. 

29 Понякога ви се разкривам като Съдия, понякога ви се явявам като Отец, а винаги се 

показвам като Учител. В тези три проявления имате божествената същност, която е една: Законът, 

Любовта и Мъдростта. Това е Троицата, която съществува в Моя Дух. 

30 Затворете очи и освободете душата, за да може тя да изживее интензивно тези моменти на 

връзка със своя Учител. Позволете му да се чувства близо до Господа ─ като онези, които са 

следвали Учителя през Втората епоха по пътеки, през долини, села, реки и пустини, за да не 

пропуснат нито едно от Неговите учения. Тогава ще можете да разберете преносния смисъл, с 

който понякога говоря, когато използвам земните блага, за да ви представя духовното и да го 

направя осезаемо за вас. Ще изпитате как Моето Слово приближава душите ви към Небесното 

царство. 

31 Приближете се, хора, за да ви поуча. Или искате това да бъде болка, която да ви учи през 

целия ви живот? 

32 Елате в имението ми, за да посеем братски нивите. Уверявам ви, че тази работа няма да ви 

разочарова като света. 

33 Тук, точно пред душата ви, е пътят, който ви приканва да го извървите и никога да не 

спирате. Защото всяка крачка, която правите, ще приближава душата ви към идеалния дом, който я 

очаква. 

34 Времето, през което ще бъда с вас, за да ви дам Моите наставления под тази форма, е 

много кратко и искам да се научите да печелите заслуги, така че Моето Слово да звучи изобилно 

чрез тези носители на глас през тези последни години. 

35 Какво трябва да направите, за да бъдат божествените дарове като награда за заслугите ви? 

Развивайте вярата си, ревността си и духовността си. Любовта трябва да царува в лоното на хората, 

човек трябва да практикува активна благотворителност, да обича истината. 

36 Истина ви казвам, че ако не се обедините, както е Моята воля, човечеството ще ви 

разпръсне и ще ви прогони от средата си, ако види, че животът ви се отдалечава от това, което 

проповядвате. 

37 Какво би станало, ако хората открият, че във всяка общност има различно поклонение на 

Бога и различен начин на практикуване на Моето учение? Те няма да могат да разберат, че Аз съм 

този, който ви е учил. 

38 Поверявам ви последните три години от моето проявление да работите за обединението на 

този народ ─ обединение, което обхваща духовното и външното, така че вашата работа, изпълнена 

с хармония и съгласие, да бъде най-доброто доказателство, че всички вие ─ в различни общности и 

в различни провинции ─ сте били обучавани от един Учител: Бог. 

39 Не всички от вас са видели с очите на духа времената, които настъпват за човечеството. Не 

всички от вас са усетили тяхната болка. Но в момента Аз формирам с вас многобройни хора и ги 

превръщам в усърдни работници, които започват да Ме обичат и които сега са нетърпеливи да 

работят, за да направят човешкото сърце плодотворно. 
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40 Сеячи на Моето слово: Когато дойде време за работа на полето, станете пълни с вярата, в 

която ви наставих. Не се страхувайте нито от подигравки, нито от презрение. Сейте на плодородна 

земя, а не на камъни или на подвижни пясъци, защото там семето няма да даде плод. Виждате, че 

пониква и расте, но не дава плод. Ако го посеете сред трънлив жив плет и плевели, то също няма 

да даде плод. Затова трябва да се молите, за да получите моето вдъхновение, и тогава ще 

разберете как да изберете подготвената земя. Аз, собственикът на земите, ще ви дам голяма 

Дайте области за самоусъвършенстване. Бъдете изпълнени с голямо желание за работа. Посейте и 

ще пожънете. И ще дойде ден, когато ще си приготвите хляб за прехрана от житото на реколтата 

си. Помнете, че ви говоря в преносен смисъл и не знаете дали няма да пожънете тази реколта в 

отвъдното. 

41 Защото днес ви казвам: Голямо е постижението, което трябва да постигнете чрез тялото, 

което ви поверих. Тя е ваша подкрепа и трябва да я управлявате разумно. 

42 Светът е сполетян от язви и бедствия, които му обявих. То бавно се страхува, опитва се да се 

изправи и търси спасителна ръка, дума на насърчение, а вие сте спасението. 

43 Ще трябва да прекосите морета и да изкачите планини, за да отидете в други земи или 

народи, за да отидете при този, който страда. Не се страхувайте от пътя, ходете с обикновени 

дрехи, без да влачите втори чифт панталони. 

44 Когато ти показах задачата ти, ти казах: "Вземи кръста си и Ме следвай." Защо се страхувате 

да загубите земните удобства? ─ Казваш Ми, че обичаш света и че не можеш да се жертваш и да се 

отречеш физически от това, което изисква тази мисия. Но Аз дойдох пред вас и ви казвам: На всяка 

възраст, в каквото и състояние да се намирате, можете да Ме обичате и да Ми служите, без да 

преставате да изпълнявате задълженията си. 

45 Преобразете света с вашия пример, премахнете злите предразсъдъци и го превърнете в 

рай, а не в долина на сълзите. 

46 Давам ви кратко време за изпълнение на задачата ви на земята. 

47 Помнете, че трябва да оставите духовно наследство на децата си, защото от техните 

потомци ще произлязат благословените поколения, чрез които Аз ще се изявя. Сред тези души ще 

бъдат пророците, тълкувателите на Моето Слово, тези с голяма вяра, които ще покажат на 

човечеството пътя. 

48 Искаш да живееш според Моето Слово? Благославям ви, защото Ме чухте и искате да Ме 

следвате. Сърцето ти прелива от благодат. Дайте я на всеки, който я поиска. 

49 През това време вие идвате да приемете моето учение ─ някои като ученици, други като 

послушници, а трети - водени от любопитството си. Но всички вие се стремите към мир, 

спокойствие, а също и към изпълнение на пророчествата, съответстващи на това време. 

50 В сектите и църквите не открихте пълната сигурност за Моето завръщане. Именно извън тях 

изпратих пратеник да ви донесе тази блага вест. Дойдох да съдя всяка душа и да положа основите 

на нов живот, на нов духовен ред за човечеството. Ако се подготвите, ще можете да видите от 

вашия свят съвършенството на "Духовната долина", където живеят душите на праведните ─ тези, 

които са успели да се издигнат благодарение на заслугите си и които днес, обединени с Мен, 

работят за вашето спасение. 

Всичко, което днес не можете да разберете, ще разпознаете в лоното на този прост народ тук, 

защото Моята светлина се изля и завесата, която покриваше очите ви, се разкъса. ─ Говоря за очите 

на душата, които са затворени за духовното и божественото. Вие сте си възвърнали тази светлина и 

сте водени от Мен. Продължавайте да сте будни. Когато владееш тялото и душата си, изпълнен с 

кротост, следваш Моите стъпки, тази светлина ще те покрие като празнична дреха и твоите ближни 

ще познаят, че принадлежиш към Моите избраници, и ще бъдеш обичан и уважаван от хората. 

51 Вие сте войници на доброто. Дадох ви оръжия, за да се борите с греха, но не и с ближните 

си. Не искам човекът да се роди, да порасне и да умре в грях, без да познава благословената 

задача, която е донесъл на земята. Ако проникнете в моето учение, ще станете силни и 
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непобедими. Няма да има изкушения, които да ви повалят, и така подготвени, вие ще се издигнете 

и ще станете повече от хора ─ въплътени ангели за доброто на човечеството. 

52 Мнозина са призовани, а малцина са избрани, а сред тях още по-малко са 

привилегированите. Но горко им, ако се възгордеят! Те няма да бъдат като Соломон, в когото 

вложих мъдрост, благодат и сила и на когото поверих народ, за да го управлява. Но след период на 

духовно величие, в който е показал своя висок дух, той престава да бди, завладява го плътта и 

цялото му дело, вдъхновено от любов и правда, е помрачено от самозадоволяващи се и плътски 

действия. 

Не изпадайте в надменност, макар да виждате, че Аз раздавам големи блага чрез вас. Ако ви 

избера да управлявате област или народ и вие, вдъхновени от Мен, приемете справедливи закони, 

не се възгордявайте, както се случва с хората. Тогава ще издигнеш душата си и ще се поклониш 

пред Мен. 

53 Мнозина ще дойдат в тази земя, която съм избрал, и ще видят Моята светлина, отразена от 

нейните жители, и ще се почувстват щастливи, когато ви опознаят и влязат в тази земя, където съм 

събрал Моя народ, за да го уча през Третата епоха. Онези, които пристигнат след 1950 г., ще 

пожелаят Писанията и когато опознаят Моите откровения, ще почувстват силата, която идва от 

Моето учение, ще ви благославят и ще Ме обичат. Колко от тях принадлежат към "народа на 

Израел", към 144 000-те белязани, които ще се присъединят към вас, за да изпълняват моите 

заповеди. 

54 Днес народите са затънали в материализъм и дезориентация. Говорих им духовно и моето 

семе се пося в сърцето на избраните от Мен, за да се разпръсне навсякъде. Направете каквото 

можете от вашата страна, за да помогнете на всички по техния духовен път. 

55 Малък е броят на Моите ученици, които Ме заобикалят в този момент. Но Моето слово ще 

се разпространи до краищата на земята. Пълна с любов, тя ще достигне до сърцето на всички, 

които викат за любов. 

56 Сега е подходящият момент да научите за мисията, която трябва да изпълните спрямо 

човечеството. Подготвих ви, за да разберете как да изпълнявате мисията си в този свят и да знаете 

какво ви очаква отвъд материалния дял, където започва духовният живот. Помогнах ви да се 

развиете духовно, за да можете да разберете от себе си защо се случват събития, които умът не е в 

състояние да проумее. 

57 Докато душата е слята с тялото, тя не осъзнава и не може да знае заслугите, които е 

постигнала в предишните си животи. Но сега то знае, че животът му е вечност, едно непрекъснато 

развитие в стремежа да достигне най-високата точка. Но днес не знаете каква височина сте 

достигнали. 

58 Наблюдавам те, откакто си започнал житейския си път с объркан ум, с тромав мозък. 

Виждал съм как постепенно се пробуждате и развивате, докато придобиете по-ясни представи за 

реалността. Виждал съм как се бориш с несгодите, изпитанията и изкушенията. И когато най-

накрая открихте стойността на духовния живот, защото се бяхте развили по-нагоре, видях как 

душата ви се усмихна. Тази усмивка изразяваше мир, удовлетворение и надежда. Но също така 

съм виждал как тя се отдръпва, как се осквернява в света. Тогава тя се оплакваше и трябваше да се 

пречисти, за да получи Моята благодат. Но дори и в паденията си тя е намерила светлина - 

светлината на опита. 

59 Сега ви се предлага възможността повече да не се самозалъгвате, защото сте свалили 

превръзката, която закриваше яснотата на истината с моята светлина, и сте съзрели необятния 

хоризонт, за да напреднете с уверена крачка. 

60 Светлината, която осветява пътя, е ясна. Вече не можете да се заблуждавате, освен ако не 

искате да въстанете срещу самата истина, съблазнени от фалшивия блясък на земните удоволствия 

и притежания. 
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61 Нито пък мога да ви кажа да живеете, уповавайки се на себе си, нито че сте свободни от 

всяко изкушение. Защото има сили, които се борят да разрушат това, което в момента изграждам с 

вас ─ сили, които крият тъмната си природа и се представят за пълни с привлекателност. 

Предупреждавам ви за това, за да можете да се защитите със силата на вярата си. 

62 Съдбата на човека, за когото съм създал всичко съществуващо, е да познае истината и да се 

развива нагоре. Но пътят е широк, за да можеш да разгърнеш всичките си способности по него, да 

Ме видиш, да Ме почувстваш и да Ме обикнеш. Пътят е трънлив, каменист и ще постави на 

изпитание силата и вярата, с които сте го избрали. След като го изминете, душата ви ще се 

пречисти. 

63 Другият път е този на отклоненията и заобикалянията, който обаче ─ тъй като носи 

удоволствие и съдържа очевидни атракции ─ спира стъпките ви, без да забелязвате, че сте се 

забавили, тъй като се наслаждавате на живота. Но който бъде изненадан от часа на смъртта по 

този път, ще преживее безкрайното страдание да разбере, че не е направил нищо за доброто на 

душата си. 

64 Бих могъл да ви изброя един след друг пътищата, които се откриват пред погледа на 

човека. Тъй като има много такива, изглежда трудно да се избере най-подходящият. 

65 Душата, когато е дошла да живее на земята, е получила като възможност за своето развитие 

и усъвършенстване материя или човешко тяло, чийто прекрасен и съвършен дизайн ѝ позволява да 

чувства, мисли и да се движи волево чрез него в съответствие с възможностите на душата си. 

66 Душата участва в удовлетворението на плътта, както е подложена на изпитание в 

страданията си. Но човешкото същество е възприемчиво и към радостите и страданията на 

душата. И двете, докато са свързани, образуват едно същество. 

67 Човешкото същество е съвършено. Ето защо Христос, "Словото", стана човек в човешко тяло 

като вашето. Но Той не страда заради собствените си несъвършенства, а заради хората, които 

възкреси чрез Своята болка, жертва и слово, защото бяха паднали много ниско. 

68 Когато душата с цялата си сила трябва да преодолее непримиримостта и 

Ако плътта не може да преодолее своя бунт, милосърдната любов на Отец, който е създал душата 

и плътта, идва на помощ, за да ви спаси, както добрият пастир спасява изгубената овца. Защото 

нито едно от децата ми няма да бъде изгубено. 

Моят мир да бъде с вас! 
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Инструкция 191 
1 В хляба и виното на моята трапеза е семето на вечния живот. Елате при него, яжте и пийте. 

Не плачете вече от глад и жажда, няма да чуя вече плача ви и риданията ви. Искам да видя радост 

и мир в децата Си. Като Отец Аз съм цялата Любов, като Учител Аз продължавам да бъда Любов и 

ако трябва да се покажа като неумолим Съдия, дори в тази справедливост ще бъде Моята Любов. 

2 Причината за това е, че същността на моя дух е любовта. В него имаш своето начало и своя 

край. Елате по-близо, ученици, и седнете около Учителя, както правехте в онова време, когато Аз 

бях сред вас като човек. Нека душата ви си спомни любящия глас на Божествения Учител, който 

беше Исус. Нека си спомни за онези случаи, когато Ме следвахте в долините, по бреговете на 

реките, в пустинята и в планините, за да чуете словото Ми. 

3 Душата ви се е пренесла в Небесното царство, докато е слушала словото на Учителя, който е 

използвал фигури и земни същества, за да създаде своите притчи и да даде на хората представа 

какво е Небесното царство. Но докато някои вярваха, други се съмняваха. Но всички сърца бяха 

залети с мир и всички болни бяха изцелени. Искам да се чувстваш с Мен като в самотата на 

долината. Нека стените на залата за срещи и символите изчезнат от погледа ти, за да няма 

препятствия, които да спират душата ти да се издигне към Мен. 

4 Ученици: Ако ви нарекох Божи народ, възлюбен и избран народ, не мислете, че обичам по-

малко другите общности на земята. След като всички Ме признаят, Аз ще създам от тях духовно 

семейство, в което всички са обичани еднакво. 

5 Не се смятайте за духовно по-нисши от който и да е народ или раса. Ако смятате, че сте 

единствените привилегировани, в интерес на истината ви казвам, че когато съм ви давал 

божествени откровения и пророчества от най-древни времена, това е било не защото сте най-

обичаните, а защото сте първородните сред човечеството в духовен смисъл. Осъзнайте, че вместо 

суета трябва да чувствате своята отговорност. 

6 Вгледайте се в историята на Израил и ще видите, че в нито един момент той не е позволил 

на другите народи да участват в наследството и благодатта, с които го е отличил Отец. Защото 

постъпваше точно обратното на това, което Моят закон и Моето учение му предписваха, 

изолираше се в своя егоизъм и използваше даровете си за себе си. 

7 През това време подготвях душата ви наново, просвещавах я, за да я поведа отново по пътя, 

по който ще изпълни предназначението си да предупреждава, благославя и спасява своите 

ближни. 

8 Скоро вече няма да чувате тази дума. Но не си мислете, че съм се отдалечил, че съм ви 

оставил сами като сираци и като отклонили се от пътя на развитието. Божественият Ми Дух ще ви 

остави подготвени и ще продължи да бди над вас и след това. Като божествена сянка ще следвам 

стъпките ти. Ще продължа да ви вдъхновявам, да говоря чрез устата ви, да изцелявам болните чрез 

вашето посредничество и да възкресявам "мъртвите" чрез вашия глас, а когато се обедините, ще 

установя истинското Си светилище във вас. 

9 През това време открих, че сърцето на човека е по-безплодно от всякога, като земя от 

камъни, вкаменена земя, покрита с плевели, коприва и бодили. Навсякъде растат плевели и 

дървета с отровни плодове. Водите са замърсени, изворите пресъхват, кладенците са мътни, а 

реките вече не текат. В градините няма цветя, а ако се намерят такива, те са изсъхнали. По 

дърветата няма гнезда, нито птици. Язвите поглъщат всичко, а гризещият червей унищожава 

всичко. Това е картината, която човечеството представя пред погледа ми в този момент. И все пак 

дойдох да ви донеса семена, вода и оръдия за обработване, за да можете да издирите нивите, 

които са ви отредени за обработване. 

10 Не казвайте, че ви напускам твърде рано. Помнете, че този път не ви говорих само три 

години, както през Втората епоха. По онова време три години бяха достатъчни, за да може 

новината за Моите чудеса да премине границите на Юдея и да разтърси царства и империи. За 
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тези три години моите ученици станаха майстори. Събудих ги за любовта, показах им, че 

човечеството е неблагодарно, но въпреки тази неблагодарност то притежава благородство, а това 

благородство е искрата на божествената любов, която всяко човешко същество носи в себе си, 

защото е дете на моята Божественост. 

11 Учението на Исус разтърсва най-дълбоките корени на човешкото сърце. Там построих храм, 

в който живея и до днес. Но човекът в своята алчност за власт, богатство, човешка слава и 

удоволствия е променил живота, обичаите, законите и принципите и затова е необходимо Христос 

да се върне при хората на земята, за да ги събуди от дълбокия им сън и да им покаже отново пътя. 

Ето ме тук, говоря ви от 1866 г. до днес, чрез устата на много последователни носители на гласове, 

винаги едно и също слово, една и съща същност, едни и същи откровения и пророчества. 

12 Не са минали три години, откакто говоря този път. Беше необходимо да удължа времето на 

Моята проповед, за да обясня по много начини Моето учение, така че вие най-накрая да го 

разберете. Колко често някой от Моите ученици, след като е изповядал, че Ме обича и вярва в 

Мен, си тръгва и се отрича от Мен, след като е получил проявления и доказателства за Моята 

истина. Но когато изпадне в разруха, той се оплаква, разкайва се и ми казва: "Ти си Учителят, 

помогни ми." Аз, Който съм безкрайна любов и търпение, го вдигам, привличам го при Себе Си, 

настанявам го на най-доброто място на Моята трапеза и му казвам, че е "блудният син". Аз правя 

пиршество, той се весели, а когато всички ─ не толкова Учителят ─ повярват, че той се е покаял 

завинаги, той отново изпада в изкушение. Колко пъти съм виждал мнозина да падат, да стават и да 

се връщат при Мен. Ето защо времето на Моето проявление към вас бе удължено до 1950 г., за да 

ви приема за първи, втори и трети път, като ви оставя най-накрая силни в живота. 

13 Какви нови стимули и преживявания вече може да ви предложи светът? Какви 

възхитителни изненади може да ви е приготвила науката или какви нови удоволствия трябва да ви 

даде тялото? Какво можеш да научиш за порока и греха? Ако копнеете за нови удовлетворения и 

желаете истински радости, ако копнеете за обучение и мир, елате в моето имение, вървете по 

моите пътища, научете се да сеете моето семе и ще намерите повече от това, за което можете да 

копнеете. 

14 Всеки, който не оценява това произведение като чисто, съвършено и безгранично, го прави, 

защото не е изострил погледа си, за да разпознае истината, да се доближи до съкровищницата на 

истинската мъдрост. Защото той е много незрял и не Ми е позволил все още да представя пред 

очите му това, което имам да му разкрия. 

15 Наближават последните три години от това рали. Те ще представляват онези три, в които 

проповядвах през Втората епоха. 

16 Ще извърша реформи ─ не в моя закон, а във вашите действия на поклонение. Отдавна ви 

чакам да ги осъществите от себе си, но не сте предприели тази стъпка. 

Обявих ви заминаването си за 1950 г. Тогава мозъкът на моите носители на глас и духовно 

надарени хора ще бъде затворен за тези прояви. Казах ви, че тогава ще започне диалогът между 

духовете. Но какво ще правят онези, които не се подготвят? ─ Те ще продължат да призовават Моя 

Божествен лъч, но той вече няма да се спуска и тогава ще говорят с впечатлението, че Аз все още се 

проявявам чрез умовете им. Техните ясновидци ще свидетелстват, че аз присъствам там, а 

лечителите ще изпадат в екстаз и ще казват, че говори духовният свят. Тогава те ще се присмиват 

на онези, които са следвали Моята воля. Те ще кажат, че тази благодат е била отнета от тях от Отец, 

и ще настъпи голямо объркване. 

17 Помислете: Ако те са тръгнали като предвестници и пратеници на народите, какво друго 

бихте могли да направите? Ще откриете, че полетата са осеяни с грешки и измами. Все още имате 

време да размислите и да се подготвите за времето, когато светът ще ви разпитва. Защото тя няма 

да се задоволи да изследва словото Ми, защото винаги ще го намери чисто, а ще изследва 

плодовете, които то е дало сред този народ. След това твоите събратя ще се опитат да проучат 
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живота ти, делата ти и поклоненията ти, за да намерят потвърждение на моите учения и 

откровения. 

Ако можехте да се спасите само чрез познаването на Моето Слово, човечеството щеше да се 

спаси още от времето на Мойсей чрез откровението на Закона. Въпреки това след това Христос, 

станал Учител, трябваше да дойде. И дори днес идвам в Духа, за да ви говоря неуморно и да ви 

накарам да разберете, че това, което ще ви спаси и ще ви отведе до Моята десница, ще бъдат 

вашите дела на любов, смирение и милосърдие. Не си ли спомняте Моите апостоли от онова 

време, които не се задоволиха да свидетелстват с думи, а го запечатаха с делата си, със собствения 

си живот и с кръвта си? 

18 Днес искам само вратите на сърцата ви да се отворят със състрадание към ближния, за да 

може човечеството, благодарение на добродетелите на моите нови ученици, да благодари на 

Небето, че това Дело не е просто поредната доктрина или нова теория, че не е човешка фантазия, 

нито плод на объркан ум, а продължение на пътя, начертан за човечеството от Бога от началото на 

времето, с което се изпълняват обявленията и пророчествата на Исус. Че същият Христос, който 

действаше през Втората епоха, сега говори на вас. 

19 Докато светът се готви да изпразни чашата на страданието, която предлага войната, Аз ви 

давам мед, за да бъдете като добър вкус на земята. Ако светлината, която блести в ума на човека, 

го кара да извършва велики дела за благото на човечеството и води до промяна и развитие на 

човешкия живот, как светлината на Моята Божествена Мъдрост преобразява обичаите на хората, 

за да ги подготви за Духовния живот? 

20 Божествената светлина, мъдростта, която ви облъчва от Моя Дух, ограничавайки се според 

вашите възможности, ви осигурява вътрешно просветление, което разсейва всяка тъмнина. 

Помислете и ще разберете, че преди да осъзнаете тази истина, която притежавате днес, 

благодарение на времето, което сте прекарали в слушане на моето Слово, всичко във вашия 

житейски свят е било несигурно и не сте могли да си представите, че ще получите просветление на 

толкова много тайни, които вашият интелект не е могъл да разбере. 

21 Днес аз премахвам този мрак от човешкия ум, обучавам човека така, че той повече да не 

може да се съмнява в истината, която носи в себе си. 

22 Докато има съмнения и слабости, които се опитват да ви победят, сред вас няма да има 

истинска вяра. Вярата се усеща, тя е импулсът, който ви кара да реализирате една идея без страх от 

провал. Духовният поглед е този, който е способен да види истината, крайната цел на пътя. 

23 Позволете на вярата да се вкорени във вас, защото не всички я имат. Когато се възпламени, 

то ще се бори с противопоставянето на изкушенията, които ви очакват. За да отхвърлите злото, 

трябва да внимавате да намерите оръжия за него в смисъла на Моето Слово. Но онези, които не са 

сигурни в Моето присъствие и застъпничество, преценяват какво виждат и какво чуват, без душата 

им да може да се издигне до Мен, защото все още се нуждаят от литургичното великолепие, което 

ласкае сетивата, мислейки, че така ще почувстват онова, което наричате вдъхновение или 

извисяване на душата. 

24 Аз ви уча, че вече не е необходимо душата ви да раздвижва сърцето чрез звученето на 

музикалните ноти. Моите ученици от Втората епоха се издигнаха навътре, докато не почувстваха 

духовния мир на отвъдното, а над главите си имаха само небесната твърд. Те бяха въодушевени, 

защото усещаха в сърцата си звучния глас на Учителя. 

25 В този момент Ми е угодно да ви се изявя чрез човешката способност за разбиране. По 

какъв по-добър начин бихте могли да Ме разберете, ако не по този, в който използвам вашия 

собствен ум и език? 

26 Чрез това учение ще се издигнете, защото всичко е предназначено да се развива. 

Разберете, че всичко има един принцип: силата на доброто. Развивайте добродетелите си в кръга 

на живота, в който живеете. Имате моята светлина, за да положите основите, върху които ще 

изградите утрешния свят. 
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27 Имате осезаеми доказателства за духовното си развитие. Днес вече не можете да мислите 

както преди. Вие се различавате от родителите си и децата ви ще се различават от вас. Не можете 

да избегнете това, това е висша сила, която ви движи. Истина ви казвам, че злото няма да 

надделее, а ще бъде добродетел. Защото този, който практикува милосърдие, не може да бъде 

егоист, този, който изпитва любов, не може да мрази, светлината не допуска тъмнина. 

28 Искам да вървите безопасно по пътя, който ви показвам, за да можете да научите децата си 

да вървят по него. Съветите ви винаги трябва да са искрени, тогава Моето Слово ще достигне 

навреме до сърцето на този, който се нуждае от него. 

29 Ще има хора, които поради собствената си поквара ще се борят срещу себе си; но те ще се 

нуждаят от моята светлина, за да разпознаят грешките си и да обичат ближния си като свой брат. 

30 Аз вървя пред вас, хора, и премахвам всяко препятствие от пътя ви, за да можете да 

вървите напред. 

31 Елате днес на празника, възлюбени хора, където за кратко време ще можете да се 

насладите на присъствието на вашия Учител. 

32 Ела и изпълни сърцето си с Моя мир ─ онзи мир, който е в Мен и който толкова много ти 

липсва на земята. 

33 Достатъчно Ми е малцина да Ме чуят, защото утре те ще предадат свидетелството на своите 

ближни. 

Знам, че ако се обадя на всички, повечето няма да дойдат, защото са заети с делата на света. Те 

ще Ме отхвърлят и ще попречат на хората с добра воля да дойдат да Ме чуят. 

34 Тук, в уединението на тези простички места, където се изявявам, давам възможност на 

семето Ми да покълне. Събирам простите умове на групи и когато те са далеч от шума на 

материалистичния живот, им говоря за любовта, за вечното, за душата, за истинските човешки и 

духовни ценности, като ги карам да размишляват за живота с помощта на духа, а не на сетивата. 

35 Тези новодошли Аз наричам ученици, а те, които никога не са притежавали нищо, които 

никога не са били забелязвани от ближния си, се изпълниха със задоволство, когато видяха, че са 

призовани от Мен и се издигнаха към нов живот. Те си тръгнаха с убеждението и радостта, че 

могат да бъдат полезни на ближния си. Защото Господ е вложил в тях Своите откровения и им е 

показал пътя на любовта. 

36 Някои ги отхвърлят и им се подиграват, защото се наричат ученици на Исус. Но истина ви 

казвам: макар и да са лишени от тази благодат, те ще продължат да бъдат Мои ученици. 

37 Човек вярва, че небето е толкова далеч и високо, че е много трудно, когато се изявявам 

сред тези малки деца, и това е така, защото те имат само смътна представа за това какво е "небе" и 

какво означава думата "небе". Те не знаят, че "небето" за душата е състояние на съвършенство, 

чистота и светлина, до което всяка душа трябва да достигне, а не конкретно място в 

пространството. 

38 Когато душата се издига, тя все повече разширява света или дома, в който живее. Затова, 

когато достигне своето съвършенство, то ще овладее безкрайността, ще може да отиде навсякъде, 

всичко в него ще бъде светлина, хармония с Отца и с всички. Това ще бъде нейният рай, това ще 

бъде нейното небесно царство. 

Какво може да види душата повече от вечния мир, мъдростта, блаженството да обичаш и да 

бъдеш обичан? 

39 Вече около две хиляди години живея сред хората. За днешните хора това време изглежда 

толкова дълго, че те виждат историята на Моите дела и паметта на Моите думи през очилата на 

фантазията, сякаш всичко, което Ме е заобикаляло по онова време, е било свръхестествено. Но те 

трябва да знаят, че земята и хората от онова време са били също толкова естествени, колкото и 

тези от настоящето. Ако мислите, че само те са достойни за благодатта на Моето присъствие, сте в 

грешка. Защото Аз винаги съм живял в сърцето на човека и от време на време съм му се разкривал, 

независимо дали като човек, както в онази Втора епоха, или като дух, както днес. 
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40 Необходимо е човекът да Ме познава, за да има ясна представа за истината. Защото онзи, 

който познава истината, не може да се отклони от пътя на закона, тъй като тогава може да чуе 

гласа на съвестта си. 

41 Който не познава истината, е сляп човек, който не може да намери истинския път. Той е глух 

човек, който не може да чуе вътрешния глас, идващ от Бога. Ето защо отново дойдох на света, за да 

разкрия истината, която е била скрита от него, и да му покажа нови светлини, които ще го издигнат 

от тъжното и окаяно положение, в което живее духовно. 

42 Ще знам как да събудя в човека благородния стремеж да се издигне до Мен по пътя на 

доброто. Ще му разкрия съществуването на истинския рай, новата "Обетована земя", и ще му 

докажа, че не съм далечен ─ просто защото ако бях далечен от човечеството, човекът изобщо 

нямаше да съществува. 

43 Ученици, пазете в сърцата си спомена за тези думи, за да се наслаждавате на Моя закон в 

размишленията и съзерцанията си. 

44 Разберете, че Аз съм източникът на любовта. Елате при Мен и ще задоволите желанието си 

за състрадание и любов. Вижте светлината на Моя Дух, която озарява всеки ум, и се издигнете към 

полезен и плодотворен живот. В миналото не можехте да направлявате дори собствените си 

стъпки, а днес водите множества. 

45 Много от тях тръгнаха към бездната, но чуха гласа ми и се върнаха, а днес се борят да 

изкачат планината. Сега, когато сте Мои ученици, ви казвам: Тъй като съм създал общност с вас, ще 

ви приема само ако дойдете при Мен, обединени в една воля. 

46 В тази общност много неща не се разбират и има много погрешни тълкувания; оттук идват 

разделенията и различията. Казвам ви, че все още има време да изучавате Моето учение, за да 

поправите тези грешки и да изкорените от сърцата на множеството вярващи всичко, което е 

поникнало като вредно растение. Най-отговорни за това са тези, които първи са получили 

заповедите си, защото те са ме чували най-дълго. На тези, които дойдоха първи, казвам: 

изпълнете сърцата си с милосърдие и вижте в тези, които дойдоха последни, своите по-малки 

братя и сестри. Нека твоят пример, твоят живот и твоите думи да покажат на множеството вярващи 

съвършенството, величието и превъзходството на Моето дело. 

47 Необходимо е църковните водачи да полагат усилия да изучават моите учения и заповеди, 

да бдят и да се молят за своите църковни членове, за да бъдат чути от хората и те да им се 

подчиняват, а хората да ги смятат за пророци. 

48 Всеки път, когато чуете Отец да ви говори с тон на справедливост, вие се разтърсвате. Но 

след това слабостта ви отново ви поваля и вие попадате в "изпитанията на пустинята", които 

служат за укрепване на душата ви. 

49 Кога ще се обединят с вас всички синове на този народ, които днес са разпръснати по 

народите? Това са сърца, които само чакат новината за множеството хора, които са на път към 

"Обетованата земя" с трудности, за да тръгнат и да се присъединят към тях. Няма да е необходимо 

да се обединяват материално, защото пътят е в сърцето, а "Обетованата земя" е в мира на душата. 

50 Всеки ще получи на своето място вдъхновението на своя Отец и мислите на своите братя и 

сестри, за да се почувства утешен. Моят нов "народ на Израел" ще се появи по всички краища на 

земята и ще проповядва доктрината на одухотворяването с истинска искреност. 

51 Как може да си мислите, хора, че това, че сте се събрали на различни места за събиране, 

трябва да е причина да сте далеч един от друг. Само невежеството ще ви попречи да осъзнаете 

духовните връзки, които свързват всички деца на Господ. 

52 Нека даровете на твоя дух се проявяват така, че интуицията и откровението да ръководят 

стъпките ти и да не оскверняваш или оскверняваш даровете, които съм ти поверил. 

53 Това време е донесло на душата ви божествения дар на нова възможност да се издигнете 

до вашия Отец. 
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54 Този, Който дойде като Месия, Който ходеше по земята и със словото и делата Си 

показваше на хората пътя към спасението ─ Той е този, който идва днес в Духа и чува гласа на 

правдата чрез съвестта. 

55 Призовах мнозина да дойдат и да присъстват на тази проява и да чуят това Слово. Но не 

всички от повиканите са бързали. 

56 Множествата, които Ме следват, са онези, които са почувствали в душите си желанието да 

дойдат и да се насладят на сянката на могъщото дърво и да получат като наследство семето, което 

впоследствие ще разнесат по целия свят. Те чуват гласа на своя Господ и искат да бъдат сеячи като 

Него. Постепенно те се превръщат в ученици, които знаят, че утре ще напуснат топлината на 

бащиния си дом, за да поднесат дар на всички, които гладуват или жадуват за любов, истина или 

справедливост. 

57 Със сила разгласих словото Си, за да не стане този народ страхлив пред учените. Защото, 

истина ви казвам, мнозина от назначените учени се отклониха от собствената си наука. 

58 Дела, думи, молитва - това е мисията, с която този народ трябва да наставлява своите 

ближни. Под покровителствената мантия на най-любящата Майка то трябва да преодолява 

разстоянията, като вярва, че божествената милост няма да се отдели от него. 

59 Често ще говорите за съществуването и любовта на Мария и ще откриете, че сърцата не са 

трогнати от това. В други случаи ще бъдете отхвърлени, защото провъзгласявате нейното име и 

проповядвате вяра в нея. Но бъдете спокойни, помнете, че докато Исус умираше на кръста, една 

жена, обзета от болка, усещаше, че умира в подножието на кръста. Мария, Майката, е тази, която 

изпитва цялата болка на този свят. Дали тълпата от зрители обърна внимание на присъствието на 

тази жена? Не, хора. Но минало време и тя, за която не се знаело дори името, била възприемана 

като Майка на Изкупителя в човешки план и в духовен - като Майка на човечеството. В сърцата на 

хората е издигнат олтар на онази небесна майчина любов, която се е явила на света чрез Мария. 

60 Подобно на онзи, който черпи вода от кладенеца, за да напоява нивата си, хората идват при 

проявата на Моето Слово. Всеки има няколко души, семейство или общност, които го подхранват 

духовно, и знае, че само при Мен може да намери кристално чистата вода, която може да накара 

нивите му да разцъфнат и да дадат плод. 

61 Сърцето ми като Учител приема с вълнение онези пратеници, които идват от далечни места 

от името на група хора. Чрез тях изпращам посланието си за мир и учението си за мъдрост към 

тези сърца. 

62 Добре е да Ме търсиш в лоното на онези, които са Ме слушали най-дълго, защото те са 

научили много. Но не забравяйте, че не е необходимо да преодолявате материални разстояния, за 

да Ме намерите, защото Аз съм навсякъде. Единственото разстояние, което трябва да изминете, за 

да усетите Моето присъствие, е това, което съществува между вашата материализация и духовните 

блага. 

63 Върнете се спокойно в дома си, в квартала си или в лоното на общността си. Но преди това 

се облечете в ревност, справедливост и енергия, за да можете да вкарате в правия път онези, които 

ви принадлежат, за да не позволите на никого да опорочи това учение чрез делата си, за да 

можете да донесете в сърцата си лечебен балсам, който да изсуши сълзите на вашите ближни, 

които ден след ден чукат на вратите ви в желанието си да получат вашата милост. Погрижете се 

моето учение да се прояви чрез делата ви такова, каквото е: истинският източник на любов, 

прошка и спасение. 

64 Размишлявайте върху миналото си, обмисляйте настоящето си и ще стигнете до 

заключението, че наистина сте изпратени на тази земя, за да изпълните тази мисия. Не човешките 

думи ще ви убедят в тази истина, а доказателствата, които съм ви изпратил по пътя ви през живота. 

Убедени в истинността на тези учения, вие трябва да се посветите на изпълнението на мисията си с 

цялото усърдие и любов, на които сте способни. 
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65 Учителят ви казва: Не ограничавайте тази работа до обичайния ход на нещата, колкото и 

шумно да ви се струва, и не казвайте: "Господи, колко съвършено е Твоето дело". Защото отвъд 

това, което виждате, има нещо по-висше, което ще постигнете утре. Така вечно ще преминаваш от 

едно ниво на друго, без никога да прозреш границите на моята мъдрост, защото тя няма такива. 

66 Не спирайте, но и не вървете прекалено бързо. Измервайте стъпките си и нека всеки да се 

увери в тях чрез изучаване и размишление. 

Моят мир да бъде с вас! 
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инструкция 192 
1 Бъдете добре дошли в този ден на възпоменание, когато отбелязвате момента, в който 

човечеството за първи път чу Моето Слово чрез човешкия орган на разбиране. Годините минават и 

Аз виждам, че духовните способности на тези, които използвах, както и на тези, които Ме слушаха, 

се развиха. Те вече не са "деца" в духовния смисъл на думата, нито невежи пред проявлението на 

Божествеността. Благодарение на вътрешното издигане, което са постигнали, те са постигнали 

светлината на Учителя, която се проявява сред човечеството, за да усъвършенства духовния ви 

живот. 

2 Невежеството на духовните истини, в което се намираше човечеството, беше премахнато от 

моята светлина и човекът разбра, че силата на Всемогъщия се ограничава в акт на любов, за да се 

чуе и усети чрез неговите деца. 

3 Оттогава насам е настъпила нова ера за хората, които вече нямат пречки да доставят 

наслада и освежаване на душата си чрез благодатта, която съдържа това произведение. 

4 Оттогава насам всички мои ученици се освободиха от фалшивата вяра във вечното 

проклятие, когато ще умрат в грях, или във вечното блаженство, когато смъртта ще ги изненада 

свободни от всякакъв недостатък. Вие сте се събудили и сте разбрали пътя на развитие, който 

душата следва през преражданията, докато достигне съвършенство, за да живее в духовното, без 

да се налага да живее по-дълго на земята. Вие разбрахте причината за обезщетението и смисъла 

на изпитанията. 

5 Грешниците, които дойдоха при Мен, разбраха, че няма вечно проклятие, и тръгнаха 

изпълнени с надежда и вяра да работят за доброто на душата си. 

6 В съзнанието им се формира нова представа за духовния живот и този, който е бил мъртъв 

чрез вяра, се ражда наново за този живот. Това чудо се случи чрез моето провъзгласяване с 

помощта на човешкия интелект. 

7 В началото ви позволих да запазите религиозните си обичаи и практики, защото душите ви 

бяха проникнати от тях и сетивата ви бяха свикнали с тях. Но доколкото Моите наставления внесоха 

светлина в душите ви, тези обреди и действия на поклонение постепенно изчезнаха. Окуражени от 

чудесата, които получихте чрез вяра, вие постигнахте повторение на това, което Исус ви каза във 

Втората епоха: вярата прави чудеса. 

8 Онова, което ви дадох през 1866 г., беше напомняне за Закона, който Мойсей вече ви беше 

съобщил, и за Словото на Исус, "Единородния Син", който ви научи във Втората епоха. 

9 Беше необходимо да ви се напомни в сегашното време, че Законът вече е бил провъзгласен 

в Първата епоха. 

10 Изпълнението, което трябва да дадеш на моя закон, няма граници. Днес под една, а утре 

под друга форма, винаги трябва да търсите доброто за своите ближни. Моят закон не е заповед, 

която се налага със сила, той е вечен призив към добро. Няма да ви наложа доброто, а ще ви го 

вдъхна и ще се погрижа да го почувствате, така че когато го направите, да почувствате, че сте 

изпълнили Божия закон. 

11 Във всички времена човек е създавал в съзнанието си образ на Бога, според който Го е 

търсил и се е покланял. Но тъй като в практиката на вярванията са съществували грешки, Отецът е 

избрал пратеници и емисари ─ хора, просветени от Моята Божественост ─ които са коригирали 

погрешните идеи. Сред тях са и моите гласоподаватели, които съм подготвил, за да чуете чрез тях 

моето светло слово. Докато някои слушаха божествените послания с интерес, други, осъзнавайки, 

че се противопоставят на твърдо вкоренените им обичаи, изпитваха отвращение към призива на 

моите пратеници. 

12 Всички пратеници на Моята Божественост са били подложени на подигравки, изпитали са 

жестокостта и неблагодарността на хората. Във всяка епоха моите пионери са проповядвали и 

вършили това, което съм им поверил, винаги в хармония с духовния прогрес на човечеството. 
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13 Винаги съм ви разкривал съществуването си като Творец на Вселената и от самото начало 

ви накарах да разберете, че основното условие за живот в мир в този свят е любовта и 

милосърдието. Тогава открихте, че в същността ви има нещо, което не принадлежи на тялото. 

Когато това зачатие се оформи в сърцето ви, то ви разкри съществуването на душата и 

убеждението, че след този живот за нея има друг: вечността. 

14 Когато Исус живееше с вас като човек, Той ви запозна със Своето вечно ново и вечно 

валидно учение, което ви показа пътя, който трябва да следвате, за да го намерите отново. И в 

Третия път Ме чухте отново, вече като Светия Дух, чрез човешкия разум. 

15 Всеки път, когато съм идвал при вас, съм ви отвръщал от поклонението на фалшиви богове, 

за да ви доведа до истинския път. Божественият Дух наистина е слязъл върху вас и е показал на 

света, че Неговото Слово, като семе на любовта, е животът, който се ражда, расте и се 

усъвършенства. Когато Христос завърши делото Си, Той каза: "Всичко е изпълнено", т.е. тази задача 

беше приключила. Въпреки това Той предварително обещава да се върне при хората, защото все 

още има нови уроци за тях. 

16 И ето че Учителят е с вас и ви разкрива новия 

и да си спомняте за забравените, за да можете винаги да изпълнявате задълженията на духовната 

си душа, която трябва да бъде истински образ на Твореца както в очите на Отец, така и в очите на 

вашите ближни. 

17 След Моето съществуване като Исус сред хората, Аз винаги изпращах онези, които идваха 

като "войници" или апостоли, за да потвърдят учението Ми с делата си и да попречат на 

човечеството да изопачи учението Ми. Но много "глухи" и "слепи", които тълкуваха Словото Ми 

несъвършено, се разделиха и така създадоха разнообразието от секти. Но ако хората са духовно 

разделени, как биха могли да се обичат един друг според върховната заповед на Моя закон? 

Ето защо ви казвам, че тази цивилизация е само привидност, защото хората сами я разрушават. 

Докато човечеството не изгради свят върху основите на Моя закон за справедливостта и любовта, 

то няма да може да има мира и светлината на духа, върху чиито добродетели ще създаде и 

оформи истински свят на възходящо развитие, както в духовната област, така и в науката и морала. 

18 Ако вече бяхте в състояние да направлявате живота си според повелите на съвестта си, 

нямаше да е необходимо Божествеността да се изявява материално, за да ви напомня за 

задълженията ви. Ако вече бяхте разбрали, че кръвта на съвършения човек, който беше Исус, беше 

пролята, за да ви покаже пътя към вашето спасение, щяхте непрестанно да Ме търсите по този път; 

но не го правите. Но Аз ви обичам и търся онези, които са Ме забравили, за да подновя за тях 

обещанието Си и да им кажа, че Небесното царство все още ги очаква. Не ви нося ново учение, 

нито нов закон, а много нови откровения. Но всичко, на което ви уча, ще ви накара да изпълните 

тази най-висша заповед, която ви казва: "Обичайте се един друг". 

19 Колкото по-дълго слушате Моите учения и се учите от Мен, толкова повече ще се 

просветлява духът ви. Тогава напразно ще се опитвате да се заблуждавате, защото Той като Съдия 

ще ви потърси сметка. Напразно ще се опитваш да оправдаеш лошите си постъпки, защото 

съвестта безпощадно ще посочва грешките ти, докато не ги поправиш. Вие самите ще бъдете свои 

съдии. Защото Аз не издавам присъди за осъждане, нито ви определям мястото, което ще заемете 

в света на духа след този живот. Давам ви само да изработите за себе си светлината и мира за 

отвъдното. По същия начин ви показвам, че между Бога и човека съществува интимна връзка. 

Обичайте Ме, дори и да не можете да си представите какъв съм. Аз нямам форма, Аз съм просто 

любов, сила, мъдрост, всичко, което съществува. Но ако не можете да разберете всички тези 

качества, вижте Ме и си Ме представете чрез Исус. И помнете, че Той ви каза: "Който познава Сина, 

познава и Отца." 

20 Ако обичате, ако се чувствате подтикнати да бъдете милосърдни, ако имате нужда да 

простите, представете се на Исус. Почувствайте Го, позволете Му да живее в сърцето ви. Тогава, в 
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действителност, ще бъдете "съседи" на вашия Отец, както в любовта, така и в това, че духовно 

нямате форма, защото сте светлина. 

21 Възлюбени хора, виждам ви уморени и изтощени от бремето на вашите престъпления. 

Искаш от Мен изцелителен балсам, който да излекува душата и тялото ти. Но аз ви казвам: 

Започнете битка със себе си, изследвайте вътрешната си същност и опознайте себе си. Съдете себе 

си в светлината на съвестта си, за да разберете защо страдате в този момент. По този начин, 

изпълнени с твърдо решение да се подчинявате на Моя закон, можете да изкорените семето на 

злото и да бъдете здрави. Плевелите трябва да се изтръгнат от корен и да се хвърлят в огъня. Не 

човекът е плевелът, който расте на земята, а грехът, невежеството, което се размножава и 

прониква в сърцата. Но Моето Слово ще просветли човешката душа, Моите вдъхновения и 

откровения ще спрат настъплението на злото и ще превърнат сърцето на човека в плодородна 

земя, а в тези полета ще посея Моето семе, докато то даде изобилен плод. 

22 Аз съм лекарят, който посещава болните. Когато сте уморени от страдание и не можете да 

намерите състрадателна ръка, която да ви излекува, елате при Мен, молете се и се съединете с 

Мен и Аз ще ви дам утехата, от която се нуждаете. Няма да осъждам миналото ви, ще ви водя по 

пътя на изпълнението на закона и стъпка по стъпка ще ви превръщам в хора с добра воля. 

23 Дайте си обет да поправите постъпките си. Не се кълнете пред Мен, защото плътта е слаба и 

може да ви забие нож в гърба. 

24 Когато времената са неблагоприятни, не се отчайвайте, не хулете. Устоявайте на бурите, 

приемайте изпитанията и душата ви ще се пречисти и ще достигне съвършенство. 

25 Ще сложа край на човешкия стремеж към власт. Унищожението ще има предел и след деня, 

за който ви говорят пророците, когато човешката гордост ще бъде повалена, Аз ще дам мир на 

всяко създание според заслугите му и за този свят ще изгрее нова зора. Кой може да проникне във 

високите ми съвети? Кой ще се осмели да разруши това, което съм създал в теб? Душата е 

неприкосновена. Ако унищожат тялото, ще остане душата, чиято същност е безсмъртна. А духът, 

подобно на закон, ще продължи да направлява стъпките му, докато стигне до Мен. 

26 Всеки, който се подчини на божествения съд, ще намери посоката, която води към 

съвършенство. Аз съм записал съдбата на всяка душа, нейното начало и край са в Мен. По време на 

пътуването му го очакват големи поздравления. Тя ще води битка след битка, но във всичките си 

пътища ще Ме намери и Моята любов ще я направи силна. Бащата няма да се отдели от детето и 

когато то се върне в божественото лоно, ще има празник на небето и радост в този свят. Тогава 

Учителят и ученикът ще могат да се срещнат обединени. 

27 Истина ви казвам: не само в този свят има ученици. И в отвъдното душите получават Моите 

наставления и чуват същото слово, което чувате и вие. Дори онези, които са майстори по силата на 

своята възвишеност и знания, се приближават, за да чуят словото на Божествения Учител. Както 

във вашия свят има различни физически природи в зависимост от зрелостта на душата, която всеки 

притежава, така и в духовния свят има много стъпала по стълбата към съвършенството. 

28 Точно както вие идвате да Ме слушате, за да се научите как да изпълнявате мисията си, така 

и съществата от светлина се подготвят да Ме слушат, за да служат все по-добре на своя Отец. Ето 

защо, когато ви говоря, винаги съм заобиколен от множество ангели. В този час те се обединяват с 

вас чрез божествените връзки на любовта. 

29 В "Духовната долина" хората не се отдалечават един от друг, никой не е изключен. Между 

всички има голямо привличане и състрадание. Именно това трябва да прави спиритуалистичната 

общност в народите, църквите и сектите, докато постигне братство между хората. 

30 Новите ученици ще видят как се сбъдват пророчествата, които обявяват царуването на 

Христос във вселената. 

31 Знайте, че онези, които живеят в други светове, Ми служат оттам и получават Моите 

заповеди. Те ще дойдат при вас като помощници и спътници, разкривайки своята сила и светлина 

по пътя ви. Те ще ви говорят чрез дара на пророчеството. По същия начин бъдещите поколения, 
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които ще стигнат една стъпка по-напред от вас, ще получат в съзнанието си светлината на великите 

духове. 

32 Чрез всичко, което ви разкривам, осъзнайте, че не всичко, което се случва във вашия свят, е 

дело на хора. Разберете как духовният свят влияе на живота ви. 

33 Моето учение ви даде достатъчно знания, за да свалите превръзките на фанатизма и 

невежеството ─ онези превръзки, които ви пречат да видите истината. 

34 Освободете душата си, пред която се откриват безкрайни пространства. 

Не я принуждавайте да вярва само във формите, които въображението ви създава. Позволете й да 

се вдъхновява от моите учения, да прави открития и да вижда. Така то ще придобие мъдрост. Ако 

искаш да имаш величие на душата, помогни ѝ да се разгърне, а не я сдържай във фанатизъм. 

Всичко еволюира, всичко се променя и усъвършенства. Само Моят закон е неизменен и 

непоклатим, защото винаги е бил и е съвършен. Тя е водачът на света, тя е божественият съвет, 

светлината, която вдъхва доброта. 

35 Утре ще говорите под моето вдъхновение, а докато дойде това време, духовният свят 

прониква в сърцето на човечеството, за да го насочи към пътя, който ще го отведе в царството на 

мира. 

36 Моята воля избра грешниците, защото не желаех праведните, тъй като те вече са спасени. 

Но сега Моята милост те е избрала. Покажете живота си на ближните си като огледало, пример и 

доказателство за обновление. 

37 Познавам борбите, които съществуват в душата ви, слабостите на сърцето ви, така че 

понякога не намирате сили да победите в изпитанията. След това молиш Учителя и Го молиш да ти 

се притече на помощ, след това изповядваш пред Него, че не си достоен за Моите дарове и 

благодати. 

38 Затова се приближих до вас и ви казах: Пийте от същността на Моето Слово, защото това е 

Моята кръв, която ще ви измие и изкупи. 

39 Душите са възхитени, когато Ме чуят, сърцата им бият по-бързо, когато получат светлината 

на Моето Слово, устните започват да заекват първите изрази на одухотворяване. Те са новите 

ученици, които са родени за истинския живот. 

40 Видях твоята нищета и бедност, но в същото време и голямо смирение и отдаденост в 

душата ти, и когато дойде подходящият момент, дойдох и ти донесох твоето наследство. 

41 Когато тълпите започнаха да идват на местата, където се изявява Моето Слово, видях само 

осиротели сърца. След това чухте Моето Слово, чиято същност, подобно на мощен лечебен 

балсам, извърши чудото да ви възкреси за живот. 

42 Само моето слово, само това учение би могло да те научи да търсиш в същността си 

съществуването на душата си, нейните способности, качества и задачи. 

43 Сега, когато започвате да опознавате себе си, малко по малко изпитвате голямо доверие в 

живота, истинска и неподправена вяра в Мен, мир, който не сте познавали досега. 

44 Не смятате ли, че е редно душата ви да знае пътя, по който трябва да поеме? Това исках, 

когато ви дадох наставленията Си. Спомнете си, че ви казах в онези дни: "Аз съм пътят, който върви 

по него, няма да падне. 

45 Не само тези, които Ме чуват чрез интелекта на тези носители на глас, ще бъдат мъдри. Не, 

Аз подготвям всичко, за да може словото Ми, дори и след като вече не се разпространява чрез тези 

предаватели, да достигне до всички места на земята. Защото моето послание е предназначено за 

всички народи, които съставляват човечеството. 

46 Хора, които дойдохте тук болни и се излекувахте с лечебния балсам на моето Слово: 

разберете, че не сте дошли само за да се излекувате от болестта, която ви е измъчвала. Разберете, 

че истинската цел на моето повикване е да ви разкрие духовната мисия, която трябва да 

изпълнявате по отношение на вашите ближни. 
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47 Не се задоволявайте да се радвате, защото сте възвърнали мира си. Стремете се също така 

към радостта, която дават делата на милосърдието за вашата душа. Вашето свидетелство не бива 

да се ограничава само с думите: "Учителят ме изцели", но освен това трябва да направите същото 

и за ближния си. Защото тогава наистина ще въздадете справедливост на Мен и на тях, ще 

засвидетелствате любовта на вашия Отец. 

48 Който не изпитва състрадание към нуждаещите се, който не усеща чуждата болка в сърцето 

си, той не е направил стъпката, която трябва да направи по моя път, за да се нарече ученик на 

Христос. 

49 Открих, че сте закоравели, безразлични и егоистични към другите, и започнах да изливам 

върху вас благата си, като по този начин направих сърцето ви любящо и събудих състраданието ви, 

за да можете по-късно да обърнете вниманието си към другите и да забравите себе си. 

50 Днес светът не знае, че аз събирам народ, чийто глас един ден ще се чува навсякъде. Ще 

изпратя новите ученици да проповядват. Но това ще се случи само когато те са подготвени, когато 

са способни да се изправят пред битката и хората не могат да ги заглушат, защото преди това са им 

дали поразителни доказателства за Моята истина. 

51 Човечеството не знае нищо за даровете, които сега разкривам на този народ, а именно 

духовните дарове, които притежава всяко човешко същество и всяка душа. Когато Моите ученици 

развият тези способности и се подготвят, те ще могат да дадат пълно и истинско свидетелство на 

своите ближни. 

52 Този народ все още трябва да се бори усилено, за да постигне своето въоръжаване и 

одухотворяване. То ще трябва да премине през много изпитания, за да се пречисти от петната, 

които все още се лепят по него. Но словото Ми, изречено в тези времена, ще се сбъдне, както се е 

сбъднало онова, което съм разкрил на човечеството в миналите времена, и ще видите как 

духовното семе се разпространява по всички пътища на земята, подобно на неудържим поток от 

кристално чиста вода, която пречиства, пречиства, помита всяко зло, и която прави полетата 

плодородни и носи живот и истина на всички земи. 

53 Какво означава силата на народа в сравнение с моята сила? Какво може да направи 

противопоставянето на материалистичните народи срещу безкрайната сила на одухотворяването? 

Нищо! 

Позволих на човека да стигне до предела на желанието си за власт и до върха на арогантността 

си, за да може сам да открие, че дарът на свободната воля, с който е надарен от Отца, е истина. Но 

когато достигне предела, ще отвори очите си за светлината и любовта и ще се преклони пред 

моето Присъствие, завладян от единствената абсолютна сила и единствената универсална 

мъдрост, която е на вашия Бог. 

54 Борете се и стойте твърдо, хора, и наистина ви казвам, че ще ви дам да изпитате 

изпълнението на Моето слово. 

55 Почувствайте, възлюбени ученици, как Божествената любов се разкрива, когато се покаете 

за своите прегрешения. Тогава Моят Дух живее с радост сред хората. 

56 С помощта на човешкия интелект вие имате 

Преживявайте Ме като разбиращ и любещ Баща, който поправя несъвършенствата ви с мъдрост и 

безкрайно търпение. 

57 Този път ще ви оставя с прости думи най-възвишеното представяне на това, което е 

одухотворяването. Аз ще ви науча на най-практичния начин за изпълнение на задачата ви, така че 

ученикът на това дело да може да върви, без да се препъва, по пътя, очертан от вечността от Моята 

бащинска любов. 

58 Спиритизмът не създава нови закони, той само ви разкрива пътя, по който да се издигате 

без спиране и да следвате пътя си според закона на всички времена. 

59 Душата първоначално е чиста, но когато е била заразена с нечистотиите на света, тя трябва 

първо да пречисти себе си, докато постигне победа в тази материя, която ѝ е поверена. 
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60 Духовният човек по убеждение трябва да премахне от себе си всичко, което смята за 

регресивно за него. Защото моето слово не трябва да бъде налагано със страх, то трябва да обръща 

и убеждава, като прави истината и любовта си осезаеми, точно както Христовото учение не е било 

налагано и през Втората епоха. 

61 Днес Христос, Учителят, ви казва: Това чудо на преобразяване чрез Моето Слово се 

извършва чрез вяра. 

62 Кой се съмнява в Моето присъствие в този момент? Кой може да ограничи възможностите 

за действие, благодарение на които мога да правя всичко? Кой може да попречи на Учителя да се 

прояви чрез човешко същество, което е Негов шедьовър, създадено по образ и подобие на Духа? 

63 Използвайте значението на тази декларация като оръжие, за да обясните тези прояви на 

невярващите утре. 

64 Ще бъдете обсадени с въпроси от невежите и враговете на тази кауза. Но не се 

притеснявай, аз ще бъда с теб. Преди това ще ви запозная с пътеките, капаните и опасностите, така 

че, познавайки доброто и злото, винаги да можете да откриете правилния път, който ще ви върне 

към вашия произход, към лоното на Отца, от когото сте излезли. 

65 Човекът обитава земята по волята на Отца, чрез Него той диша и живее. И вашият Господ 

прие този човешки облик, за да живее в света и да позволи на доброто и злото да се доближат до 

Него, и да бъде изпитан в Своето смирение. След като Аз станах човек от любов, за да живея сред 

вас ─ защо тогава да не се изявя чрез интелекта на човека, когото толкова много обичам и когото 

търся, за да му помогна да намери спасение? 

66 Всяко човешко същество усеща, че душата му живее в него, и понякога изпитва копнеж по 

невидима ръка, която се протяга към него. Когато болката пронизва сърцето му, той обръща 

поглед към небето в желанието си да се предаде и вика от дълбините на сърцето си, за да бъде 

чут. Как може да мисли, че гласът му достига до Създателя и че дълготърпеливото му лице е 

видяно от Него? Как може да си помисли, че неговият Господ го познава? ─ защото в душата му 

има способности, които го правят божествен и познаващ Отца, за да Го моли, когато не намери 

това, което желае на земята. Ако малко по малко разбирате моите учения, защо да не вярвате, че 

Бог може да опознае Себе Си чрез качествата на човека, тъй като той е част от Самия Бог? 

67 Човекът, колкото и материалистично настроен да е, ще усети силата, която е над всичко, и 

това усещане или осъзнаване на моето съществуване ще го убеди, че тези прояви следват 

принципа на истината, справедливостта и любовта. 

68 Със сигурност е било необходимо надареният за тази служба човек да има достатъчно 

убеждение, за да изпълни такава деликатна мисия, и ако не е успял навреме да отхвърли 

слабостите и склонността към материалното, за да приеме моя Божествен лъч, проявата не е 

имала външния блясък, който слушателите винаги са желали, въпреки че зад несъвършенствата на 

езиковия израз винаги са присъствали същността и истината на Божествения Дух. 

69 Ако откриете някакви различия в изразяването при изучаването на Словото Ми, нека това 

не ви разсейва, защото няма никакво значение. Вдъхновението достига до всички носители на глас 

и те му придават езикова форма в зависимост от съвършенството, което са постигнали в езиково 

отношение. 

70 Придържайте се към смисъла, защото той е този, който трябва да вземете със себе си. 

Моят мир да бъде с вас! 
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Инструкция 193 
1 Душата ти желае да получи Моите наставления и Аз я приветствам. 

2 Ученици, трябва да сте будни, защото хората ще тръгнат да изследват работата ми, която 

според някои се основава на земни науки. След това ще го направите известно като духовното 

учение, което ще преобрази света. 

3 Не че съм противник на науката, тъй като тя е знание, познание, светлина. По-скоро Моето 

учение е над всяко човешко познание. В Моята работа ви обяснявам спиритуализма, т.е. 

познанието за духовното, за Божественото, познанието за по-висш живот, който е отвъд материята. 

Всъщност аз благославям науката, която хората са развили в полза на човечеството. 

4 Сега е времето, когато ще се говори много за душата и за науката. Науката не е привилегия 

само на онези, които се подготвят физически да я опознаят, защото тя е светлина, идваща от духа, 

който я получава от Бога. 

5 Моите божествени инструкции са висша наука, която ви учи да усъвършенствате душата си. 

Дадох ви и мозъка и сърцето, за да можете да контролирате идеите и чувствата си. 

6 Знанието, което ви давам в този момент, няма граници, то е всеобхватно, то е безгранично. 

В него ще намерите истинското познание за духовния и материалния живот. 

7 Сега виждам, че сте способни да разберете моето учение и да проникнете в неговите тайни. 

С помощта на науката, свързана с материалното, вие познавате законите, които управляват цялото 

творение, и знаете, че те са кондензирани в собственото ви тяло. И когато сте изучили много и сте 

се запознали със законите, които преди това са били тайна за вас, вие се озовавате пред праговете 

на отвъдното, където ви очаква сърцето на Отца, което всеки момент иска да общува с вас. Какво 

може да ви е неизвестно, ако познавате моето учение? 

8 Затова ви казвам, че моето просто учение ще ви даде висшето познание, което ще предпази 

сърцето ви от умора в присъствието на учените от този свят. 

9 За да разкриете смисъла на всяко събитие в природата или в живота си, не е необходимо да 

прибягвате до научните книги, за да се консултирате с тях. Достатъчно е да тренирате възприятията 

си и да пречистите сърцето си, за да може вдъхновението да струи от устните ви. 

10 Ако, въпреки че сте в рамките на Моята работа, се чувствате непълноценни и отхвърляте 

помощта, която можете да получите чрез молитвата си, ще бъдете наречени глупави и невежи. 

11 Разберете, че когато ви казах, че в този момент ще ви се изявя чрез умовете на невежи 

хора, исках да ви поясня, че не съм избрал за Своето изявление онези, които наричате учени или 

философи. Въпреки това мозъкът, който предава Моето вдъхновение, разкрива светлина в душата, 

а светлината е мъдрост. 

12 Отново ви казвам: борете се, защото докато душата върви по пътя на развитието, тя ще 

бъде изложена на изкушения. Затова ви наставлявам и ви давам сила, за да можете да победите 

лошите си наклонности. Ако душата ви е силна, тя ще даде сила на ума и твърда воля на сърцето, 

за да преодолее желанията на плътта. Ако на човека му липсва светлина, душата му не се развива. 

Тогава превратностите на живота въздействат върху сърцето му със сила и той е като лодка, която 

се преобръща по време на буря. 

13 Когато човек е духовно подготвен, той сякаш е облечен в неразрушима броня срещу 

изкушенията на изкушението. 

14 Разкрих ви тези учения, за да можете, когато се препънете или паднете за миг на пътя, да 

разпознаете прегрешението си и да потърсите пътя към поправянето. 

15 Ако се държите смирено, духовното ви богатство ще се увеличи в живота, който ви очаква. 

Тогава ще имате мир, който ще ви даде най-прекрасното усещане в съществуването ви. В душата 

ви ще се зароди желание да служите на Отец, като бъдете верен пазител на това, което Той е 

създал, като бъдете утеха за страдащия и мир за този, който няма спокойствие. 
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16 В тези моменти не само словото ми ви съобщава за моето присъствие, но и собствената ви 

душа ме усеща дълбоко. 

17 Приветствам ви. Ето същността на моя 

Слово, което подхранва сърцето ви, така че чувствата му да са в хармония с душата. Без да 

познавате науките или философиите си, вие постигате мъдрост. Вие сте ясновидци и имате дарби 

на интуиция и гадаене, чрез които получавате моето вдъхновение. 

18 Преди народът да се обедини в моя закон, ще има новини за война. Човечеството ще бъде 

пречистено и тогава ще дойде царството на Светия Дух. 

19 Вашата задача е да тълкувате словото, което Учителят ви е дал чрез човешкия ум. Не 

създавайте доктрини, които да ви отделят от моето божествено учение, защото то е универсалното 

учение, което ще обедини всички вас. 

20 Разберете, че сте в състояние да пречупите непокорството на тялото, за да приложите 

моите уроци. 

донесе. Ще правите добро, като сеете любов и милосърдие, и така ще дадете светлина и напредък 

на душата си. 

21 Оставям ви като отговорни за това слово, което чухте и което трябва да предадете с 

искреността, с която сте го приели. 

22 Моето идване в този момент е нова покана за пътя на закона, а целият смисъл на тази дума 

е обобщен в онова житейско правило, на което някога ви учех: "Обичайте се един друг". 

23 Бъдете съгласни с изпитанията. Осъзнайте, че вие не сте лишени от наследство, а хора, 

които по един или друг начин винаги са се ползвали от моите блага. 

24 Мария, любящата Майка, също така ви дарява с майчинската си любов чрез човешката 

способност за разбиране и ви изпълва с радостен кураж, за да не ви застигне никакво 

обезсърчение в живота ви. 

25 Блажена е душата, която гледа лицето на Отца. Блажени сте вие, които сте постигнали 

свобода на мисълта и сте отхвърлили култовите форми и догми, за да Ме търсите. Моите 

наставления просветиха твоята способност за познание и сега ти знаеш, че делата, чувствата и 

чистотата на сърцето са най-добрият начин да се поклониш на Отец и да изпълниш Неговия закон. 

Така човекът достига до съвършено общение със своя Създател, до духовно общение, в което 

детето може да каже: "Отче, извърши в мен Твоята воля", а Отецът може да му отговори: 

"Обичайте се един друг, както Аз ви обичам". Този глас ще звучи в духа на всеки, който се издига 

вътрешно. Този глас ще формира сърцето и душата на онзи, който се приближи до Мен. Това 

единение ще бъде като балсам за душата, която в този живот се пречиства чрез материята, за да 

придобие мъдрост и да опознае своя Създател. 

26 Ето защо ви казах, че това, което научите на този свят, ще ви послужи по пътя, който води 

душата към вечния живот. Ако изпълните задачата си в този живот и използвате уроците му, когато 

напуснете тялото си, ще приличате на аромата, който се излъчва от цветята, защото ще вдъхнете 

доброта в сърцата. 

27 Почувствайте своя Господ в душата си и усетете върховната наслада от това да живеете в 

Него. Защото Йехова, Творецът, е във всичко и тази радост ще се увеличи във вас в светлината на 

факта, че Аз дойдох отново и се проявих чрез човешкия ум, за да продължа да ви давам Моите 

учения. Обединете радостта си с тази, която прелива от моя духовен свят. Тези същества ви казват 

в посланието си, че техният свят, макар и безкрайно по-велик от вашия, е само атом от света на 

съвършенството. 

28 Часовете, които прекарваш с Мен, не са пропилени, те са светлина за душата ти, защото тя е 

просветена от мъдростта на Учителя. Когато от дълбините на вашето същество се издигне глас, 

който казва: "Учителю, вярвам в Теб, защото чрез Твоето слово Ти даваш на нашия дух не само 

мъдрост, но и сила и надежда да понесе страданията на този живот", вашият дух наистина говори. 
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29 Днес вие се учите да разговаряте с Мен и да се насищате с духовния смисъл на Моето 

учение. 

30 В това време, което е последното време на благодат, ви призовавам да се подчинявате на 

Моите заповеди. Ще ви оставя моето наследство на любовта, чрез което хората ще се обединят 

помежду си и всички ще се обединят с Господ. 

31 Сърцето ти Ми казва: "Учителю, след 1950 г. към кого ще се придържаме?" Отговарям ви: За 

Моето Слово, което ще ви оставя като завещание и което ще бъде отпечатано. 

32 Вие ще останете на земята за кратко, за да изпълните Моите заповеди, и когато ви съобщя 

за предстоящото Си заминаване, ще ви кажа, както направих на апостолите по онова време: "Там, 

където отивам Аз, вие не можете да отидете сега. Но ще дойде време и ти да отидеш там, където 

аз отивам сега." 

33 За да ти помогна да се издигнеш, моите думи на утеха се спускат към теб. Всеки от тях е лъч 

светлина, който осветява ума ви, за да може той да разбере чувствата и идеите, достойни за вашия 

Отец и за вас самите. 

34 Спиритистът ще бъде разпознат по думите му, които са прости и ясни в изразяването си, но 

дълбоки в смисъла си. 

35 Духовният човек няма да търси собственото си благо, а ще знае как да се отдаде изцяло на 

другите. Този ученик ще запълни празнотата в сърцата на хората. Той ще помогне на ближните си 

да усъвършенстват представата си за Бога. Всъщност е лесно да служиш и да живееш в хармония с 

другите. 

36 Апостолите на това учение ще накарат света да разбере, че не е необходимо да Ми 

предлагат места за събиране или църкви, пълни с лукс, за да Ме умилостивят заради 

престъпленията, които са извършили спрямо Отец или своите ближни. 

37 Когато човек разбере, че е повече дух, отколкото материя, той ще поднесе на своя Господ 

цветята на вечната част от своето същество: душата си. 

38 Противоположни сили ще се противопоставят на разгръщането на духовността. Защото 

някои няма да искат да падне това, в което са вярвали, което са практикували и което е 

господствало през вековете. 

39 Моето божествено учение не се налага на никого, нито пък всява страх у някого. Тя ще 

проникне в душите чрез своята убедителност, чрез своята истинност, чрез своята справедливост. 

40 В цял свят хората търсят причината за това, което наричат явления, и какви са проявите, 

присъщи на развитието на всичко в творението. 

41 Човечеството е научило много, голяма е разликата между човечеството, което обитава 

земята днес, и това от минали времена. В духовно отношение също ще имате голям напредък, 

който ще ви учуди, когато го сравните с духовното изоставане, в което живеете днес. 

42 Бъдете подготвени за времето на битката. Укрепете вярата си и подгответе душата си да се 

изправи срещу онези, които ще се борят с вас. Моето слово все още е с вас, за да ви даде 

последните импулси и последните указания. 

43 Искам да сте дълбоко убедени и непоколебими да Ме следвате докрай. Сърцето ти Ми 

казва: "Съмняваш ли се в нас, Учителю?" Но аз ви казвам: Не си ли давал много пъти обет да Ме 

следваш и в момент на изпитание да те споходи съмнение? 

44 Не ви поставям условия и не изисквам жертви от вас. Искам само да знаете, че доброто, 

което правите за ближния си, е полза и за вас самите. 

45 Предавайте моите учения и правете всички възможни добрини, без да искате пари. Не 

мамете никого. Ако в действията ви все още липсва чистота, време е да се промените. Доверете се 

на Мен, на своя Учител. 
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46 Понякога ме молиш за сила, за да можеш да служиш на ближните си, знаейки, че и ти си 

беден в света. Мизерията ви плаши и сърцето ви се отчайва. В такива моменти вие не Ми се 

доверявате. 

47 Когато ви обгърне страдание, вие молите то да ви напусне незабавно, защото ви се струва 

непоносимо. Причината за това е, че в теб няма съвършенство, защото душата ти не е развита. 

Смятате, че не заслужавате това пречистване, не осъзнавате, че болката често е само урок, за да 

можете след това да разберете по-добре този, който страда. 

48 Използвайте пълноценно съществуването си на земята, страдайте с любов, възвишеност и 

търпение, за да се пречистите от петната си тук. Когато болката отмине и мирът се завърне в 

сърцето ви, радвайте се на него и го запазете. Дори чрез страданието си трябва да бъдете пример 

и поука. Не искам спиритуалистът да бъде оценяван като красноречив в думите си и осъдителен в 

делата си. Винаги трябва да потвърждавате вярата и думите си с похвални дела. 

49 Не забравяй, че когато искаш Моята помощ, Аз вече съм вървял пред теб, за да проправя 

пътя ти. 

50 Действайте в съответствие със съвестта си, за да можете да отговаряте за действията си, 

когато настъпи моментът на вашия съд. Не трябва да очаквате наказание от Мен, Моето 

правосъдие никога не е наказвало. Тогава любовта ми няма да има сила. Всеки сам си е съдник и 

колко пъти трябваше да ви спасявам от самите вас. Защото вие носите в себе си врага, който е 

злоба, егоизъм, суета. 

51 Благодарение на всичко това ще разберете, че един живот не е достатъчен, за да се 

пречисти душата. 

52 Ще дойде време, когато ще можете да заемете позицията на учител. Тогава аз ще бъда с 

вас, за да ви помагам в трудните моменти. 

53 В сърцата си Ми казвате: "Отче, бъди благословен, защото Ти дойде при нас, когато ние не 

можехме да дойдем при Теб." 

54 Човешкото същество, чрез което се проявявам, изчезва пред очите ви и остава само Моята 

божествена същност, която душата ви поглъща за краткото време на Моето проявление. 

55 Знаете много добре, че тези човешки тела нямат нищо божествено в себе си, че те са само 

инструменти за предаване на моето послание. Ето защо доброволно позволяваш на душата си да 

избяга, далеч от всякакво физическо влияние, за да се наслади на моето присъствие. 

56 Често ви говоря за истинската мисия, която носителят на глас изпълнява, за да знаете до 

каква степен той усъвършенства словото си, какви са границите на неговата способност да предава. 

Тогава ще можете да преценявате справедливо всяко Мое проявление с пълното съзнание за това, 

какво трябва да приписвате на Мен ─ например мъдрост и духовно значение ─ и какво трябва да 

приписвате на носителя на гласа, а именно неговата добра подготовка. По този начин не можете 

да изпаднете в грешка, като Ми приписвате несъвършенствата на онези, чрез които се проявявам, 

или обратното - като приписвате на носителя на гласа мъдростта и пълнотата, които Моят Дух 

предава с негова помощ. 

57 Затова ще ви говоря често, защото има опасност да станете фанатични по отношение на 

външната форма на това Слово ─ форма, за която носителят на гласа е отговорен, тъй като той е 

инструментът на Моето проявление. 

58 Ако не се замислите за всичко това навреме, склонността ви към всички външни действия 

на поклонение ще стане толкова голяма, че няма да можете да се освободите от външната си 

нагласа, когато настъпи моментът на изпитанието. Какъв е този момент на изпитание, за който 

говоря? Това е денят, в който ще ви дам последната Си дума чрез гласоподавател. 

59 Не държа в тайна определената дата, за да сте подготвени за този ден. 

60 Тази нация е велика и има много клонове. Въпреки това няма събрание, в което да не е 

била изразена волята ми да прекратя прокламацията си през 1950 г. 
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61 Всички вие знаете, че това проявление няма да продължи вечно, че още от първите дни на 

Моето проявление дадох на хората да разберат, че ще се проявявам пред хората в тази форма 

само за определено време. 

62 Друго откровение, което дадох във всички църкви, в които прозвуча Моето Слово, е това, в 

което ви казах, че в бъдеще сте предопределени да влезете в общение с Мен от дух в дух, т.е. без 

посредничеството на хора, символи или външни форми на поклонение. 

63 Както в залата за събрания, която може да побере големи тълпи, така и на скромното място, 

където се събират само няколко ученици ─ и в големите градове, и в провинциите, и в малките 

села ─ се разкрива същността на Моето дело. Можете спокойно да направите крачката към 

одухотворяването. Укрепих ви във всяко от моите учения, така че когато настъпи решителният час 

да докажете своето послушание, смирение и любов към Учителя, да знаете как да Го следвате, 

жертвайки себе си, когато е необходимо, и отказвайки се от това, което дълго време е било ваш 

стимул, с пълното съзнание, че този отказ представлява за целия народ голяма крачка напред по 

пътя към одухотворяването. 

64 Ако не се вслушате в тези подготвителни индикации, ще настъпи много болезнено 

пробуждане за онези, които понастоящем не им отдават нужното значение. Това пробуждане 

може да стане в деня на заминаването ми или след това, но и в двата случая ще бъде болезнено. 

65 Искам да ви спестя изпитанията, в които може да ви въвлече едно непослушание, едно 

погрешно тълкуване или една глупост. Но ако някой, след всичко, на което ви наставлявах и от 

което ви предупреждавах, се смята за по-силен от Мен, по-мъдър и по-оправдан от Мен да дава 

заповеди, и съзнателно не изпълнява това, което съм наредил, той ще получи и ще потвърди 

присъдата си, чийто размер ще съответства на степента на прегрешението му. 

66 Там, където думата ми е разцъфнала най-много, ще има и най-голяма отговорност. Защото 

именно там преподаването ми блестеше най-ярко, а работата ми се изразяваше най-добре. Затова 

от тези места ще трябва да се излъчва най-добрият пример за останалите, за незначителните, за да 

могат всички да изпълняват Моята воля. 

67 Някои идват от далечни места, други - от близки земи, и всички копнеят за това слово, което 

изпълва сърцата ви с мир. Не питай човечеството дали е вярно, че съм се изявил в този момент. 

Какво биха могли да ви кажат онези, които не познават Моето идване и Моите нови откровения? 

Словото Ми е на дъното на сърцата ви и в себе си ще откриете неговия смисъл. 

68 Аз ви призовах, Аз ви избрах. Не заповеди от хора, а Моята воля ви доведе до тези скромни 

места, където чувате Моето Слово. Отдавна ви призовах да чуете Моите учения, защото това 

проявление скоро ще приключи. Някои дойдоха по-рано и се освежиха за дълго време, други 

дойдоха късно, но те ще знаят как да използват ученията. 

69 Неслучайно сте поели по този път. Вие сте Божият народ от древността, днес и завинаги, 

народът, на когото бяха дадени дрехи, по които единствено можех да ви позная. Аз, Отецът, който 

пази дните и нощите на възлюбеното дете, дойдох при вас, за да ви призова отново и да ви 

разкрия, че духовно сте същите като онези, на които в миналото е бил показан пътят на живота и 

истината. 

70 Този живот на земята е още една възможност, която ви е дадена, за да се възползвате от 

нея и да се подчинявате на Моите закони и заповеди. Времената минаха, днес дойдох да ви 

призова чрез гласоподавателите, подготвени от моята Божественост. 

71 Илия се изяви духовно чрез органите за разбиране, които впоследствие използвах, и чрез 

тези предаватели вие получихте тълкуването на миналите откровения. Чрез интелекта на първите 

носители на глас бяха обучени онези, които трябваше да ги последват по този път, онези, които по-

късно се размножиха и направиха така, че гласът ми да се чува в много региони. Нарекох ги 

носители на глас. 

72 Днес, когато остават само три години до края на моето Слово, моля онези сърца, които 

предават чистото вдъхновение на Всевишния, да се вслушат в собствената си съвест и да осъзнаят, 
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че както тяхната работа, така и моето Слово трябва да завършат в този последен кратък период от 

време. За тази цел е необходимо да направят жертви, за да бъдат толкова възприемчиви и 

подготвени, колкото никога досега. 

73 Изкушенията ще ги дебнат, но те няма да бъдат сами, защото Аз ще поставя ангели и духове 

на светлината от дясната и от лявата им страна, за да пазят стъпките им. 

74 До днес човечеството не е разбрало как да се свърже с Мен духовно и директно. Ето защо 

винаги съм изпращал същества от светлина, чрез които съм говорил на света. Защо се учудвате 

сега, след като и Аз говорих на човечеството чрез устата на Мойсей и пророците? Много същества в 

отвъдното Ме питат за това. Изпращам ги да се въплътят в света, за да донесат помощ на това 

човечество, което загива. Но Аз казах на човечеството: пратениците вече са на земята, Моите 

емисари вече са определени и разпръснати по света. Всички те са част от моя народ и трябва да 

докажат своята смелост и извисеност. 

75 Няма да дойдете при Мен с празни ръце, нито с изтръпнало житно зърно, защото тогава 

няма да се чувствате достойни дори да мислите за Мен. 

76 Погледнете хората на различни места по света и в различни вероизповедания как очакват 

лъча на моята светлина и се надяват, че моят глас ще им говори. Чуйте техните молби и молби, 

чуйте как молят за моето идване и ми казват: "Отче, отдавна те чакаме, а ти не се появяваш. Ние 

вече много пострадахме, но Ти, нашият Спасител, не ни дойде на помощ." 

77 Събудете се от съня си, ученици, за да позволите на човечеството да опознае Моето 

духовно дело. Тогава ще кажа на онези, които Ме обичат: Почакайте още малко, защото скоро ще 

дойде моментът, в който ще Ме почувствате близо до сърцето си. 

78 Ученици, окуражавайте се от Моето Слово и ако се отчаете за кратко време, след като сте се 

трудили дълго в неплодородни полета, Аз ще ви дам почивка и след това ще тръгнете с голям 

кураж да живеете. Бъдете радостни и живейте бодро. 

79 Погрижете се човечеството да повярва в моето идване чрез собствените си дела. Посветете 

дома си на доброто, на милосърдието, на любовта, но не само за тези, които живеят в него. 

Отворете вратите му и позволете на нуждаещите се, болните и страдащите да влязат през тях. С 

милосърдието, с което ви приех на тези места за срещи, приемайте и вие вашите ближни в 

домовете си. 

80 Изучавайте словото Ми, вниквайте във всичко, което ви казах. Не е нужно да търсите в 

земните книги, за да придобиете познание за духовните неща. Аз съм твоята книга и моят духовен 

свят е една от нейните страници. Придържайте се към тях. 

Моят мир да бъде с вас! 
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инструкция 194 
1 Любовта ми е с вас. Елате при този извор, скитници на живота; елате и пийте, о, страшни 

сърца. 

Ръцете, които се протягат към Мен за помощ, предават Моите блага. Починете си тук, всички вие, в 

сянката на дървото на живота. 

2 Не всички от вас идват с плач. Дори сред тези множества тук има такива, които, зарадвани 

от последните получени блага, идват и Ми казват в сърцата си: "Благодаря Ти, Отче, Твоята милост 

към нас е неизмерима." 

3 Това е вечният Дух на любовта, който живее сред вас ─ Той е станал човек в друго време, за 

да живее с хората и да ги спаси от порока, греха и тъмнината. 

4 Аз съм същият, за Мен времето не минава, то е подчинено на Моята воля. Ето защо ви 

напомням за вашето минало и ви съобщавам какви ще бъдете утре. 

5 Припомням ви думите, които написах в сърцата на хората през Втората епоха, и кървавите 

знаци на Голгота, с които отбелязах стъпките Си на земята. 

6 В думите ми се съдържа медът, който може да подслади съществуването ви и да прогони 

завинаги горчивината, която винаги е била скучен вкус в живота ви. 

7 Ако преди не сте разбирали с каква цел съм ви поверил земята, сега ще познаете съдбата и 

задачата си, за да не грешите повече. 

8 Преодолейте застоя си. Задачата на всички души е постоянно да се развиват, 

трансформират и обновяват, докато достигнат съвършенство. 

9 Обявих ви нова ера, ново време, в което ще се отърсите от духовната си инерция и ще 

направите още една крачка по пътя, който води към върха на планината. Но не само Моето слово 

обявява ново време и ви говори за развитие и съвършенство. Природата, която ви заобикаля, също 

ви показва това на своя език, който не искате нито да чуете, нито да разберете. Тя също се 

подготвя да направи крачка към съвършенството. Защото колкото повече време минава, толкова 

повече нейната утроба ще приютява по-развити и по-съвършени същества. Затова този дом трябва 

да е в хармония с тези, които ще го обитават. 

10 Не сте ли забелязали знак в царствата на природата, в годишните времена, в небесната 

твърд, на земята или в морето? Слепи ли сте и не виждате знаменията, за които ви говоря, или 

глухи, за да не чувате призивите им? Познайте го и го възвестявайте на човечеството, както правеха 

древните пророци. Защото скоро вашата планета ще бъде разтърсена във всички области. Подобно 

на дърво, което е брулено от буря, земята ще се разтърси и по клоните на дървото ще останат само 

онези листа, които имат живот, защото изсъхналите ще бъдат изхвърлени и отнесени от 

вихрушката. 

11 Тези дни ще се превърнат в изпитание за всички хора и само в молитва и добро ще намерят 

защита и мир. 

12 Колко красиво би било, ако на земята се появи народ, който да бъде като врата на 

спасението, който да бъде като фар в мрака и мир сред объркването! Няма ли да ви е приятно да 

сте тези хора? Словото, което получавате, съдържа и учи на всичко, от което се нуждаете, за да 

бъдете опора на човечеството в моментите на изпитание. 

13 Моето присъствие сред вас и проявлението на словото ми не са просто съвпадение. Всичко 

това има своето значение и то е, че вие сте призовани да чуете гласа, който открива новото време, 

за да тръгнете изпълнени с любов и вяра да разпространявате посланието, което сте получили. 

14 Щом това учение в цялата си искреност и истинност стане ефективно в света, хората ще се 

стремят към него като жаден и уморен скитник през пустинята към оазиса. 

15 Все още не можете да кажете, че това указание вече се е усетило на Земята, тъй като вие се 

задоволихте да приемате моите божествени послания. 
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16 Преди този народ да тръгне и да пренесе духовното семе с цялата светлина и смисъл, с 

които съм ви го поверил, той първо ще премине през много обърквания, ще допусне грешки, 

противоречия и профанации. 

17 Доброто поведение, истинското поклонение и доброто изпълнение на задачите ще 

настъпят само когато учениците от Третата епоха дадат правилното тълкуване на моите думи и 

засвидетелстват моите учения с делата си. 

18 Духовността все още не е надделяла сред този народ, защото той не е успял да се освободи 

от старите традиции и обичаи и като привързва външните си начини на действие и култови форми 

към моето духовно учение, по този начин пречи на хората да признаят истинността на това дело. 

19 В съкровищницата Си пазя велики чудеса и дела, които да излея на света чрез този народ, 

щом бъдат подготвени. 

20 Очаквам одухотворяването на тези множества, които съм учил и вдъхновявал достатъчно 

дълго, за да ги подготвя. И до днес не виждам плодовете, които очаквах. Къде е вашата хармония и 

братство? Къде е послушанието, смирението и милосърдието без личен интерес? 

21 Колко далеч е този народ от това да учи света на духовност и колко далеч е от това да бъде 

свидетел, достоен за Моето Слово! 

22 Казвал съм ви, че човечеството изпитва жажда и глад на душата и че само чисто и ясно 

учение като това ще може да облекчи изпитанията и да го спаси. Но ако това Слово и това Дело не 

са представени в цялата им чистота, какво спасително дело биха могли да извършат онези, които 

го преподават? Поради тази причина, след като Моето провъзгласяване приключи, ще дам на този 

народ време да размишлява, да се моли, да се одухотворява и да се подготвя. Така, когато тръгне и 

стане вестител на Моето Слово, той ще бъде ученик, който е наясно със задачата, която трябва да 

изпълни, и неговото свидетелство ще бъде истинско. 

23 Всяко послание, което този народ ще донесе на света, ще съдържа утеха. В него хората ще 

открият тайната, която всяка душа крие в себе си, с богатството си от непознати досега качества и 

способности. В нея хората ще намерят откровението, което ще ги научи на диалог между духовете. 

24 Добрите сеячи на спиритуализъм никога няма да се отличат с нещо външно или 

материално. Те няма да се преструват, няма да имат значки, няма да говорят по специален начин. 

Всичко в начина им на действие ще бъде просто и ясно. Въпреки това, ако те се отличават с нещо, 

то е с активната си благотворителност и одухотворяване. 

25 Истинските проповедници на спиритизма няма да се отличават с красноречие, а с 

мъдростта и простотата на думите си, но най-вече с истинността на делата си и с праведността на 

живота си. 

26 Помнете, че на Земята не се нуждаех от външно красив начин на говорене, за да завладея 

сърцата на множествата, а знаех как да ги достигна чрез любов, истинност, лечебна сила и 

мъдрост. Това е примерът, който трябва да вземете присърце и да следвате според Моята воля. 

27 Не искам и да ограничавате религиозните си практики до материални места за поклонение, 

защото тогава ще затворите душата си и няма да й позволите да разпери криле, за да покори 

вечността. 

28 Олтарът, който ви оставям да празнувате, е животът, който очаквам, е живот без 

ограничения, отвъд всички вероизповедания, всички църкви и секти, защото е основан на 

духовното, на вечното, на божественото. 

29 Ученици: Въпреки че много от вас са достигнали преклонна възраст със сърца, изпълнени с 

опит, слушайки словото ми в този момент и получавайки новите ми откровения, вие трябваше да 

признаете, че сте само малки деца пред лицето на моята мъдрост. 

30 Трябваше да сте на земята в началото на Третата епоха и да Ме чуете в този вид, за да 

можете да бъдете верни свидетели на Духа на истината, способни да обяснят Моето учение на 

света. 
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31 Това време, което Аз наричам време на духовна светлина, ще бъде белязано от голямо 

объркване в началото си. В човешкото същество ще възникнат големи въпроси, дълбоки съмнения, 

несигурност и душевни борби. Всичко това ще бъде знак, че човекът се пробужда за духовен 

живот. 

32 Искам всички Мои ученици да бъдат будни и подготвени, защото ще е необходимо от 

техните уста да излезе слово, което ще премахне всяко невежество или ще успокои бурята. Тогава 

ще изпитате скоростта, с която се разпространява учението на духа, защото то ще се почувства във 

всяко сърце и ще успокои болката, както водата успокоява жаждата на жадния човек. 

33 Тогава животът ще се промени. Вероизповеданията, моралът, науката, философията, всички 

идеи ще претърпят голяма промяна и хората, които най-накрая ще осъзнаят истинския смисъл на 

живота, ще се опитат да се приближат до изпълнението на моите закони за любов, справедливост 

и милосърдие. 

34 В крайна сметка човекът ще разбере, че неговото царство също не е от този свят, че тялото 

му или човешката му обвивка е само инструментът, чрез който душата му възприема този свят на 

изпитания и поправяне. В крайна сметка той ще разбере, че този живот е само един великолепен 

урок, илюстриран с чудесни фигури и образи, за да могат учениците, т.е. всички хора, да разберат 

по-добре уроците, които животът им дава, и чрез които, ако успеят да ги оценят правилно, ще 

постигнат развитие на душите си и ще разберат смисъла на борбата, която ги прави силни ─ 

болката, която ги съсипва, трудът, който ги облагородява, знанието, което ги просвещава, и 

любовта, която ги възвисява. 

35 Ако това съществуване беше единственото ─ наистина, казвам ви, отдавна щях да съм 

премахнал болката от него, защото щеше да е несправедливо, ако бяхте дошли на света само за да 

изпиете чаша страдание. Но тези, които днес страдат и плачат, го правят, защото някога са се 

наслаждавали на разврата. Но тази болка ще ги пречисти и ще ги направи достойни да се издигнат 

и да се наслаждават в по-чиста форма в домовете на Господа. 

36 По онова време учех хората, за да се научат да живеят в света с чистота и любов. Днес ви 

уча, за да се научите да живеете одухотворено, за да се подготвите да живеете утре в "Духовната 

долина" сред съществата от светлина. 

37 Човечество: Само тялото е предназначено да се разпадне, след като е изпълнило задачата 

си спрямо душата - да ѝ служи като инструмент или обвивка. Но душата, която е била в това 

същество, светлината на неговата интелигентност, разумът, волята, чувствата - всичко това никога 

не умира, не може да умре, защото е част от безсмъртната душа, която е оживявала живота на това 

същество на земята. 

38 Възлюбени деца, вие, които искате да спечелите души за себе си по пътищата на 

различните деноминации, казвам ви, че трябва да научите хората да мислят, да ги накарате да 

мислят, да им помогнете да направят правилни изводи. Обредът, формата, традицията, 

външността вече не могат да задоволят душата на сегашния човек. Необходимо е да му дадем 

светлина, смисъл, истина, за да се чувства сигурен по пътя си, за да не мисли, че в часовете на 

изпитание е оставен сам. 

39 Виждам хора от всякакъв вид, при които, въпреки че вярват в Мен, вярата е толкова слаба, а 

знанието толкова объркано, че в живота си приличат на кораби, които плават без компас, на 

скитници без пътеводна звезда, която да им показва посоката, или на овце без пастир. 

40 Давам ви тези учения чрез някои от вашите братя и сестри, които съм избрал сред 

множеството хора, за да използвам техния интелект и да ви предам това послание. 

41 Днес около това Слово започва да се формира общност. В кътчетата на градовете, в 

уединението на бедността и в тишината на простия живот, стаите за срещи отварят вратите си, 

където позволявам да се чуе Моето учение като Отец, Съдия и Учител. 

42 В бъдеще безразличието, с което мнозина ще 
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послание, безразличието, с което мнозина са чули новината за Моето ново присъствие сред 

хората, ще се превърне в обратното. А презрението на другите към тази работа впоследствие ще се 

превърне в интерес и ще накара хората да се стремят към свидетелства, записи и доказателства, 

които ще им помогнат да укрепят вярата си. 

43 Аз ще се погрижа тези сърца да открият следите от Моите стъпки в това време и когато 

застанат пред Мен, ще им кажа: Бъдете добре дошли, възлюбени хора, съберете се и чуйте Моето 

Слово. 

44 Любовта е това, което винаги съм ви разкривал, а днес, в проявлението чрез интелекта на 

Моите избраници, не бих могъл да се разкрия по друг начин. 

45 Днешното учение ви поставя на пътя към разбирането на учението, което ви дадох чрез 

Исус през Втората епоха, за да можете да пазите зорко същността му в сърцето си и да го излъчвате 

от Него винаги, когато е необходимо. 

46 Това Слово ще бъде усетено по целия свят, защото всичко е подготвено за Моя духовен 

диалог с всички хора, за който те ще свидетелстват. 

47 Душата ти винаги Ме е търсила и Аз никога не съм я оставял сама. Където и да си насочвал 

стъпките си, Аз съм бил с теб, Моята любов е бдяла над стъпките ти. 

48 През всички векове съм те посещавал и съм виждал, че душата ти е способна да Ме познае. 

Сега душата има задачата да се изправи пред слабостите на плътта, за да я накара да разбере кой е 

правилният път и каква е нейната задача в това време на благодат. 

49 Аз ви призовах, Аз ви научих и вие ще бъдете разпространители на моето учение, на това 

слово, което скоро няма да чуете. Наближава моментът, в който Христос ще престане да предава 

Словото Си чрез човешкия мозък. Но твоето възприятие ще бъде достатъчно обучено, за да 

разбереш Словото ми, а душата ти - за да приеме вдъхновението ми. 

50 Говоря на твоя дух, на онзи атом, който е роден от Мен и който, понеже е произлязъл от 

Мен, Ми принадлежи. Както тогава казах: "Моето царство не е от този свят", така казвам и на вас: 

Вашето царство също не е на земята. То е отвъд всичко, което умира, отвъд всичко, което се 

променя, и отвъд вашето разбиране. 

51 Сега е моментът всяка душа да се събуди и да се пробуди за истинския живот. С това не 

искам да разберете, че трябва да пренебрегвате това, което съм ви дал на този свят. Докато 

живеете в него, трябва да се подчинявате на неговите закони. Аз само ви моля да Ми посветите 

малко време от деня, за да свършите добра работа на вашата сестра, човечеството. 

52 Моята благословия да бъде с вас, защото във вас Аз благославям всички Мои деца. 

53 Нека душата ти си почине в този ден на събиране на всички църкви. Както в онова време, 

когато избрах учениците Си, но в което дадох Словото Си на всички, които искаха да го чуят, така и 

в това време избирам онези, които ще Ме следват днес. Но Аз допускам, че Моето слово се чува и 

от огромните маси хора. Пътят е предназначен за всички, както и моят хляб. Но не всички ще могат 

да дойдат по едно и също време. Някои ще го направят по-рано, а други по-късно. Но никога не 

обръщайте погледа си назад. 

54 Тези, които са изградили храм в сърцето си, са онези, които следват своя Учител стъпка по 

стъпка. 

55 Семето, което ви давам днес и ви уча да отглеждате, идва от дома на вашия Отец. Тя ще 

намери подходяща земя в сърцата на хората. Преди това Моето правосъдие, като сърп, ще отсече 

плевелите, които са покрили нивите, за да поникне семето. Полетата отново ще бъдат 

плодородни, по тях ще откриете моите следи, които нито светът, нито хората, нито греховете, нито 

страстите са успели да заличат. Моите следи ще надживеят вековете и ще останат свежи във 

вечността. 

56 Хората ще се събудят от дълбоката си летаргия и, вглеждайки се в себе си, ще открият 

своето духовно Аз, а чувайки гласа на съвестта си, ще открият Моята божествена следа, чрез която 

ще побързат да дойдат при Мен. Ще трябва да разпръснете Моето семе по света и после, когато 
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дойдете при Мен да получите наградата си, да дойдете при вашия Отец, дори и да е само с житен 

клас, но той ще бъде в добро състояние. Дори да не донесете нищо, Аз ще ви приема, защото съм 

любов и милост. Но не забравяйте, че по-късно трябва да се заемете със семето, което сте оставили 

недовършено, за да завършите работата си. Знаете ли дали плевелите няма да покрият отново 

нивите и дали вредителите няма да ги нападнат? 

57 С това искам да ви кажа, че когато почувствате Моя призив, трябва да го последвате 

незабавно, за да можете да използвате времето, което съм ви поверил за изпълнение на вашата 

задача. Помислете върху всичко това и ще разберете, че вие самите можете да спечелите награда 

за благоденствие и мир и да подпишете осъждането им с техните права. 

58 Въпреки юрисдикцията на Моето Слово, то е любящ Отец, който ви говори. Вижте как 

мантията ми се разстила, за да покрие всички, без да обръща внимание на вашите прегрешения. 

59 Изучавайте Моето слово, то е светлината, която осветява душата ви, за да чуе гласа на 

съвестта. Сега е време на благодат, в което тази светлина прониква до всеки човек. 

60 Аз съм Христос, Който се обръща към вас с любов, за да Ми разкажете за болката на 

човечеството. Защото вие сте тези, които вярват в това проявление. Казвам ви: Аз ще живея в 

сърцата ви. 

61 Колко много човешка кръв се е проляла на земята през това време! Вижте децата Ми в 

тяхната огромна болка, докато те Ме търсят и призовават по различни начини, докато едно 

вътрешно предчувствие им подсказва, че е дошло времето Моите пратеници да се обърнат към 

народите и хората, за да постигнат мир. 

62 Всяка религиозна общност очаква чудото на Моето завръщане да стане реалност в лоното 

на нейния култ, в рамките на нейното вероизповедание или във формите на поклонение. 

63 Но на вас казвам, че вярвате в Моето идване, че знаете как да общувате с Мен и че сте 

спасени. Вие сте тези, които са подходящи да предадат това послание на любовта на вашите 

ближни. 

64 Ето, хората не намират решение на конфликтите си нито в законите си, нито в църквите си и 

се чувстват обградени от атмосфера на мрак. 

65 Болката сама по себе си има достатъчно сила, за да ги спре по пътя им и да ги накара да 

вдигнат очи към Мен, за да чуят гласа Ми, точно както вие бяхте спрени по пътя си, за да отворите 

очите на духа и да Ме съзрете отново. Но сега вие сте тези, на които е възложено да направят 

Моето Слово известно на всички хора ─ както на този, който се е издигнал чрез таланта си, така и 

на този, който има слабо развитие. 

66 Само отначало този, който чуе благата вест, ще се учуди, но после ще си спомни, че още 

преди идването на Месията през Втората епоха, Неговото идване е било обявено чрез пророците, 

точно както Моето идване е обявено през това време. Аз самият ви го обявих чрез устата на Исус и 

ви съобщих знаменията, които ще се появят като доказателство за Моето идване. 

67 Тъй като всичко се е случило, хората ще бъдат убедени. Тук е светлината на Светия Дух, 

която ви е просвещавала през цялото време. Защото божествената светлина е била, е и винаги ще 

бъде. 

68 Моята истина отново ще се бори с невежеството, от което произлизат фанатизмът, 

идолопоклонничеството и религиозният ентусиазъм. Защото фанатизмът е сляп, 

идолопоклонството е материалистично, а фанатикът е лицемерен. 

69 Ще осветя дълбините на бездната, за да могат всички души да се издигнат чисти и 

просветлени от нея. 

70 Никога във вечността няма да спре развитието на душата. Защото всички вие сте подчинени 

на закона на съвършенството. 

71 Ако понякога душата не напредва по пътя си, това се случва под влияние на тялото. След 

това трябва да навакса изгубеното време, като ускори стъпките си или чрез нови въплъщения. 

Осъзнайте, че когато ви съдя, Моята присъда е от любов, но никога като наказание. Обичайте 
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винаги и ще влезете в мир във вечния живот. Щом дойде смъртта, душата ви няма да се тревожи, 

защото тя ще дойде само при тялото, което ще потъне в нежното лоно на гроба. 

72 Отидете с мир в духовния дом, знаейки, че епохата на Светия Дух, Духа на истината, е 

установена сред хората. 

Моят мир да бъде с вас! 
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Инструкция 195 
1 Чуйте Моето учение, възлюбени ученици. 

2 Чрез вдъхновението на гласоподавателя моето слово, изпълнено с поучения, идва при вас. 

Чувайки го, вие сте разбрали, че то е активна сила, балсам и обновление, а в неговата същност 

съзирате живота на душата. 

3 Не си мислете, че е достатъчно вашият Учител да бъде заобиколен от вас. Има още нещо, 

което трябва да направите и което наистина ще Го зарадва, а именно да платите дълга, който Му 

дължите и който все още не сте платили. Това е дълг, който ви е тежал през всички периоди, през 

които сте живели на земята. Това е причината, поради която чувствате укор в ласката на моето 

Слово. В неговата любов откривате заповед, а в същността му - закон. 

4 Умът ви понякога се заблуждава и се противопоставя на този дълг на изкупление, защото 

само душата може да признае тази вина. Но ако се остави да бъде повлечена от земните 

удоволствия, тя ще бъде духовен парий. 

5 Искам Моите ученици да бъдат непоколебими във вярата и убежденията си, за да не 

принадлежат към онези, които казват, че вярват в Моето Слово, които твърдят, че Ме следват, но 

когато усетят, че пясъците на пустинята горят под краката им, се страхуват да продължат пътя си, 

защото смятат, че оставят зад себе си богатствата на този свят. Това са само лицемери, те все още 

не са станали ученици. 

6 Не очаквайте този път да е осеян с рози, а по-скоро с тръни. Това е същият път, по който е 

вървял Исус, и който води до върха на Голгота. 

7 Моето слово е това, което ви насочва в правилната посока, за да не се спъвате. 

8 Това е времето, когато всеки ум и всяка душа ще получат моята светлина. Деноминациите и 

доктрините ще придобият пълна яснота и ще се изненадате, когато видите стъпките към 

одухотворяване, които правят вашите ближни, без да са чували това Слово. 

9 Молете се за мира в света и признайте, че Моята милост ви е спасила от война. 

10 Истина ви казвам: въпреки възхищението и любовта си към словото Ми, вие не му 

придавате стойността, която то има. Но утрешните поколения ще дойдат и ще се възхищават от 

него, ще изпитват страхопочитание и благоговение пред книгите, които ще бъдат записани. 

11 Вие сте тези, които намерих заспали в лоното на различни религиозни общности, и макар 

че всички те са пътища, водещи към една и съща цел, исках да ви покажа още веднъж най-краткия 

път. 

12 Бъдете единодушни, възлюбени деца, и живейте в мир. 

13 Все повече наближава моментът, в който ще престана да ви давам Моите наставления, този 

прекрасен урок, който толкова дълго получавахте чрез човешката способност за интелект. Моята 

воля беше да бъдете подготвени, така че нищо да не ви изненада, така че враговете на моето дело 

да открият в моите свидетели непобедимата сила на вярата, а вие да имате абсолютната 

увереност, че не сте сами, че съм близо до всички мои деца. 

14 Днес от същността ви струи сила, която ви подтиква да работите. Това е съвестта, която ви 

говори отвътре. 

15 В материалния свят силата на закона е тази, която диктува поведението ви. 

16 В духовната сфера това е моят закон за всеобхватна любов, който се проявява във въздуха, 

който дишате, в световете, които ви заобикалят, и в цялото творение. 

17 Всичко вибрира в ритъма на този закон. Когато нисшите същества се раждат, израстват и 

потъват обратно в утробата на природата, това се случва, защото те живеят в рамките на закона, 

без да го осъзнават. 

18 Но защо човекът, въпреки че е надарен със светлината на духа, съвестта, разума и волята, 

толкова често се отклонява от пътя, очертан от Моя закон? Причината е, че докато едни забравят 
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Отца, други си създават погрешна представа за Мен, ограничавайки Ме до фигура, измислена от 

човека, и забравят, че Аз съм духовна същност и сила и че всичко е подчинено на Моята воля. 

Когато човек с добри намерения се опитва да изучи творението, в което се разкрива Божията 

сила, той наблюдава и семето и се потапя в тайната, която то съдържа. Вижда го да покълва от 

земята като растение, изучава различните видове и въпреки че характеристиките им са различни, 

всички те се хранят с едно и също лоно - земята. 

19 Семето е символ на живота, размножаването, трансформацията и развитието. Но ако в 

такова малко нещо можеш да съзерцаваш образа на Твореца ─ колко повече е това, когато 

съзерцаваш човека, вселената или изучаваш душата? 

20 Осъзнайте, че не съществува конкретна форма, в която можете да си представите своя Бог. 

Аз съм във всичко - както в духовната и вечната, така и в материалната природа. Аз съм животът, 

пространството и светлината. Аз съм лекът за всички злини, които могат да сполетят човека. 

21 В духовното има противоотрова за всяко зло, което измъчва душата, точно както човек 

намира в природата, с помощта на науката, лек за физическите си болести. Ако се замислите, ще 

откриете, че в различните сфери се разкрива безкрайното съвършенство на Отец. 

Вашето въображение и любопитство понякога надхвърлят границите на вашия свят и се чудите 

дали има човешки същества в други светове и дали те имат живот и развитие, подобни на тези, 

които имате на Земята. Изучавайте и практикувайте моето учение и когато дойде времето, ще 

узнаете тайната на живота на звездите. Човекът сам трябва да разкъса тази завеса със своите 

заслуги. Задачата му е да продължи пътя си на развитие, за да може най-накрая очите му да съзрат 

онова, което отговаря на моята воля, и да може да освети въображението на своите ближни. 

Истина ви казвам, че няма да е възможно да се изкачи до там, без да страда пада. Човек трябва да 

се изкачва стъпка по стъпка. В противен случай човешкият мозък ще изпитва затруднения и няма 

да може да разбере нищо. 

22 Ето защо позволих на развитието ви да върви бавно в ритъма на вашето разгръщане. 

23 От големите конфликти човек получава светлина и прави нови открития за напредъка на 

човечеството. Но човекът забравя, че целият му напредък се дължи на нещо по-могъщо от него и 

че в съзнанието си получава светлината на Твореца, която е мъдрост. Радостно е да виждам как 

растете в знанието, но истина ви казвам: Трябва да се стремите повече към душата, отколкото към 

материята. За тази цел сега ви давам откровение, което създава у вас истинска представа за 

съществата, както духовни, така и човешки, и което в своята простота съдържа знанието, което ще 

ви отвори пътя към по-добър живот. 

24 Няма да видите този живот с очите на земното си тяло. Но вие можете да съобщите тези 

учения на хората, които ще преживеят бъдещето тук. 

25 Сега вие виждате само войни и викате, че това е Божието наказание, въпреки че ви учих, че 

Бог, който е Отец, не наказва събитията, защото те сами са ги предизвикали. 

26 Какво е предизвикало бушуването на природните сили? Всичко това се дължи на липсата на 

хармония между хората и природата, която ги заобикаля. 

27 Човешкото същество трябва най-накрая да разпознае развитието, на което е подложена 

душата му, за да усети степента на своя напредък или регрес и да потърси пътя на действие, за да 

постигне истинския си напредък. Той трябва да разбере, че не трябва да се задоволява да живее 

само за себе си, нито да се съобразява само със земния живот. 

28 Тогава той ще обърне погледа си с желание към Моя закон ─ този, който съм дал на 

човечеството от Мойсей насам, и търсейки по този начин, хората ще достигнат до познанието за 

Учението, което ви разкрих в това време, и ще разберат, че то е всеобхватно. 

29 Деца мои, обединете се. Разпространявайте придобитите знания сред съседите си. Не се 

събирайте само в тези зали, а излезте на открито, в планините, там ще се изявя сред вас. 

30 Вие наричате тази епоха епоха на светлината. Но аз ви казвам: Ще го наречете така не само 

заради откритията на хората, но и защото светлината на Светия Дух се е разляла върху всеки орган 
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на ума, отваряйки по този начин пред човечеството пътя, който води към по-висш живот, към 

духовния живот. 

31 Моето слово този път ще послужи за развитието на душата и интелекта на утрешния човек. 

Колко голяма ще бъде способността на тези, които разбират и разпознават. 

32 За това идвам със словото Си на светлина, за да подготвя идните поколения и да ви кажа, че 

и вие трябва да подготвите пътя. 

33 Изучавайте това учение, осъзнайте го и ще имате мир в сърцето си, красноречие на устните 

си и убедителност в думите си. 

34 Възлюбени ученици на Учителя: Елате при Мен. 

35 Дойдох при вас отново, откликнах на призива ви, защото виждам желанието ви да се 

подготвите. 

36 Човечеството е превърнало тези дни в традиция, за да си спомня за онези, които вече не 

принадлежат на този свят. Човешкото въображение се е опитало да създаде представа за мястото, 

където се намират тези същества, и за живота, който ги заобикаля. И желаейки да се радват на 

вечен мир, те вярват, че ги виждат отдясно на Отца и се наслаждават на Неговата благодат. Те са 

далеч от реалността. И все пак, вие, на които разкрих толкова много реалности от този живот, 

макар и да признавате, че сред хората има различни схващания за духовния живот, бъдете единни 

в духа си с всички и се задоволявайте да знаете, че всички усещат духовната вибрация. 

37 Ще дойде време, когато ще можете да разгърнете пред ближните си тази книга, която сега 

ви поверявам, за да можете да предавате това знание от сърце на сърце. 

38 Целта на всяка душа е да влезе в божествеността след пречистването и усъвършенстването 

си. За това осветявам пътя ти със светлина и давам сила на душата ти, за да се изкачваш стъпка по 

стъпка. В зависимост от нивото на развитие, което притежавате, когато напускате земята, ще бъде 

определен духовният дом, който ще обитавате в отвъдното. Вселената е създадена като стълба 

към съвършенството за душата. 

39 Когато завършите задачата си тук и не се налага да се връщате, душата ви ще се всели в друг 

свят, откъдето ще наблюдава и работи за мира и напредъка на човечеството. 

40 Стъпка по стъпка ще навлизате в тайната съкровищница и колкото повече душата осъзнава 

себе си, толкова по-голяма склонност към добро ще изпитва, а това ще я приближава още повече 

към божествеността. 

41 Съществата, които се лутат в пространството и се мъчат да достигнат светлината на по-

висшия свят, са тези, които са запазили нещастията и впечатленията, оставени в тях от земното 

тяло и земния живот. Те се разкъсват между двете сили, които ги привличат - духовната и 

материалната, защото все още изпитват склонност и любов към удовлетворенията на този свят. 

42 Обърнете се към тези същества чрез молитва, защото тяхната светлина и сила не са 

достатъчни, за да разкъсат веригите, които ги свързват с това, което са оставили. Молете се за тях. 

Но тези, които са победили света и смъртта, не се притесняват. Те принадлежат на съвсем 

различни светове и всеки опит, който са имали по пътя на живота, превръщат в светлина, за да ви 

вдъхновят оттам. Те са вашите защитници, вашите ангели пазители, тези, които работят за доброто 

на всички. Помнете ги и ги обичайте. 

43 В духовния свят също има огромни множества същества, които не знаят къде да отидат, 

какво да мислят и какво да правят. Те са онези, които съвсем наскоро са напуснали този свят и все 

още не са усетили пробуждането на дремещите си способности и сили. Молете се за тях, за да 

може вашият духовен глас да прозвучи в душите им и да ги събуди, за да могат да намерят пътя, 

който Исус вече е очертал за тях на земята със Своите думи и кръвта Си на кръста. 

44 Но докато за света тези дни са изпълнени със скръб, защото скърби за загубата на близките 

си, за този, който познава живота на душата, не може да има скръб, а радост, защото знае, че 

онези, които са си отишли от този свят, са постигнали освобождение, напускайки тялото, и са 

направили още една крачка към мира, който дава съвършенството. 
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45 Казвам ви: Не бързайте да навлизате в духовния свят, за да направите първите стъпки към 

съвършенството по този път. Трябва да се стремите към това съвършенство още в тялото, на тази 

земя. Открийте в телесния си живот, в този свят и в живота, който ви заобикаля, въпреки всички 

горчивини и удари на съдбата, безкрайни възможности да придобиете заслуги за напредъка на 

душата си. 

46 Земното тяло е само временната дреха на душата, която тя сменя толкова често, колкото е 

необходимо за нейните преживявания, развитие или задачи за изкупление. Всеки, който все още 

не е разбрал този закон на божествената справедливост, е все още ученик-дете. 

47 Вие не бихте били спиритуалисти, ако се съмнявахте в Закона за прераждането, защото това 

е фундаментално знание, което разкривам наново на мнозина и потвърждавам на онези, които са 

го подозирали или са имали интуиция за него. В този закон се крие ясна като светлина причина и 

справедливост. 

48 Но който вярва в това учение и иска да го обясни, трябва да учи, че тялото е обвивката или 

дрехата на душата, че това тяло допринася за разгръщането на душата, защото ѝ предоставя 

необходимите средства, за да се изрази и пречисти. Вътрешната борба на душата с тялото, на 

доброто със злото, дава възможност за придобиване на заслуги. Страданията на плътта, 

несбъднатите желания са пречистване за душата, друг опит, който на пръв поглед е горчив, но по-

късно ще се превърне в познание. Не искам да ви кажа, че за да се пречистите, е необходима 

болка. Колко много същества има в моето лоно, които любовта е пречистила, без да са изпитали 

болка! 

49 Но съдбата на човека е да страда, да изкачва планината под тежестта на кръста си, докато 

не постигне спасението си. Въпреки това не пренебрегвайте тялото, чрез което изпитвате толкова 

много страдания, а го обичайте, защото Божията сила се отразява и в него, въпреки че то е слабо 

"създание", за което все пак сте отговорни. Защитете го и го водете до деня, в който реша да 

поискам сметка от вас. 

Когато ви казвам: "Обичайте тялото си", разберете какво ви казвам. Защото не искам да 

събуждам у вас суета или егоизъм. Но обичайте и душата си, която е благородната и висока част на 

вашето същество и част от вашия собствен Отец. Обичам го, колкото и да е накърнен. Защото дори 

когато е заобиколена от мрак, тя винаги ще носи искра от моята Божественост, която е Духът. И 

въпреки всичко, в нея винаги ще има чистота от момента, в който се всели във всяко от децата ми. 

Но ако тази светлина се пренебрегне, душата в своята непокорност ще продължи да не напредва и 

ще забави пристигането си в лоното на своя Създател. 

50 Въпреки че думите ми и творбите ми изглеждат противоречиви, в тях няма такова 

противоречие. Казах ви, че Бог е чистота и съвършенство и че душата ви е подобна на 

божествеността. Но когато душата е паднала, повлечена от наклонностите на плътта, в застоя на 

развитието си тя се съмнява в подобието си със Създателя, считайки се за отблъскваща или 

нечиста, въпреки че благодатта и присъствието на Отца не се отделят от нея. Тогава те вече не 

могат да бъдат усещани. 

51 Работете за доброто бъдеще на душата си. Защо тогава се страхувате от смъртта? Но не 

оставяйте нищо непоправено, за да не ви се налага по-късно да поправяте минали прегрешения, 

нито да плащате дългове. 

52 Няма да мине ден, в който да не си извършил добро дело, така че ще работиш за душата си. 

53 Не бъдете фаталисти, които се убеждават, че съдбата ви е точно тази, която Бог е поставил 

на пътя на живота ви, и ако страдате, то е защото така е написано, а ако се радвате на живота, 

причината е, че също така е написано. 

Убедих ви, че трябва да пожънете това, което сте посели. Но слушайте добре, защото понякога 

ще пожънете реколтата веднага, а в други случаи ще влезете в ново земно съществуване, за да 

пожънете и върнете посятото. Помислете внимателно върху това, което току-що ви казах, и така ще 

премахнете много лоши преценки за моето правосъдие и много грешки. 
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54 Разберете Ме и няма да има съмнение в сърцето ви. Осъзнайте, че трябва да науча 

човечеството с ваше посредничество. Но ако се окажете неспособни да обясните на хората такива 

дълбоки тайни, Аз ще провъзглася словото Си чрез вашите уста. Защото тромавостта на устните ти 

не трябва да скрива величието на Моето дело. 

55 Душата, която се научи да разбира пътя, по който трябва да върви, вече няма да се 

отклонява от него. То може да напусне този свят и да навлезе в други светове, но ще го направи, 

без да се отклони от пътя, посочен му от съвестта. Неподготвената душа се сблъсква с опасности 

както на този, така и на всеки друг свят. На него ще му липсва знание, което е светло, няма да може 

да се издигне и тогава неговото объркване ще окаже вредно влияние дори върху хората. За 

разлика от онези, които са успели да се издигнат до висотите на духовното и които чрез 

собственото си издигане стават учители в пространството и оказват своето благотворно влияние 

върху своите братя и сестри. 

56 Приемете ги за свой модел, стремейки се към онзи свят, където съвършенството е идеал, за 

да обичате и опознаете по-добре Вечния, от Когото сте дошли и Когото никога няма да напуснете. 

57 Моята благодат се излъчва към всички души. Но докато едни го приемат, други го 

отхвърлят. Който жадува за любов, да пие от Мен, Който съм неизчерпаем поток, който утолява 

тази жажда. 

58 Който не е успял, трябва да насочи погледа си към Мен, за да види лъча на Моята светлина 

и да се ръководи от него. Който се чувства гол, нека се покрие с мантията на Моята прошка и на 

Моето милосърдие. Който се съмнява, нека тренира разума си, защото Аз съм Премъдрост и от нея 

ще му разкрия. Нека страдалецът се приближи до Мен, където може да намери всичко, и когато 

отпие от чашата на тази любов, в него ще се разпали вяра. 

59 Молете се за света на онези, които страдат, и ще накарате онези, които са осъдени на 

външен вид, да получат. 

60 Аз съм "Словото", Аз съм Словото, слушайте Ме. 

61 В дъното на сърцата си Ми задавате хиляди въпроси. Казвате: "Господи, не сме ли 

изпълнявали Твоите заповеди? Не сме ли направили добро на човечеството? Вместо да Те 

разберем, не сме ли сгрешили и няма ли да накараме и други да сгрешат?" 

62 Не, деца мои, аз съм сред вас, за да ви поправям и да ви предпазвам от грешки в моите 

учения. Когато сте силни, вече няма да се съмнявате. 

63 В духовно отношение вие вече не сте малки деца, защото това не е първият път, нито 

първата възраст, в която живеете на Земята. Светлината на Шестия печат, която ви осветява в този 

момент, не е единствената, която е осветила вашето съществуване. Вие сте еволюирали души, 

преминали по дългия път на еволюцията към съвършенство. Затова не се тревожете, а се радвайте, 

защото Господ е сред вас. Защото това е знак, че можете да го разберете и да му се подчините. 

64 През Първата епоха народът на Израил е заточен в Египет, където царят 

идолопоклонничество и езичество. Позволих на Моя народ да живее и да се размножава в лоното 

на тези езичници, за да им дам доказателства за Моето съществуване и сила чрез народ, който 

вярва в невидимия Бог на Авраам, Исаак и Яков. 

65 Когато страданията и горчивината на робството достигнаха връхната си точка, Аз накарах да 

излезе от лоното на израилтяните един човек, помазан с Моята благодат, в когото блестеше Моето 

вдъхновение, на когото заповядах и му говорих следното: "Иди при своя народ и го спаси, той е 

потиснат от вериги, унижения и трудности. Избави ги от игото на фараона, освободи ги и ги 

преведи през пустинята, като избереш пътя, който води към Ханаан. Защото искам, когато този 

народ пристигне в земята, която ви обещавам, да се посвети на поклонение, достойно за моята 

божественост." Този човек беше Мойсей. 

66 Как Мойсей спасява народа от лапите на фараона? Дали е дал оръжия в ръцете на хората 

си? Не, неговото оръжие беше вярата във всемогъщия Бог. 
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67 Когато фараонът не се подчини на желанията на Мойсей, които бяха Моите заповеди, Аз 

доказах на езичника, че колкото и да са големи неговото непокорство и неверие, Моето решение и 

сила са по-големи. Десет пъти той не се подчини на гласа Ми и десет пъти поразих египтянина с 

големи язви, които накрая омекотиха шията и преклониха твърдото сърце на тиранина. 

68 Мойсей тръгва по пътя на народа си, преминава през пустинята и го отвежда в подножието 

на планината Синай, където знае, че ще има среща със своя Господ. Докато народът чакаше 

завръщането на Мойсей, последният, издигнат в молитва към Всевишния, получи от Йехова 

скрижалите на Закона, които щяха да определят съдбата на човечеството. Послушният слуга 

получава в духа си това божествено откровение и е подготвен да издава закони за всички въпроси 

и действия в самия човешки живот. 

След дълго страдание и борба в пустинята, хората достигат до целта на своята съдба: 

"Обетованата земя". Там хората строяха къщите си, обработваха нивите и градините си, създаваха 

семействата си и се покланяха с чисти сърца. От изпълнението на задълженията си към света и 

спазването на законите на духа те създават едно поклонение на Бога, което да поднесат на Този, 

Който им е дал толкова много доказателства за Своята любов и милост. 

Но духовното поклонение все още е далеч от съвършенството. Приношенията и даренията са 

материални, а жертвите им се състоят от кръвта на невинни същества. Дори и в рамките на 

човешкия живот тя не е успяла да постигне голям морал и справедливост. Надделя законът на 

Талон, който гласеше: "Око за око и зъб за зъб". А в случаите, когато жена е хваната в 

прелюбодейство, е имало закон, който я е осъждал да бъде убита с камъни от хората извън града. 

69 Защо Отец е позволил всичко това по онова време? Защото по онова време хората правят 

първите си духовни стъпки. 

70 Времето мина. Приех плодовете на нивите ви, първите плодове на реколтата ви и кръвта на 

невинните ви жертви, които Ми принесохте на олтара. 

71 Традицията на този народ е дълбоко вкоренена. Но кой би им казал, че всичко това трябва 

да се промени, че тези закони и тези форми на поклонение трябва да се променят? Не Мойсей, 

нито пророците са тези, които са променили тези форми и обичаи. Мойсей само започна пътя, а 

пророците само проповядваха. Това беше обещаният Месия, Божественият Учител, който ви 

събуди от съня ви, който, без да наруши нито една от заповедите на Закона, получен от Мойсей, 

премахна традициите и формите на поклонение, които вече не бяха подходящи за онова време, и 

откри нова епоха на светлина и мъдрост, която щеше да преобрази живота на човечеството. 

72 Аз не реформирах закона, а само практиката, която произтичаше от него. 

73 Детството на тези хора в духовния свят е преминало и те са навлезли в зряла възраст. Тогава 

ви дадох да ядете непозната храна и разкъсах завесата на вашето невежество. Цялото ми слово 

беше закон, обобщен в едно изречение: 

"Обичайте се един друг." 

74 Но Аз ви съобщих и ви обещах Моето завръщане като Светия Дух. Защото по онова време 

не ви казах всичко и от това, което ви разкрих, не можехте да разберете и изтълкувате всичко и 

затова беше необходимо да дойде при вас Духът на истината, за да ви разкрие всичко. 

75 През 1866 г. за първи път моят глас бе чут от човешкия ум и за човечеството настъпи ново 

време - третата епоха. 

76 От духовното си детство човешката душа навлиза в своята младост. Трябва да мине 

известно време, преди да достигне пълна зрялост и плодовете му да са съвършени. 

77 Учението на Христос е духовно, но човекът го е обградил с обреди и форми, за да го 

доближи до душите, които са малко по-възвишени. 

78 Навлезли сте във времето на духа, на великите откровения, в което материализацията, 

измамата и несъвършенството ще изчезнат от всеки култ, в което всеки човек чрез своя дух ще 

разпознае своя Бог, който е изцяло дух. По този начин той ще открие формата на съвършеното 

общение. 
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79 От деня, в който за пръв път се проявих в тази форма, вие се опитвате да разберете 

величието на това дело, но все още не осъзнавате нито дълбочината му, нито неговата цел. 

80 Кой би могъл да твърди, че го е разбрал или осъзнал напълно? Никой! Все още сте далеч от 

постигането на съвършенство. 

81 Моят закон, Моето дело е стълбата на Яков, по която ще се изкачваш стъпка по стъпка, 

стъпка по стъпка. И колкото по-високо се изкачвате, толкова по-близо ще виждате своя Отец. 

82 Когато започне 1948 г., първата от последните три години, през които ще бъда сред вас чрез 

Словото си, Моята воля е да тръгнете смело и да действате така, както ви е учил Учителят, така че 

накрая, в деня на моето заминаване, когато пожелаете да отдадете възвишена и изпълнена с 

любов почит на Учителя, който ви е учил толкова дълго, тази почит да бъде достойна за вашия 

Господ. 

83 С оглед на тази подготовка Аз ще изпратя призив към света, защото знам, че тогава ще 

можете да свидетелствате с думи и дела, че Аз съм бил с вас и съм ви се изявил и говорил. 

84 Не сте ли наясно с капаните? Не виждате ли в обкръжението си тъмнината, която за момент 

ви пречи да видите светлината на лампата, която ви осветява, а именно тази на Шестия печат? 

85 Не нарушавайте човешките закони. Изцелявайте болните чрез Словото, чрез молитва и чрез 

течността. Нека за вас настъпи нов етап на добри дела и одухотворяване. Учените няма да могат да 

ви се подиграват, човешкото правосъдие няма да ви осъди, а църквите ще трябва да признаят, че 

имате духовна власт. 

86 Въвели сте символи в поклонението си. Но от тях трябва да се отделите, защото тази форма 

на поклонение принадлежи на миналото, а поклонението на настоящето и бъдещето е диалог на 

духа с духа. 

87 Наближава времето на моето заминаване от завръщането ми сред хората. Макар да се е 

случило в тишина, по-късно то ще отекне до границите на земята и тогава, когато светът стане 

любопитен, ще потърси местата, където е било чуто божественото слово, "пратениците", които са 

го предали, и запазените писания. 

Но когато хората дойдат, как ще ги приемете? Затова не се представяйте за разделени и не 

показвайте, че сред вас цари раздор. Не представяйте гледката на семейство, което се кара, на 

брак без любов или на непочтени и непослушни деца. Не давайте поводи за разочарование заради 

липсата на изпълнение на духовните и материалните си задължения. Какво би им минало през 

ума, ако ви намерят без духовно извисяване, въпреки че се наричате спиритисти? Какво биха си 

помислили, ако ви намерят изпаднали във фанатизъм или идолопоклонство? 

88 Знайте, хора, че е близо времето, когато ще се появят лъжепророци, лъжехристи, нови 

църкви и нови поклонници. 

Затова бдете и се молете. 

89 Подчинявайте се на всички заповеди на Отец и осъзнавайте, че Неговият съд е съвсем 

близо до вас. Това не е заплаха или осъждане, а само намек. Помнете, че моята преценка е 

съвършена и изпълнена с любов. 

Моят мир да бъде с вас! 
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Инструкция 196 
1 Това е Отец, който идва да се открие на хората, които винаги са призовавали името на своя 

Бог и са казвали, че го обичат. Виждам, че плачеш. Много сълзи се стичат по бузите ти, но не от 

любов към моята божественост, а от болка, защото животът ти е изпълнен с горчивина. Това не е 

кръст, който носите, а тежко бреме, което вече не можете да носите. Причината е, че сте забравили 

учението, затворили сте книгата и сте се отдалечили от съдържащите се в нея заповеди. 

2 О, хора, които чувате това слово! Не само народите са разделени, но и между вас има 

разделение. Нима сте забравили, че през 1931 г., пред ковчега на новия завет, обещахте съюз и 

послушание? Поставяш своите постановления и своята воля над моята. Но Аз ще унищожа вашите 

традиции и несъвършени закони, за да бъде признато Моето дело и да бъде изпълнен Моят закон. 

С присъдата си ще поразя егоизма, арогантността и всяко лошо семе. "Учителите" ще изчезнат от 

този народ и ще останат само учениците, слугите. За онзи, който иска да се издигне над народа си 

и да го потиска, е по-добре да бъде взет от земята. 

3 Годината 1947 е към своя край и в последния й ден е необходимо да вземете твърдо 

решение да изпълните задачата си, така че не моята преценка да ви накара да видите пътя. 

4 Нима не искате това учение да излезе наяве и човечеството да го узнае? Наистина ви 

казвам, че има хора, които вместо да улесняват опознаването на Моето учение, се занимават с 

това да спират стъпките Ми по пътя. Докосвам се до сърцето на хората, за да могат да познаят това 

откровение, за да получат същото чисто, каквото Аз ви дадох и поверих. 

5 Ако някой не е съгласен да притежава клонче от дървото, върнете ми го. По-добре е аз да 

си го върна, отколкото ти да го оставиш да расте накриво. Отецът ви казва това, защото виждам 

общности, които са затворили вратите си за милосърдие, и нуждаещите се ридаят там, и виждам 

мъртвите. 

6 Служители на Моето дело, слушайте Моите заповеди и ги изпълнявайте, защото хората 

няма да спрат стъпките ви. Никой не може да попречи на осъществяването на този божествен 

план, част от който съм поверил на вас, ако представите това дело без всякаква тайна, което 

можете да постигнете през последните три години от моето проявление. През 1950 г. ще дойдат 

хора с "непоклатими" шии, които, завладени от величието на Моето проявление и чистотата на 

вашите действия на поклонение, ще паднат пред своя Господ. 

Периодът е кратък, но е достатъчен, за да се премахнат материализмът, фанатизмът и всички 

недостатъци, които поразяват вашето поклонение на Бога. Моето учение е духовно, затова вие се 

наричате спиритуалисти. Но замисляли ли сте се и проучвали ли сте какво означава това? Струва ли 

ви се правилно да проповядвате спиритизъм на думи, а да проповядвате обратното в делата си? 

7 Колко велико и чисто ще видите Моето дело, когато използвате тази светлина, която ви 

изпращам! 

8 От тези, които ръководят всяка общност, зависи дали хората ще се издигнат духовно и ще се 

подчинят на моите заповеди. Дори и златните ми пера да не се забележат, аз оставям думите си с 

незаличими букви в духа на този народ. Но щом се издигнете на по-висока степен на 

одухотвореност, очите ви ще бъдат изумени, когато видят чудесата, които ще направя сред вас. 

Тогава няма да страдате от раздялата с Моето Слово, защото ще чувствате присъствието Ми близо. 

Поради отсъствието на гласоподавателя, който да Ме чува, духовните ви дарби ще се развият 

повече, което ще ви донесе голяма радост и вяра, защото ще Ме имате за свой помощник във 

вдъхновението, духовното виждане, пророческите сънища, интуицията. Ще се освежите, като чуете 

собственото си слово и видите как болните ви се възстановяват. 

9 Духовният свят, който има все повече светлина и все по-голяма сила, ще бъде добър 

защитник и верен пазител на хората, така че всички в моите области да могат да изпълняват своите 

задачи и работа. Виждам само душите, без да правя разлика между тези, които са в тялото, и тези, 

които са свободни от него. 
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10 Това е светлината на Шестия печат, която беше освободена в този момент чрез моята 

милост. Още тогава ви изпратих Исус, Моя Божествен Син, единствения, който се подчини на 

Моите заповеди на земята и изпълни волята на Своя Отец. Но Аз Го изпратих, за да направи хората 

Свои ученици, а те, следвайки Учителя, да прославят Отца. Аз Го изпратих и Той ви даде живот. Но 

как Го върнахте при Мен? Днес идвам при вас отново, не като човек, а като Дух на утехата. 

11 Използвайте моята любяща помощ и се събудете напълно за светлината, за да може 

сърцето ви да стане чувствително. Позволете на душата си да води живот на отдаване и 

послушание и станете мой ученик. Повярвайте в това Слово, което ви давам сега чрез носителите 

на гласове, и работете върху себе си, за да усетите същността му и да усвоите истината му. 

12 Служителите, които съм използвал, за да ви предам Словото Си, наистина не са съвършени. 

Но те са избрани от Мен, за да изпълняват Моите съвети и по този начин да изпълнят обещанието 

Ми да се върна при вас. Но проявленията, на които сте свидетели днес, ще престанат през 1950 г., 

за да отстъпят място на едно по-висше, по-чисто и по-духовно откровение, което ще бъде диалог 

между духовете, където детето ще може да разговаря със своя Небесен Отец без 

посредничеството на хора или духове и да получава Неговото вдъхновение без никакви 

ограничения. 

13 Засега се задоволявайте да Ме слушате в тази форма, докато се подготвите да навлезете в 

новото време. Вникнете в словото Ми и се наситете на смисъла му. Нека душата се издигне, за да 

може да Ме достигне и да пие от извора, докато утоли жаждата си. 

14 Не спирайте да съдите носителя на гласа, който използвам, нито се опитвайте да разберете 

защо е избран. Само аз знам произхода и съдбата му в тази трудна мисия, която за едни е 

осъществяване на висок идеал, а за други - акт на изкупление и много голямо изпитание. 

15 Всички вие можете да дойдете, за да Ми служите и да оползотворите времето, което съм ви 

предоставил. Твоята задача е да отблъснеш злото, да проправиш пътя на онези, които ще дойдат 

след теб, и да положиш основите на едно човечество, което знае как да Ме обича и да се слее с 

Мен. 

16 Винаги съм ви давал възможности да работите, за да можете да направите още една стъпка 

по пътя на еволюцията си. Дадох ви инструкциите и средствата да се издигнете, за да се 

приближите до Мен. Но колко много хора, стигнали до края на житейския път и върнали се в 

"духовната долина", са прегледали живота си и са го намерили за празен, безполезен. Тогава те 

Ме помолиха за още една възможност да върна на душата им достойнството и благодатта, от 

които са я лишили, и така да Ми предложат по-добро изпълнение на мисията. Дадох им желания 

подарък и те се върнаха на Земята. 

17 Надарих душата с разум и воля, за да може да избере правилния път и да знае как да се 

пази от примките и опасностите, които я дебнат във всеки един момент. Допуснах доброто и злото 

да съществуват, за да може човекът от любов към Мен и от уважение към себе си да победи злото 

и да се пази от него. Ако съществуваше само един път и вие изпълнявахте мисията си 

несъзнателно, носени от силата на природните закони, както правят звездите, природните сили 

или по-низшите същества, нямаше да имате никаква заслуга да вървите по пътя на добродетелта. В 

душата ви няма да има борба, стремеж или преживяване. Но Аз начертах път на развитие и ви 

поставих в началото му, така че да се издигнете чрез собствените си усилия, така че всички да 

опознаете този път, който е единственият, по който може да се стигне до Мен. 

18 Носете моето учение и не постъпвайте противно на задълженията си, нито като лошите 

ученици. Тъй като имате в себе си способности и дарове на благодатта, с които можете да 

напътствате ближните си и да ги избавите от много злини, които ги сполетяват днес, не ги крийте 

от тях. Нека душата ви говори с опита, който е придобила. По този начин, в рамките на тази велика 

работа, ще изградите това, което идва при вас. 



U 196 

143 

19 След това ще спасиш заблудените овце и ще помогнеш на Пастира, който съм Аз, да събере 

целия им брой в кошарата. По този начин ще придобиете заслугите, които поисках от вас, за да 

можете да постигнете възнесението на душата си. 

20 На този ден, още от първата зора, много души се издигат в молитва за онези, които наричат 

"своите мъртви". Казвам ви, че е много хубаво да си спомняте за тях, да изпитвате към тях 

благодарност, любов и възхищение. Но не е хубаво да плачете за тях, сякаш са нещо, което сте 

загубили, и да ги смятате за мъртви. Защото, ако можехте да ги видите в онези моменти, когато 

очите ви ронят сълзи заради тях и гърдите ви въздишат заради починалите, щяхте да се удивите на 

светлината, която ги осветява, и на живота, който ги оживява. Тогава ще възкликнете: "Наистина, те 

са живите, а ние сме мъртвите." 

21 Не живеете ли наистина в заблуда, когато проливате сълзи пред безжизненото тяло, 

забравяйки, че душата е жива, вибрираща и пулсираща? 

22 Трябва също да ви кажа, че ако вместо да посвещавате един ден на онези, които са влезли в 

духовния живот според тази традиция, винаги сте свързани с тях чрез връзката на молитвата, 

тяхното невидимо, но реално съществуване и благотворното им влияние в живота ви ще се усещат 

от вас през цялото ви съществуване ─ в борбите, в изпитанията, а също и в сладките ви моменти. А 

тези същества на свой ред ще имат възможност да помагат във вашите благородни дела и 

начинания, като по този начин ще придобият повече светлина. 

23 Веднъж казах: "Нека "мъртвите" погребат своите мъртви". Ако изучавате думите Ми с 

внимание и любов, ще разберете колко разумно съм постъпил, когато съм ви казал това. 

24 Виждам, че всички вие носите в сърцата си и в картинната си памет последния образ, 

физическата гледка на любимите си хора. Онези, които са починали в детството, ги помните като 

деца. Онзи, който напусна този живот едва в зряла възраст, вие го помните като старец. Същото се 

отнася и за онзи, който се е отказал от тяло, погълнато от болка, или е починал по време на 

мъчителна агония. Той остава завинаги в паметта ви. Но е необходимо да се замислите за 

разликата между тялото и душата, за да стигнете до извода, че там, където човек умира, душата се 

ражда за нов живот и там, където едни очи се затварят за светлината на света, други се отварят за 

божествената светлина, която осветява вечния живот на душата. 

25 Веднъж ви казах, че човек е идолопоклонник по склонност, а с този култ към "мъртвите" той 

дава осезаемо доказателство за своето идолопоклонство. Но моето учение се появи в живота ви 

като зора с безкрайна красота и разсея сенките на дългата нощ на невежеството, в която хората 

винаги са живели необуздано. Но тази светлина, която се издига като божествена звезда в 

безкрайността, ще излъчи най-красивите си светлинни искри върху душата ви в обучение, което ще 

ви доведе със сигурна стъпка дотам, че да станете участници в онзи живот, в който всички вие 

накрая ще влезете чрез възходящата си еволюция. 

26 Вече няма да сте сред онези, които плачат горчиво за онези, които са си отишли, за да 

живеят в един по-добър свят, нито ще сте сред онези, които като духовни същества проливат сълзи 

заради онези, които са оставили зад себе си, или защото са напуснали тялото, което им е служило 

като обвивка през целия им живот. 

27 Има същества, които страдат и се страхуват, когато се замислят за разпадането на тялото, 

което са обичали толкова много. Но вие ще бъдете сред онези, които, когато видят, че е дошъл 

краят на задачата, изпълнена от това човешко тяло, ще изпеят благодарствена песен на Създателя. 

28 Днес ти прощавам всички твои прегрешения и същевременно ти показвам една страница от 

Божествената книга на живота, чрез чието учение можеш да просветиш душата и ума си, за да 

вършиш дела, достойни за Онзи, който ти ги е преподал. 

29 Сега вие поемате голяма отговорност за човечеството и колкото повече учения получавате 

от Мен, толкова по-голяма става тази отговорност. Защото вие сте хората, които трябва да говорят 

на света за одухотворяването. Всаден във вас, Аз ще оставя сред човечеството съвършения начин 
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за общуване с Мен, без идолопоклоннически обреди и действия на поклонение, просто от дух на 

дух. 

30 Това благословено семе, което сега е в сърцата ви, ще бъде хлябът, който ще споделите с 

ближните си, и ще бъде духовното наследство, което ще завещаете на децата си. 

31 Когато ви казах: "Обичайте се един друг", не мислете, че се има предвид само уважението 

към ближния, но и това на един свят към друг. Но днес ви казвам: Когато мислите за тези, които са 

си отишли, не ги чувствайте далечни от вас, нито си ги представяйте безчувствени. Обичайте ги и 

не ги помнете като мъртви, помнете ги само като живи. Защото те живеят във вечността и са около 

вас. 

32 Истина ви казвам: вие сте народът на Израел, който премина през различни етапи и 

достигна до този момент, без да може да твърди, че е изпълнил мисията, която му е възложена от 

първите времена. То не се е одухотворило, защото все още чувам плача му, когато вижда, че 

любимите му хора си отиват, и ги бърка с "мъртвите". 

33 Затова ви давам светлина, жители на тази земя, защото вие имате по-голяма нужда от нея 

от онези, които са преминали в отвъдното, защото вие сте мъртви, а те живеят във вечността. 

34 Тези същества са получили от Мен правото да се приближат до вас в момента на вашата 

отдаденост. Но Аз ви казвам, че вече не трябва да си спомняте за тях в човешката им форма, 

защото сега те са духове на светлината. 

35 Не се привързвайте само към традициите на света, като отхвърляте благодатта, която ви се 

дава в този момент. Помнете, че докато вие си губите времето тук, душите напредват в отвъдното. 

36 Овладейте тялото, за да можете да използвате тази възможност за духовно освобождение и 

извисяване. Защото ще трябва да ви призова в духовното и тогава ще трябва да изпълните закона 

за развитието, а душата ще стане свидетел на това как тялото се разлага в земята. 

37 Ако не искате да стигнете до прага на вечността, заобиколени от объркване, борете се за 

своя напредък, печелете заслуги в света, като приближавате далечните хора към Моето дело, 

молейки се и работейки за мира на народите, разпространявайки милост и любов сред ближните 

си. 

38 Все още има някой, който Ми казва: "Господи, ако Ти си Всемогъщият Бог, дай ми 

доказателство за Твоята сила." Но аз ви казвам: Колко сте незрели, когато говорите така на Този, 

Който само по Своята воля би накарал земята да се разпадне. 

39 Аз се усещам в душата, която е тази, която трябва да дойде при Мен и която може да 

разпознае същността Ми. Вашето тяло е материя, на която прощавам слабостите. 

40 Пречистете се, о, хора, за да хармонизирате душата си с нейното тяло и така да се издигнете 

до Мен чрез собствените си заслуги. Нека хората Ме търсят в различни църкви и секти, не ги 

осъждайте, защото и вие още не можете да вършите съвършени дела. 

41 Нека идолопоклонниците, потомци и подражатели на Аарон, създатели на богове, да 

продължат да се покланят на различните си божества в идоли и образи. Сега те ще се събудят от 

дълбокия си сън. 

42 Вашата задача е да посеете семената на одухотворяването, като накарате хората да 

разберат, че вътрешното поклонение на Бога е най-удовлетворяващо за Отец. По този начин 

хората ще усетят присъствието на духовното и божественото, без да изискват да видят, за да 

повярват. Точно както в тези моменти сте усещали присъствието на онези духовни същества, за 

които си спомняте с любов и благодарност и които са се приближавали към вас като аромат или 

като примамка, приканваща ви да следвате пътя, който са ви предначертали. Тези същества се 

приближават към хората, без да изпитват желание за суетата на този свят, а само с цел да събудят 

в душите им желанието да постигнат живота, който ви очаква. 

43 Онези, които проливат сълзи за загубата на близките си, са "мъртвите", които оплакват 

своите мъртви, са онези, които са материализирани в своето невежество, които не разбират 

смисъла на живота и които, макар да твърдят, че вярват в безсмъртието на душата, доказват с 
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плача и скръбта си, че нямат и следа от вяра. Защото плачат за "мъртъвци", които всъщност са 

живи, само защото не ги виждат или защото тялото им е изчезнало. 

44 Останете в мир според заповедта на Христос, който ви казва още веднъж: "Обичайте се 

един друг". 

45 Елате при Мен и бъдете укрепени, възкресени за живота на благодатта. Станете Мои 

ученици, посланици на Благата вест. Светът копнее за Моето присъствие и Аз ще направя така, че 

Моето слово да достигне до него чрез вашето предаване. Има хора, които Ме очакват от дълго 

време, такива, които са усетили, че часът на Моето Присъствие в света е настъпил, за да насоча 

душите по пътя на прогреса и одухотворяването. 

Но преди да ви изпратя, трябва да се пречистите и да се обучите. Когато страданието ви натежи 

и се почувствате уморени, спомнете си, че Аз съм вашата подкрепа и ви помагам да носите кръста, 

за да не се сринете под тежестта му. Ако се молите и се посвещавате на изпълнението на задачата 

си, няма да има изпитания и препятствия, които да ви направят слаби. Ще тръгнете по пътя си с 

усмивка на уста и надежда в сърцето. Няма да се страхувате от бъдещето и всяка лоша преценка 

или намерение срещу вас ще бъдат унищожени. Не се отричайте от Мен, макар че ще бъдете 

подложени на голямо изпитание. Защото вие не знаете дали Моята воля е да ви дам чудо в разгара 

на изпитанието, за да засвидетелствам, че сте Мои ученици. 

46 Чуйте и разберете притчата ми: 

47 В желанието си за милосърдие тълпа от гладни, болни и голи хора се приближава към една 

къща.  

Управителите на къщата го приготвяха непрекъснато, за да забавляват минувачите на трапезата 

си. 

Собственикът на земята, собственикът и господарят на тези земи дойде да председателства 

празника. 

Времето минаваше и нуждаещите се винаги намираха храна и подслон в къщата. 

48 Един ден този господин видял, че водата на масата е мътна, че храната не е полезна и 

вкусна и че покривките са изцапани. 

Тогава той повика при себе си отговорниците за приготвянето на трапезата и им каза: "Видяхте ли 

ленените покривки, опитахте ли храната и пихте ли от водата?" "Да, Господи", отговориха те. 

"Тогава, преди да дадете храна на тези гладни, нека първо децата ви ядат от нея и ако намерят 

храната за добра, да я дадат на тези гости." 

Децата вземаха от хляба, плодовете и от това, което имаше на масата, но вкусът беше 

отвратителен и те недоволстваха и се бунтуваха срещу него, като се оплакваха остро. 

Тогава земевладелецът каза на онези, които все още чакаха: "Елате под едно дърво, защото ще 

ви предложа плодовете на моята градина и вкусна храна." 

А на слугите каза следното: "Почистете петното, премахнете лошия вкус от устните на тези, 

които сте разочаровали. Нямам удоволствие от теб, защото ти поръчах да приемаш всички, които 

гладуват и жадуват, да им предлагаш най-добрата храна и чиста вода, а ти не се подчини. Работата 

ти не ми харесва." 

49 Сега господарят на тези земи сам подготвил пиршеството: Хлябът беше богат, плодовете - 

здрави и зрели, а водата - прясна и освежаваща. Тогава той покани чакащите ─ просяци, болни и 

прокажени ─ и всички пируваха, и радостта им беше голяма. Скоро те са здрави и без страдания и 

решават да останат в имението. 

Те започнаха да обработват нивите, станаха полски работници, но бяха слаби и не знаеха как да 

следват указанията на този Господ. Те смесват различни видове семена и реколтата се влошава, а 

пшеницата се задушава от плевели. 

Когато настъпило времето за жътва, господарят на имението дошъл и им казал: "Какво правите, 

след като съм ви дал само управлението на къщата, за да приемате гостите? Семената, които си 
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посял, не са добри, други са за обработване на нивите. Отиди и изчисти земята от бодили и 

плевели, а след това отново управлявай къщата. Кладенецът е пресъхнал, хлябът не укрепва и 

плодът е горчив. Постъпвайте с тези, които минават през него, както аз постъпих с вас. Когато 

нахраниш и изцелиш онези, които се обръщат към теб, когато премахнеш болката на ближния си, 

тогава ще ти дам покой в Моя дом." 

(край на притчата) 

50 Божественият Ми Дух ви дава това слово, за да ви води по пътя на живота и да ви 

предупреждава за опасностите, които ви дебнат. 

51 Живеете в Третото време - времето на одухотворяването. 

52 Давам на сърцето ти мир, вяра и надежда и моята божествена воля е да приемеш това 

послание в сърцето си. 

53 Донесете скърбите си пред Господа. Той ви е създал и при Него трябва да се върнете. 

54 Време е да изучавате словото на Учителя, време е и да се обедините в едно съзнание, за да 

останете обединени с тази възвишена любов. 

55 Всеки един от вас има мисия, която все още не е изпълнил. 

56 Не се отвръщайте от учението, приемайте го с любов, за да не изпаднете утре в заблуда ─ 

онази заблуда, която ще спре напредъка на душата ви и ще ви накара да потънете в мътните води 

на отклонението. 

57 Моята истина се разкрива по-ясно, когато ви видя подготвени. Но вие все още сте невежи, 

тези, които още не сте Ме разбрали. Но ви казвам и това: Вие сте тези, които са най-близо до Отец, 

защото сте на пътя на одухотворяването - път, който няма край. 

Моят мир да бъде с вас! 
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Инструкция 197 
1 Любовта на Учителя се разпространява сред неговите ученици, сред неговите деца. Що се 

отнася до Бога, вие сте мои деца; що се отнася до Учителя, вие сте мои ученици. 

2 Възлюбени хора: Този Бог Създател, вашият Отец, ви е завещал силна и отбрана душа, 

чийто меч е добротата и която трябва да се бори, докато не прогони злото, зародило се в душата и 

подхранващо сърцето на човека. Но вие сте получили и мъдрост, за да може човек да се освободи 

от мрака на невежеството. 

3 След моето заминаване през Втората епоха моят ученик Йоан в своя възторг видя епохата, в 

която живеете сега ─ опасностите, в които ще се окаже въвлечено човечеството, бедствията, които 

ще разтърсят света, борбите и раздорите на хората и мира, който ще настъпи след всичко това. 

Също така му е разкрит и начинът, по който това откровение или пророчество ще бъде запазено в 

писмена форма, за да бъде разгласено по цялата земя. 

4 Искам моите нови ученици да знаят смисъла на тези откровения и същността на Словото, 

което ви давам в момента, защото тогава ще разберете какво представлява спиритизмът и ще 

можете да устоите твърдо в борбата. 

5 Учението съм Аз самият, затова не бива да се осквернява. Тя е чистота и искреност и не бива 

да се осквернява. Нито пък твоят Господ се осквернява от греховността на човека, когато слиза при 

теб и се изявява чрез гласоподавателя; напротив, Той го пречиства. Защото истината е, че макар 

носителите на гласове, чрез които ви говоря, да проявяват само известна склонност към добро, те 

се издигат духовно в Безкрайността, за да получат докосването на Божествеността. Така те 

получават вдъхновение, откровение и божествено знание. Вярно е също така, че те все още са 

много незрели и нямат достатъчно подготовка. 

6 Но Аз съм Духът на любовта и не търся диалог само с праведните. Идвам и в жилището на 

онези хора, където не живеят праведните, а децата, които обичам съвършено, за да ги спася от 

греха и тъмнината. Защото те се нуждаят от Мен повече, отколкото онези, които вече са спасени. 

Те са хората, които се нуждаят от огъня на Моята праведност и Моята любов, за да имат в него 

цялата си 

За отстраняване на петна. Те се нуждаят от Моята сила и Моята благодат, за да се издигнат. Затова 

се обръщам към тяхната съвест, за да се почувствам. Тогава детето е станало едно със своя 

Създател, защото се е видяло като своя Баща. 

7 Защо човек е изненадан, че Божията благодат се разкрива сред грешниците? Праведните ли 

бяха онези, които чуха словото Ми през Втората епоха? Нима Моите собствени ученици вече са 

достигнали съвършенство? Не, хора, сред множествата, които Ме слушаха, имаше грешници, 

закоравели развратници, невярващи и дори сред Моите апостоли имаше човешки нещастници. Но 

тъй като усетиха в духа си призива на божествеността и се посветиха на моето учение, те завещаха 

на човечеството друго учение със своя пример и оставиха имената си в сърцата на хората. 

8 Духовникът винаги трябва да признава тези примери и да ги следва. Защото тези ученици 

бяха истински сеячи на Моето семе. 

На много места ще видите изображение на тези апостоли, но не е необходимо да се обръщате 

към тях чрез тези изображения. Но дори и от тях се вижда, че споменът за тях е неразрушим. 

Обичайте ги, взимайте ги за пример в техните добродетели. Помнете, че Аз ви научих да Ме 

обичате в собствените си братя и сестри. 

9 Вие питате: "Къде е истинската мъдрост?" И аз ви казвам в отговор: В Бога. Друг попита: 

"Коя е истинската религия?" И Учителят отговаря: Който Ме обича и обича ближния си, е намерил 

истината и е изпълнил закона. 

10 Позволих на земята да съществуват религии, които са пътища за душата, водещи към Бога. 

Всяка религия, която учи на доброта и любов и възхвалява милосърдието, е добра, защото 
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съдържа светлина и истина. Когато хората изсъхват в тях и превръщат първоначално доброто в 

лошо, пътят се губи под влиянието на материализма и греха. 

11 Затова в този момент ви показвам отново Моята истина, която е пътят, същността на живота 

и законът, за да можете да търсите този закон, който е фар и пътеводна звезда, отвъд формите и 

ритуалите, отвъд всичко човешко. Който Ме търси по този начин, ще бъде спиритуалист. 

12 Хората ще станат свидетели, че това, което ще направи човечеството силно в идните 

времена, ще бъде това Слово. Утрешният духовник няма да бъде разпознат по това, че е фанатик 

или монах, който се отделя от света и хората, за да може да се моли, а по това, че умее да се бори 

с изкушенията и че е способен да разпознае пътя на истината дори сред вихрушка. Утрешният 

спиритист ще може да се изправи пред един добре въоръжен свят, а словото му на пророк и 

ясновидец ще съобщи какво ще се случи. Той ще знае как да спаси онези, които са в опасност да 

изпаднат в разруха. 

13 Посланието на духовността не е дело на човека, а на Твореца, то е вечният закон, който 

управлява душите. 

14 Почувствайте Моето дело в себе си, за да ви накара да се чувствате велики въпреки вашата 

скромност и смирение. Не се притеснявайте, ако не сте красноречиви, защото Аз съм ви дал 

убедителността на истината. Това е причината, поради която думата ми ще надделее. 

15 В духовно отношение ви оставям обединени с всички ваши събратя, независимо от 

доктрината, която изповядват. 

16 Изглежда, че си дошъл тук по-рано от Мен, но ти казвам истината, че Аз вече те чаках на 

Моята трапеза. 

17 Аз напуснах престола Си, за да бъда с вас, да ви давам наставленията Си и да ви утешавам в 

изпитанията ви. За да бъдеш с Мен, ти също си напуснал родната си земя, дома си и близките си. 

18 Както ти си почувствал несравнимо блаженство от това слово и си открил тайната на мира и 

хармонията, следвайки го, така и много хора ще дойдат при Мен и ще се посветят на задачата да 

живеят Моето слово. 

19 Моето учение през това време събужда душата на хората, която е заспала за дълго време. 

Все още са живи Моите думи, които дадох на хората през Втората епоха, но никой не ги практикува 

така, както Аз ги научих. Беше необходимо моят Дух да се върне при вас, за да ви убеди, че това 

учение е безкрайният път на душата, така че никога да не спирате по пътя на еволюцията. 

20 Тези, които мечтаят за вечното, които обичат истинското, които копнеят да се издигнат над 

мизерията на човешкия живот, ще бъдат тези, които се придържат към това дело, които се 

смиляват над душата си, които предпочитат украсата на душата пред празничните одежди на 

тялото. В тях можете да видите искра на разбиране. Те няма да са тези, които смятат, че моята 

мисия се ограничава до облекчаване на болката ви и освобождаване от болестите ви. Те ще са 

тези, които са разбрали, че обещанието ми съдържа нещо повече от освобождаване от болката: 

вечен живот. 

21 Смисълът на моето учение ви вдъхновява да разрушите материалистичния свят, който сте 

създали, за да можете да изградите върху него свят на одухотворяване, в който ще бъдете 

Ще се насладите на мира, за който копнеете, и ще видите как се появяват и развиват всички онези 

способности, които досега са били спящи в дъното на съществото ви. 

22 Светлината на познанието ще засияе в обърканите умове и хората, в които се е загнездила 

омразата, ще пролеят сълзи на помирение, покаяние и любов. 

23 Моят призив е призив за духовна работа, а в тази работа има работа за всички. Нека никой 

не се притеснява, че ще "открадне" няколко минути от материалния живот, за да се занимава с 

Мина. Истина ви казвам: ще дойде час, когато душата ви ще ви благодари за това. 

24 Не Ми казвайте: "Господи, видях бедност сред тези, които Те следват. А сред онези, които 

дори не си спомнят за Теб и не произнасят Твоето име, виждам изобилие, удоволствия и наслади." 



U 197 

149 

Нека Моят народ не приема тези случаи като доказателство, че този, който Ме следва, трябва 

непременно да бъде беден в света. Но аз ви казвам, че мирът, който имат тези, които слушат тук и 

посвещават част от живота си на правенето на добро, не е познат на онези, на които вие толкова 

много завиждате, нито пък те биха могли да го постигнат с цялото си богатство. 

25 Някои умеят да притежават едновременно благата на света и на духа. Други не получават 

тези на света, защото забравят тези на духа, а трети се интересуват само от тези на света, защото 

смятат, че божествените закони са враг на земното богатство. 

26 Стоките са и си остават стоки, но не всички знаят как да ги използват правилно. Също така 

трябва да знаете, че не всичко, което притежават мнозина, съм им дал. Някои имат това, което са 

получили от Мен като компенсация, както има и други, които са откраднали всичко, което 

притежават. 

27 Най-доброто доказателство, което хората могат да получат за изпълнението на житейския 

си дълг, е спокойствието на душата, а не дрънкането на монети. 

28 Като ви говоря по различни начини, Аз увеличавам знанието на онези, които ще Ме следват 

в това време. Те ще бъдат тези, които отговарят на въпросите на своите ближни с яснотата, с която 

Аз съм им отговорил в Моето Слово, дори ако понякога това са глупави или неразумни въпроси. 

29 Искам Моето Слово да остави светъл спомен в съзнанието на онези, които са го чули, така 

че когато си спомнят за него, в сърцата им да нахлува ехото на поучението, изпълнено с любов, 

което са получили. 

30 Свидетелите на Моето проявление са предназначени да приемат утрешните множества, 

както Аз приех вас. 

31 Помниш ли как дойде при Мен? Дойдохте победени, отчаяни. Отидохте при онези, които 

имаха повече от вас, но те не ви дадоха нищо. Вие потърсихте онези, които имаха знания, но те не 

ви поучиха. Вие представихте болното си, изтощено, отчаяно тяло, но те не ви върнаха здравето. И 

когато разочарованието завладя сърцата ви и се убедихте, че няма милост между хората, защото 

вместо да бъдете братя и сестри, ви смятат за чужденци, изгубихте вяра и надежда. Някои от вас 

богохулстваха, други проклинаха, а трети жадуваха за смърт. 

32 Така мнозина от вас стигнаха до Мен, за да научат, че Моят източник на милост е 

единственият, който никога не пресъхва, и че е достатъчно да го потърсите, за да усетите как се 

излива върху всяка страдаща душа. 

33 Скоро ще видите не само един народ, но и цялото човечество, разочаровано от себе си, 

убедено, че цялата му човешка сила, богатство или наука не са достатъчни, за да отговорят на 

въпросите му, да дадат мир на душите му или да облекчат болката му. Тогава ще ги видите да 

търсят източника на истината отвъд техния свят, отвъд хората и тяхната фалшива власт. 

34 Колко много хора ще Ме потърсят и ще Ме питат директно от дух на дух! Аз ще им отговоря, 

но колко хора ще пресекат пътя ти и ще те попитат, ще те помолят за светлина. Тези хора ще 

приемате в Мое име и ще им давате от това, което съм ви поверил. 

35 Ако наистина давате на ближните си с любов, светлина, одухотворяване ─ наистина, казвам 

ви, вие не само ще запалите в тях вяра в Отца, но и ще възстановите у тях доверието в хората, 

онова доверие, което трябва да съществува между вас като Божии деца. 

36 Познавам заслугите ви. Наблюдавам онези, които са оставили материалните си дела, за да 

чуят словото Ми, онези, които са се отказали от задоволяването на някое удоволствие или от 

няколко часа почивка, за да бъдат с Мен, или онези, които са понасяли критиките или клюките на 

близките си и са се отнасяли с пренебрежение към всичко това, и присъстват в момента, когато ви 

давам поучението Си. 

37 Моята благословия и мир да бъдат с тях. Благославям желанието на онези, които искат да 

се усъвършенстват, благославям онези, които гладуват и жадуват за знание. Те са тези, които искат 

да променят живота и обичаите си, за да се почувстват по-близо до своя Господ. Ако останат 

непоколебими по пътя си, те ще стигнат до края му и ще постигнат това, за което копнеят. 
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38 Волята на Учителя е всички вярващи хора да дойдат да Ме чуят с дълбоко духовно желание; 

да мечтаете само да подобрите живота си и да изоставите всичко нечисто в миналото си. Вярно е, 

че всички вие се стремите да постигнете тази цел, някои с по-голямо усърдие, други - със слабо, но 

всички се стремите да станете по-добри, отколкото сте били преди. Мислите ли, че не виждам 

битките, които водите? 

39 Пороците, страстите, идолопоклонството все още ви изкушават. Но вие се молите в тези 

моменти и вярата ви помага да се спасите от тях. Душата ти е подготвена да Ме приеме в тази 

форма на откровение и да Ме чуе чрез това средство за комуникация. И все пак тя не е получила 

тази подготовка на земята, а по време на своето духовно развитие, и за да разберете Моето 

проявление в този момент, беше необходимо да се откажете от много наклонности, възприети по 

време на вашето ходене по света. 

Онези, които не са се подготвили, няма да разпознаят това проявление като истина. Ето защо 

виждате разделения в семействата си: Родители, които поради тази причина не оценяват правилно 

собствените си деца; деца, които стават съдници на родителите си; братя и сестри, които преди са 

се разбирали, а сега се гледат като непознати; съпрузи и съпруги, които се карат и дори се 

отхвърлят, защото единият вярва, а другият отрича. 

40 Това не се случва за първи път. По времето на моето проповядване хората също се 

преценяваха погрешно; защото докато едни вярваха в словото ми и дори даваха живота си, защото 

вярваха в неговата истинност, други го наричаха измама и неистина. 

41 Ако народът наистина очакваше своя Господ, нямаше да се обърка, както не се объркаха 

онези, които горещо го желаеха, очакваха го и го призоваваха. 

42 Казах ти да поканиш всички твои ближни без изключение да седнат на Моята трапеза. 

Защото, въпреки че сега не всички вярват в Мен, Аз трябва да говоря на всички. 

43 По това време тръгнах към множествата. Мястото, където им говорех, винаги беше 

безразлично за Мен. Говорех им както в преддверието на храма, така и по пътя, на поляната в 

долината, на брега на морето или на върха на планината. 

44 В този момент, когато е необходимо да се подготви носител на глас, за да ви говори ─ 

незначително създание, което не би могло, проникнато от Моето сияние, да тръгне по пътища или 

пътеки към площади и градове, за да отправи Моето слово към тълпите ─ Аз ви събрах в скромни 

места за посвещение, за да ви дам Моето слово. Вместо Аз да отида при хората, те идват да Ме 

чуят. Ето защо казвам на онези, които идват при Мен ден след ден: Призови ближните си в сянката 

на Моето дърво, където да чуят гласа Ми. 

45 Аз ви подготвям, защото сега започва нов период. Настъпва време на велика духовност и 

възвишеност, което настъпва там, където ви давам Моето Слово. 

46 Още три години ще ви давам наставленията Си чрез човешкия разум, които ще бъдат като 

три дни, защото времето тече неумолимо. 

47 Колко много снизхождение и колко много отстъпки ви бяха дадени в моята работа, о, 

народе! Все пак трябва да ви обърна внимание, че всичко си има граници и отстъпките, които Отец 

ви е направил, трябва да приключат. Скоро ще знаете как да поддържате истинско уважение към 

всичко, което е истинска подготовка. 

48 Моята работа не е едно от многото учения, не е поредната секта в света. Това откровение, 

което ви донесох днес, е Вечният закон. Но колко много ритуали сте добавили към него поради 

липса на духовност и разбиране, колко много беззакония, докато накрая сте го изопачили. Колко 

действия на поклонение сте въвели в Моето учение, като казвате и вярвате, че всичко, което сте 

направили, е било вдъхновено и наредено от Мен. 

49 Идва време, когато очите ви ще се отворят и ще разберете истинската същност на 

спиритизма. Истина ви казвам, Моето дело е по-свято от всичко, което сте виждали в света. 

Въпреки това съм готов да ви простя всичко, което сте съгрешили в мисията си, и чрез покаянието 
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си ще започнете нов, по-духовен живот, практикувайки моите учения с най-голяма простота, така 

че това, което преподавате, да бъде истински спиритуализъм. 

50 Ако моите нови ученици използваха духовната същност, която са получили от 1866 г., когато 

сред тях започнаха тези учения ─ не мислите ли, че те отдавна щяха да са усвоили тези учения? 

51 Съвсем естествено беше, че докато не виждахте Моето откровение завършено, щяхте да 

изпадате в заблуди и да тълкувате погрешно някои от ученията, въпреки че Аз ги обяснявах с 

всички подробности, за да може вашето разбиране да ги разбере. Но когато Моето слово достигне 

пълната си мяра сред вас, тези грешки вече няма да са оправдани. 

52 Повярвали сте, че съм ви донесъл тази работа с намерението да изкореня материалната 

бедност, в която се намират някои хора, за да ви помогна да изпъкнете пред другите като велики. 

Но днес ви изненадвам, че ви нося духовни блага: милост, утеха, балсам, които трябва да 

предадете с най-голям алтруизъм. 

53 Истината е следната: Този, който е определил цената на услугите, които е оказал на 

ближния си, не е направил това за моята работа, която е продал. Този, който е определил цената, 

цената на предателството, го е направил за себе си. 

54 Все още остава кратък период от време, в който ви говоря свободно, и никой не би могъл 

да твърди, че съм го наказал сурово или съм го накарал да изкупи твърде много грешките, които е 

допуснал. Защото наставленията Ми са любящи, както и средствата, които използвам, за да ви 

поправя. 

55 Не е наградата на света тази, която ще ви даде мир и удовлетворение. Те ще дойдат като 

награда за изпълнения дълг, изпълнен с милосърдие, който упражнявате върху вашите ближни. 

56 Освен това, бъдете хора с добра воля, ако обичате мира, той ще остане с вас. Истина ви 

казвам: няма съкровище, което да е сравнимо с мира на душата. 

57 Може да се каже, че е много кратко време, докато тази дума престане да се чува. Вече 

наближава времето, когато трябва да тръгнете да разпространявате Благата вест. Ще настъпи 

пълната мярка на времето на светлината и върху главите ви ще слезе Духът на Господа, точно както 

Той слезе върху моите апостоли по онова време, като накара огнен език да се появи върху всеки от 

тях като символ на "Словото" или духовния дар на Словото, който им беше даден в онзи момент. 

Необходимо е да останете в Моето учение, за да може Моята воля да се изпълни във вас. Ако 

претърпите унижения в името на моето дело, понасяйте ги с търпение и прощавайте. Вгледайте се 

в Исус и вижте как в онези дни Той е понасял най-големите унижения сред хората, без да се 

бунтува, а вместо това е прощавал и обичал онези, които са Го обиждали. 

58 Когато ви казах, че трябва да подложите дясната си буза в знак на прошка на онзи, който ще 

ви удари по лявата, Аз не ограничих учението Си само до думи. Колко пъти през последните дни, 

които прекарах на този свят, получавах по лицето и тялото си или бичуващи удари, или удари, без 

сърцето ми да се разгневи, нито погледът ми да покаже негодувание. Моята нежност, добротата, с 

която гледах на тези хора, предизвика много чудеса, много обръщания, които само аз виждах. 

Затова Спасителят Исус дойде, за да ви покаже пътя на духовното развитие чрез смирение. 

59 От часа на моето раждане като човешко същество Божественото смирение се разкри 

напълно пред света ─ още от онази студена нощ, когато една най-чиста по душа и тяло жена се 

молеше с радост от вътрешността на обора на своя Господ, единственото убежище, което се 

отвори в онази нощ, за да приеме в утробата си Спасителя на света. Там, в яслата, която беше 

моята люлка, започна урокът по любов и смирение, който донесох на човечеството. 

60 Днес живеете в друго време. Върнах се при вас и макар да не бях като човек, ви научих 

наново на моето учение за смирението. Тъмнината, в която е обвито човечеството в този период, е 

по-черна от тази на нощта, в която се е родил Исус. Твърдостта на сърцата, които приеха новината 

за моето завръщане, беше като скалите на онази пещера, в която Детето-Бог отвори очите си за 

светлината на този свят. Безразличието на хората към вечното, към духовното и липсата на любов 

помежду им са като студа на онази благословена нощ. И крехкостта на умовете им, чрез които Аз 
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се изявявам в това време, грубостта на сърцата им са като твърдата слама на яслата. Така започнах 

наново учението Си сред вас. Но аз ви питам: Дали и аз ще го завърша на кръст, както тогава? 

61 Вижте моята следа и я следвайте. Когато се сблъскате със страдание, жертва, отказ, 

унижение, насочете погледа си към Исус и Аз ще ви изпратя силата си и ще ви дам ръката си като 

кръстоносец, за да ви помогна да носите кръста си. 

Моят мир да бъде с вас! 
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Инструкция 198 
1 Блажен е онзи, който идва при Мен със смирение. 

2 Сега са времената, когато ще оставя след себе си хора, подготвени по душа и ум, за да 

свидетелстват за истината на Моето идване. 

3 Когато моите ученици тръгнат по света и говорят и учат в мое име, те ще имат в себе си 

вярата и 

имат увереност, че ще им се притека на помощ в момент на изпитание, защото винаги и навсякъде 

съм давал доказателства за Моята любов и Моето присъствие. 

4 Когато те сполети скръб и ти извикаш към своя Отец, защото вярата ти дава убеждението, 

че си чут и че Господ вижда твоето скръбно лице, тогава усещаш утеха и надежда, които са ласка, 

която Учителят ти дава, когато чуе молбата ти. 

5 Когато животът на човека е изпълнен с капани и страдания и той моли за утеха своя Отец, 

защо да не дойда и да го укрепя, след като той е дете, което обичам, и Аз наистина съм Този, Който 

може да го възкреси? 

6 Божествената любов се излива върху човечеството във всеки един момент и за това 

свидетелстват онези, които са Ме почувствали дълбоко в сърцата си. Защото, въпреки че съм 

всемогъщ, Аз се ограничавам, за да се приближа до човека и да бъда усетен от него. 

7 Не осъждайте никого. Вижте как хората от различните религиозни общности се молят по 

различни начини, всеки от които е различен от вашия. Аз ви разкрих, че слизам при всички и чувам 

всички. Защото Аз няма да се скрия от всеки, който Ме търси. 

Другите пък ще те осъдят заради духовния ти начин на молитва, а също и защото си повярвал в 

моето провъзгласяване чрез човешкия интелект. Колко от вас вече са станали жертва на клевети и 

подигравки от страна на онези, които са приели моята прокламация в този вид! Единствено 

пламъкът на вярата, който гори в сърцето на този народ, ви накара да устоите на изпитанията, 

защото вярвате, че това учение, което е оцеляло в големи спорове, ще бъде признато по целия 

свят. Вие, които ще чуете словото Ми директно и ще бъдете учители сред хората, няма да видите 

резултата от работата си от този свят. Защото е необходимо време, за да може семето да даде своя 

плод. 

8 Това човечество постепенно възприема идеята за духовното. След като достигне 

определена степен на развитие, тя ще разбере, че в Моите проявления и откровения няма измама; 

че това е истина, че Учителят се излива в любов, мъдрост и благодат чрез необразовани, но 

възприемчиви органи на борда, просветени от Моята Божественост. Те все още бяха несъвършени, 

но тъй като аз съм самата Чистота, използвах интелектуалните органи на хората, които 

непрекъснато се борят със собствените си наклонности. 

Ако човек вярва, че трябва да се проявявам само чрез праведен и съвършен човек, за да бъда 

достоверен, той е в грешка и бих го попитал: Представителите на Моята Божественост в 

религиозните общности съвършени и праведни хора ли са? Истина ви казвам: не намирам сред тях 

нито един праведен на цялата земя. Но те са тълкуватели на Моето Слово, разкрито в минали 

времена. 

9 Носителите на глас, чрез които ви говоря, не са мои представители, нито мои служители. Те 

са само средство за предаване на моето застъпничество. 

10 Много уроци ви донесе моето учение. Казах ви, че не е необходимо да строите 

великолепни църкви, за да угодите на своя Бог, че също така не е необходимо да изповядвате 

греховете си пред друг грешник като вас. Че най-добрата църква, в която можете да влезете, за да 

Ми се поклоните, е собственото ви сърце и че когато изпитвате искрено разкаяние за 

прегрешенията си и се борите срещу себе си, за да поправите пътищата си, наистина получавате 

прошка чрез Мен. Доказателството, че сте измили петната, ще бъде мирът, който изпитва духът ви, 

и радостта, която прелива в сърцето ви. 
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11 Защо хората говорят за "свръхестествено", когато всичко в Мен и в Моите дела е 

естествено? Не са ли, напротив, злите и несъвършени дела на хората "свръхестествени", тъй като 

естественото би било те винаги да действат добре с оглед на Този, от когото са произлезли, и на 

качествата, които притежават и носят в себе си? В Мен всичко има просто и дълбоко обяснение, 

нищо не остава на тъмно. 

Наричате "свръхестествено" всичко, което не разбирате или смятате за забулено в мистерия. Но 

когато душата ви се издигне чрез заслугите си и види и открие това, което не е могла да види 

преди, тя ще открие, че всичко в творението е естествено. 

12 Ако преди няколко века на човечеството бяха разказали за напредъка и откритията, които 

човек ще направи през настоящата епоха, дори учените щяха да се съмняват и да смятат тези 

чудеса за свръхестествени. Но днес, тъй като сте еволюирали и сте следили напредъка на 

човешката наука стъпка по стъпка, вие ги смятате за природни произведения, въпреки че им се 

възхищавате. 

13 Истина ви казвам: утре, когато духовният диалог на човека с неговия Бог се разпространи по 

лицето на земята, човечеството ще се запознае с тези прояви. То ще повярва, че Аз съм се изявил 

чрез човешкия интелект, ще повярва в това, което съм говорил, и вече няма да оценява подобни 

прояви като нещо невъзможно или свръхестествено. 

14 Утрешните хора ще разпознаят величието и същността на Моето учение благодарение на 

писанията, които са останали от Моето Слово. Простотата, с която обясних дълбокото, 

непостижимото, простотата, с която ви представих истината, ще предизвика възхищение у тях. 

15 Затова подгответе словото ми, за да можете да отговорите на онези, които идват с желание 

за това знание. При вас ще дойдат хора, които няма да се задоволят с прости обяснения. Ще 

дойдат учени, които са прекарали живота си в разпитване на природата и книгите, и ще ви попитат: 

"Защо Господ не се е материализирал, след като е имал силата да го направи, и не е обяснил какви 

открития ще направи науката?" 

16 Тогава ще отговорите: "В сърцевината на божественото Слово, чиято простота съдържа 

мъдрост, се крие обяснението и пророчеството за това, което човекът ще осъзнае, и за това, което 

очаква човечеството." 

17 Ученици, и днес ви казвам: Не мислете, че мъдростта, на която ви уча в Моите откровения, 

е за вас, за да се противопоставите на човешката наука. Ако искате да поемете по този път, отсега 

ви казвам, че няма да успеете. 

18 Не е нужно човек да е учен, за да дойде при Мен, достатъчно е да има възвишена душа, за 

да изразява Моето Слово, както Исус го разкри през Втората епоха и както Аз ви го давам днес: 

пълно с простота и любов. Разкрива ли научна ерудиция? Опитва ли се да реши научните 

проблеми на хората от това време? 

19 Говоря само на духа. Аз съм учил само на пътя, който води към съвършения живот, а тази 

задача е и ваша: да говорите на духа и да му показвате силуета на "Обетованата земя" на 

хоризонта. 

20 Представям учението си честно и неподправено и позволявам на човека да изследва, 

проучва и задава въпроси. Аз не одобрявам това, нито пък го възпрепятствам. Нека всеки да 

потърси подхода, който е възможен за него, за да открие истината. 

21 Посей, семето ти ще даде плод утре. Няма значение, че плодовете ще бъдат събрани едва 

от бъдещите поколения. 

22 Изучавайте думата ми и вниквайте в нейното значение. 

23 Дойдох да ви дам Моето учение, а не да гледам вашите недостатъци и греховност. 

24 "Народът на Израел" трябва да покаже пример за смелост, защото "Израел" е "силният" на 

човечеството. 

25 Ще получите нови заповеди, по които масите от хора ще Ме разпознаят. 
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26 Ужасите (на войната) се отприщват и докато "Израел" спи, хората молят за милост и я 

получават от Мен. Но Моята воля е човечеството да получи това чрез подготовката на Моя народ. 

27 Трябва да имате примера на Отец пред себе си, докато практикувате отдаване и 

послушание. 

28 Когато настъпи моментът, ще ви бъде възложена мисия. Ще отидете в чужди страни. Няма 

да правите расови различия и освен това ви казвам: Ще дойде време, когато Отец ще се почувства 

във всички сърца. 

29 Не гледам на човешката ви суета. Виждам само, че сърцето и духът ви Ме търсят, и ще ви 

изпратя в провинциите като пратеници на Учителя, които да преподават чрез пример като Исус 

през Втората епоха. 

30 Да, "Израел", донеси Моето слово, което е сокът на вечния живот. 

31 Вашата задача е да отдадете дължимото на света в изпълнение на моя мандат. Защото вие 

сте носители на светлината и благодатта на Третата епоха. 

32 Аз съм Отец, който е изпълнен с любов, за да ви възкреся отново за живота на благодатта, 

за да ви насоча към правилния път. Вие изисквахте много от Мен през Втората епоха, но сега Аз 

съм с вас в духа и ви давам отново Моето Слово, Моето "Божествено Слово", характеризиращо се с 

любов, за да можете да следвате Моите съвършени напътствия и да ги донесете на света. 

33 Със словото Си, което е много фино длето, обработвам сърцето ти, защото виждам, че то 

все още спи. 

34 Това е благодатна зора, в която Учителят слиза при всички Свои ученици. 

35 Ясновидците са свидетели на моето присъствие и са видели светлината на моя Дух. 

36 Те са се подготвили вътрешно и са затворили очите си за стимулите на света, а от устата им 

излизат пророчески думи. 

37 Продължавайте да работите върху себе си, защото, ако не го правехте, истина ви казвам: 

Камъните щяха да говорят. 

38 Но също така ви казвам: не искам да ви принуждавам. Искам любовта да струи от сърцата 

ви просто и естествено. 

39 Пригответе се, хора, защото дори не знаете откъде точно, но тълпи от хора от различни села 

и райони на страната ще тръгнат и ще дойдат на местата за събиране. 

40 Издигнете се в молитва. Помагайте на ближните си. Изучавайте словото ми. Не искам 

"Израел" да се срамува, защото не е знаел как да се бие. Не, хора. Донесете едно, две или три 

семена пред Мен, но семената ви трябва да са чисти. Вашата задача е да разбирате правилно 

Моето Слово. 

41 Аз съм любящ Баща и идвам при теб като Баща, защото като Съдия съм неумолим. 

Обновявайте се, подготвяйте се, за да можете винаги да Ме виждате като Отец. 

42 Времето на голямата битка наближава. От три години вие все още имате Моето Слово, а 

Отец иска да остави множеството вярващи научени. Но вие, които оставям на местата за събиране 

като ръководители на събранията, трябва да се подготвите добре. 

43 Постигнете разбиране и не позволявайте на света да 

отнема жизнената сила на моето Слово и връща същността му на моя божествен трон. 

44 Оттеглете се от света и помнете думите ми, които ви казват: Каквото сте били преди, няма 

да бъдете днес, и каквото сте сега, няма да бъдете утре. Обновете се. Отхвърлете излишното и 

лошото. Не искам нито фанатици, нито фанатици. 

45 В първия път ви изпратих Мойсей, във втория път бях сред вас в лицето на Исус от Назарет, 

а днес Ме имате като Светия Дух. Виждам душите ви на Стълбата на Яков, които получават 

благодатта и светлината на Моя Дух. 

46 Всички вие образувате един народ. Всички вие сте едно дете, на което давам своята 

целувка на мира. 
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47 Изучавайте словото ми и го разгласявайте на масите, защото пътят вече е подготвен. Хората 

ще дойдат в тази страна. Дайте им най-добрия "празник", покажете им добър пример, за да могат 

да ви разпознаят като ученици на Светия Дух. 

48 Около всеки от вас има духовно същество, което ви защитава. Когато настъпи моментът, то 

ще се обърне към Мен заради вас и вие заради него. Наистина, казвам ви, голяма е отговорността, 

която носите. 

49 Имайте ревност и желание да изпълните задачата си и останете обединени от един идеал и 

една воля. Изправете се пред Моето правосъдие, което вижда и най-дълбоките удари на сърцето 

ви. 

50 Времето е ценно. Трябва да се издигнете с бързина, с любов, за да изпълните моята мисия; 

някои вече като ученици, други - като ученици. 

51 Оставете на света това, което е ваше, и имайте една цел - спасението на душата. Защото 

когато дойде времето, ще трябва да дадете отчет за всичко, за което сте работили на тази планета. 

52 Вие не сте невежи, а правите всичко, знаейки причината. 

53 Предупреждавам ви за предстоящите събития. Когато вече не чувате думите Ми, ще 

разговаряте с Мен от дух на дух. 

54 Днес ви виждам обединени по примера на Моите апостоли от Втората епоха и работя върху 

вас, за да вършите велики чудеса. 

55 Имате голяма сила. Затова давайте на ближните си от многото, които съм ви дал в Моето 

Слово. 

56 Излял съм мъдростта Си сред вас, но виждам гладен вълк в овча кожа, който иска да ви 

погълне, като ви внушава греховни мисли, за да ви поквари. Но когато виждам, че твоето същество 

е близо до това да се предаде, Аз съм там като Отец, който ти идва на помощ, защото не искам да 

загинеш. 

57 Малко е стадото, което носи в сърцето си любов към Отца и има волята да Ми служи. Но аз 

ви казвам: Стойте твърдо, за да можете да постигнете развитие на душата си в Моя закон. 

58 Искам да ви видя обединени по този начин. Защото, ако ти застанеш до Отца, и аз ще 

застана до теб. Няма да ви оставя нито за миг и изкушението ще остане далеч от "народа на 

Израел". 

59 Вникнете в Моето слово, разберете, че времето за Моето проявление е кратко, и осъзнайте 

колко голяма е Моята любов и колко голяма е светлината, която съм вложил в душата ви. 

Осъзнайте, че трябва да дойдете при Мен чисти. 

60 "Моето царство не е от този свят", затова ме разберете, когато ви казвам: каквото 

изработите на земята, ще ви запазя в отвъдното. 

61 Тук, на тази маса, очаквам всички вас. В мое присъствие расите, кастите и родословието 

изчезват. Всички вие Ми принадлежите еднакво, всички имате една душа като скъпоценен камък и 

именно към тази душа се обръщам. 

62 Ако искаш да знаеш: Това беше мястото, предопределено за Моето ново откровение пред 

света, където щеше да Ме видиш да идвам "на облак" в присъствието на всички народи на земята. 

63 Разберете правилно тези думи. С това искам да ви кажа, че слизам в Духа към всички, но не 

всички ще чуят това слово. В онези дни се случи същото: един народ беше свидетел на Моето 

учение, на Моите дела, и другите народи на земята повярваха заради свидетелствата. 

64 Днес събирам душите на този народ, за да усъвършенстват мисията си под словото на своя 

Учител. 

65 Не им обещавам земни царства, а царство на вечна светлина за душата. 

66 Душите им, които сега все още са пълни с егоизъм по отношение на нуждите на ближния, 

ще бъдат щедри "утре", за да позволят на ближните си да споделят наследството, което съм им 

дал. 
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67 Онези, които по онова време очакваха идването на Месията като на земен цар и Го виждаха 

да идва в Своето божествено смирение, се обезсърчиха и объркаха. Защо трябва да им 

подражавате днес и да се обърквате, когато Ме виждате да се разкривам по този начин, въпреки 

че вече имате предишни примери, че царството на вашия Господ не е от този свят? 

68 Аз обучавам един народ, така че утре той да научи всички онези, които не са имали 

възможност да Ме чуят в тази форма. Тези, които Ме слушат днес, чуват един Баща, който с голяма 

любов им съобщава за предстоящото си заминаване и който по тази причина дарява с излишна 

бащинска любов всички, които Го заобикалят. Това е гласът на баща, който иска да си спомнят за 

него, който не иска да остави нито едно от децата си да ридае, който желае всички да се радват на 

неговото наследство, а то е наследството на неговата любов. 

69 Този народ ще има всичко, от което се нуждае за предстоящата борба, за голямата си 

духовна битка, защото Той ще накара семето ми да покълне отново с плодотворния Си дъжд. 

70 Да, хора, Моето име отново ще бъде на всички устни, Моето отношение - във всички сърца, 

а Моят закон ще бъде разкрит във всички съвести. Колко щастливи ще бъдат онези, които са 

участвали в това божествено дело, защото това духовно блаженство ще им компенсира всички 

премеждия и страдания. Те ще си спомнят, че са били Христови ученици тук, на земята, че с любов 

са пазили семето, което Божественият Учител ги е учил да отглеждат. 

71 Придобийте този мир за душата си, о, хора, придобийте това място във вечността. 

72 Аз, като Учител, вървя пред теб и напътствам душата ти. Затова нека делата на моите 

ученици да бъдат ясни, тогава онези, които ви гледат, ще ви вземат за пример. 

Светът е гладен, а вие имате хляба, който го храни. Аз ви подготвям, както направих с 

апостолите Си. Ако Ме следвате като тях, ще усетите силата Ми да се боря с всяко зло. Всички 

природни сили ще ви помогнат в мисията ви, ако знаете как да ги използвате. 

73 Днес вие виждате сред хората недостиг и бедност, грижа за набавяне на хляб за тялото, 

докато вие сте се запазили, без да страдате от такива трудности, защото искам да имате мир и да 

посвещавате част от времето си на практикуването на Моето учение. 

Много мъже и жени емигрират и търсят в тази земя убежище за уморените си от битки сърца и 

ще намерят благословена земя, богата на блага, и ти ще споделиш хляба си с тях, и те ще намерят 

подслон и ще установят домовете си тук. 

74 Събудете се, хора, защото остават само три години, през които ще ви се изявя. Търсете Ме 

още днес от дух на дух, защото вече наближава часът, когато ще се почувствате сираци, и Аз искам 

да бъдете силни в изпитанието. Тогава духовният свят вече няма да ви дава своите думи на 

насърчение, на съвет. Вече няма да чувате този "концерт" от отвъдното и затова е необходимо да 

знаете как да се издигате, за да продължите да подхранвате душата си. 

75 Приближете се към съвършеното. Обединете волята си с моята. Търсете всичко, което е 

добро за душата ви, и по-малко обичайте земните блага. Човечеството е достигнало предела, в 

който ще го задържа. Тъмнината ще изчезне, "плевелите ще бъдат изкоренени, вързани и 

хвърлени в огъня", както е писано. Всичко това ще се случи. Подготвям ви за това, хора, за да 

можете да разпознаете времето, в което живеете, и да събудите своите събратя. Блажен е онзи, 

който желае да бъде откупен, който се моли и покайва, защото ще бъде спасен. Но ако сте 

отхвърлени по тази причина, ако сте наранени, спомнете си за Исус в Неговата божествена страст и 

го приемете за свой модел. 

76 Проявете разбиране и простете обидите. Не бива да имате "врагове" и ако те се бият с вас, 

вземете оръжията на любовта, на светлината. Ако се държите по този начин, ще постигнете 

съвършенство и ще получите дара на мира на земята. Аз ви давам семето, вашата задача е да го 

посадите. 

77 Времето, когато трябваше да дойда, беше предсказано и това пророчество се сбъдна. Беше 

казано: "Хората ще достигнат върха на греха и материализма. Войните ще се разпространяват от 
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народ на народ като пожар, който унищожава всичко. Омразата и злобата ще растат като плевели 

и ще покрият полетата." 

78 Знаех, че с течение на времето ще Ме забравите и че словото Ми ще се отдалечи от сърцата 

ви. Ето защо обявих завръщането Си при вас. 

Светлината е угаснала, човешкото сърце е студено и безчувствено като нощта, в която Исус 

дойде на света, а Майката, която не намери подслон в домовете на хората, потърси подслон в 

селския подслон на пастирите и стадата. 

79 Днес не съм приготвил утроба, за да стане човек, защото дойдох в Духа да ви говоря. 

И сред такова голямо коравосърдечие и неверие аз те намерих. Аз те избрах и ти подготви сърцето 

си да Ме приеме. Вие Ме послушахте и вярата ви се разпали. 

80 Ако искате да Ме следвате, подчинявайте се на Моето слово. Ще ви помогна да носите 

кръста си. Но Аз не искам този народ, който днес Ми вярва, утре да Ме съди и осъжда като онзи, 

който Ме сложи на кръста. Днес не знаете кои от тях ще останат верни. Казвам ви, че те ще са 

малко и понякога ще са самотни. Но пътят им ще бъде отворен и ангелите ще ги защитят и спасят 

от опасности, за да ги отведат до небесното препятствие. 

Моят мир да бъде с вас! 
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Инструкция 199 
1 Мирът на Светия Дух да бъде с вас. 

2 Говоря ви неуморно, защото наближава изпитанието за учениците и искам да знаете как да 

оповестявате делото Ми тогава. Запознах ви с неговите принципи, така че винаги да го представяте 

в цялата му чистота и истинност. 

3 Моето учение ще обедини света в един-единствен идеал и когато това обединение на 

мисли, сърца и воли стане реалност, светът ще познае мира и ще изпита нещо повече от живота на 

душата. 

4 В това време се води борба за светогледи и доктрини. Всеки иска да е прав. Но кой е прав в 

тази борба на егоизма и личния интерес? Кой е собственикът на истината? 

5 Ако онези, които вярват, че са на съвършения път и че притежават истината, се гордеят с 

това, наистина, казвам ви, те все още не познават пътя; защото на него човек трябва да бъде 

смирен, а е достатъчно да не признават истината, съдържаща се във вярата на другите, за да не 

бъдат повече смирени. Но Аз вече ви казах във "Втората епоха": "Блажени кротките и смирените по 

сърце". 

6 Човекът, който осъжда вярата и убеждението на ближния си, се отдалечава от спасението, 

защото в своята гордост и прибързаност се опитва да бъде като своя Бог. 

7 Казвам ви да се покажете такива, каквито сте, за да не изпаднете в лицемерие. Бъдете 

искрени и помислете, че все още ви липсва много, за да постигнете съвършенството на душата. 

8 Този, който в своето смирение смята, че даровете на благодатта, които получава, са 

незаслужени, никога няма да стане самонадеян, колкото и да го дарявам в излишък. 

Един ден хората ще се бият помежду си. Борбата ще бъде неравна. Защото, докато едни 

основават претенциите си на насилието на земната власт, други ще представят оръжията на 

любовта си само в материалната си бедност. Защото те няма да имат друго отечество освен 

духовното си наследство. 

9 Знаете, народе Мой, че Аз ви събрах и обединих, като ви избрах оттук и оттам. Защото във 

всички секти и църкви, които са като пътища, има духовници ─ ученици, за които създадох това 

семейство. Не съм ги обединил в едно място за събиране, а в един закон, в една и съща любов. 

Защото всеки, който усеща как сърцето му бие от любов към неговия брат, ще бъде дете на този 

народ. Наистина ви казвам, че няма да бъдете спиритисти само защото сте влезли в тези зали, 

където Моето Слово говори за спиритизъм, а заради любовта, която давате на ближните си. 

10 Мисълта, че ще трябва да се борите с вековни идеи, обичаи и грешки, не бива да ви плаши, 

нито да ви притеснява фактът, че броят ви е малък. Знаете, че светлината, която ви дадох, разкъсва 

веригите на робството и невежеството. 

11 В какво биха могли да бъдат обвинени спиритистите, ако изпълняват духовния закон, 

моралния закон и земните си задължения, оставяйки по пътя си следи от добродетели? Но се 

пазете от всичко, което не съм научил, за да не бъдете обвинени в човешка справедливост. Днес ви 

казвам, както във Втората епоха: "Дайте на Бога, каквото е Божие, и на кесаря, каквото е кесарево". 

Тогава никой няма да намери грешка във вас, за да ви осъди. 

12 Спазвайте законите, които управляват страната, в която живеете, и уважавайте тези, които 

управляват другите народи. 

13 Оставям ви моето слово за изучаване и придобиване на знания. 

14 Подобно на вашия пастир, тръгнете като пратеници, за да донесете Благата вест в сърцата. 

15 Истина ти казвам: чрез теб трябва да се спаси човешкият род. 

16 Стъпка по стъпка ви насочвам към пътя на любовта, онзи тесен път, който обаче ще ви 

изпълни с удовлетворение и мир. 

17 Искам да те видя да вървиш след Учителя по пътя, който води към върховното блаженство. 

Не следвайте пътищата на злото, които ви отдалечават от Мен. 
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18 Онези, които са изпълнили мисията си, сега са около Мен. Но Аз дойдох при вас като Отец 

на любовта и милосърдието, за да ви науча отново да посвещавате на Мен няколко мига от всеки 

нов ден. 

19 "Работници", напрягайте се и работете, за да предадете богата реколта в края на 1950 г. 

20 Трудна е задачата, която трябва да изпълните, някои на далечни места, други в лоното на 

семейството си. 

21 Наследството, което ви дадох в този момент, е същото, което сте имали в минали времена. 

Но вие нарушихте завета за любов и добра воля, който сте сключили с Мен преди много време, и 

се наложи да се върна при вас, за да ви го напомня. 

22 Помислете, че човечеството е достигнало високо ниво на поквара. Трябва обаче да служиш 

с чисто сърце, тогава ще се чувстваш силен и ще бъдеш цялостен сред хаоса. Обединете се, за да 

бъдат църквите като крепост, като здрава стена, като неразрушима верига, в която всеки е здрава 

брънка. 

23 Повдигнете падналия. Оказвам любящата си помощ на всички. Но някои са подложени на 

изкушенията на света и все още не са чули гласа на съвестта си. Твоята задача е да се добереш до 

тях и да им бъдеш помощник по пътя, докато стигнеш дотам, че те да последват моята пътека на 

любовта. 

24 Пазете, деца мои, учението на Отца, за да бъде опазено и вашето. 

25 Дадох ви тяло, за да можете да изпълните една трудна задача на земята. Пазете това тяло с 

любов, о, души, защото голяма ще бъде болката ви, ако не се подчините на Моята заповед. 

26 Ти ще водиш тялото си и няма да бъде онзи, който ще те отклони от пътя на послушанието. 

27 Посей семето и се погрижи то да покълне, за да се върне умножено в съкровищницата на 

Отца. 

28 Моята воля е да те видя смирен. Но мнозина от вас, в своята липса на проницателност, ме 

молят за помощ. 

29 Виждам, че сте се облекли в моите дрехи. Оставих ги при вас, за да ви предпазя от 

трудностите на времето, но не и за да ги оставя наполовина. 

30 От 1866 г. насам сред вас има моя нова проява на любов: Пропуснали ли сте нещо? 

31 Блажен е онзи, който е изпил чашата на страданието с търпение, защото болката му ще се 

превърне в благодат. 

32 Украсете светилището, защото Отец отдавна иска да живее в него. 

33 Заемете мястото си и всички ще видят, че Христос е сред вас. 

34 Моята воля е да се подчинявате на думите Ми и да давате добър пример на хората; за това 

имайте силата Ми във вас. Дадох ви път и той е пълен със светлина. Следвайте моята пътека и 

изкачете планината. 

35 Някои Ми искат пари, но Аз ви казвам: В Първата епоха вие имахте голямо богатство на 

земята, но не се подчинявахте на Моя закон. Днес на трапезата ви не липсва хляб, но периодът за 

изпълнение на мисията ви е кратък. Бъдете неуморни в предаването на Моето семе на вашите 

ближни, така че в края на житейския път да можете да Ми покажете умноженото семе. 

36 Не се страхувай от земния човек, страхувай се от моето божествено правосъдие. 

37 Всички вие сте Мои деца и всички ще дойдете при Мен, когато настъпи подходящият 

момент. 

38 Чрез вас, които се доближавате до Учителя, Аз давам на всички, колкото и далечни да ви се 

струват те. 

39 До нивите, подготвени от пастира, които са сърцата на хората. 

40 Когато овчарят забелязва, че една овца блее пронизително, той се втурва към нея и я 

отвежда в кошарата. 

41 Ти си подложен на тежки изпитания, "Израел". Но Отец ви дава сила, за да ги преминете. 



U 199 

161 

42 Ако изпълниш задачата си на земята, в отвъдното те очаква голяма радост. 

43 Вратите на Небесното царство са отворени и канят всеки, който иска да живее в него. Тези 

врати ще откриете в съвестта си. 

44 Днес ви сядам на Моята трапеза на любовта, за да ви дам пиршеството на Духа. 

45 Деца на моята Божественост, ученици на Учителя, нека светлината на посланието, което 

моята Любов ви изпраща, да проникне до най-съкровената част на вашата душа. 

46 Добре дошли, о, хора, които идват при Мен уморени, болни и с измъчени души. 

47 Посрещнете светлината на моя божествен лъч, защото в нея ще намерите сила, изцеление и 

радост. 

48 Защо сред вас има хора, на които им се струва странно, че идвам по този начин? 

49 Не съм ви казвал, че съм в това тяло. Не, Аз само ви казах, че този ум получава Моето 

вдъхновение. В момента давам ново послание на хората, сравнимо с огромен извор, който излива 

съдържанието си върху жадните полета и градини. Помнете, че вашият ум е убежище на Моята 

мъдрост, в което изливам светлината Си. 

50 Претворих мислите си в думи, които излъчват любов и сърдечност, така че да откриете в тях 

балсама, който лекува душата и тялото ви. Също така ви научих да се покланяте на вашия Бог на 

олтара на истината, а не на олтарите на сенките, идолопоклонството и фанатизма. 

51 Подгответе се, за да приемете богатствата, които ви нося. Позволете тази завеса да бъде 

разкъсана днес, за да разберете пълното значение на новото ми послание. 

52 Аз ви карам да разбирате без книги и само с духа. Аз ви уча да тълкувате смисъла на всички 

откровения. Така вече няма да изпадате в идолопоклонство, защото няма да се задоволявате с 

алегорията, а ще знаете как да проникнете в същността на учението, за да разтълкувате неговата 

истина. 

53 Чували сте, че ангелите в небето вечно слушат божествения концерт. Когато мислите за този 

символ, се пазете да не повярвате, че и на небето чувате музика, подобна на тази, която сте 

свикнали да слушате на земята. Който мисли така, е изпаднал в пълна грешка на материализма. От 

друга страна, всеки, който мисли за хармонията с Бога в този божествен концерт, когато чува 

небесната музика и блаженството на ангелите, когато я чуват, ще бъде в истината. 

54 Но как е възможно някои да не го възприемат по този начин, въпреки че всеки от вас има в 

душата си тон от Вселенския концерт? Как става така, че някои, които чуват тази дума, не я 

разбират, не я усещат или я тълкуват погрешно? 

55 О, възлюбени деца, вие, които сте слаби в разбирането си, търсете светлината в молитва. 

Питайте Ме в размишленията си, защото колкото и големи да са въпросите ви, Аз ще знам как да 

ви отговоря от вечността. На свой ред аз ще ви задавам въпроси, за да може светлината на 

истината да блесне между Учителя и учениците. 

56 Небесната музика е присъствието на Бога във вас и сред този концерт, след като постигнете 

истинското извисяване, което е духовната красота, ще прозвучи вашият тон. Това е музиката на 

небето и песента на ангелите. Когато го преживеете и почувствате по този начин, истината ще се 

излъчи във вашето същество и ще почувствате, че Бог е във вас. Животът ще ви предложи вечен и 

божествен концерт и във всеки от неговите звуци ще откриете откровение. 

Все още не сте чули красивите тонове в тяхната съвършена хармония - понякога сладки, друг 

път силни. Ако се случи да ги възприемете веднъж, те ще ви изглеждат като неясни тонове, които 

не можете да обедините. Вие не сте осъзнали напълно красотата, която те съдържат. Трябва да 

оставите зад гърба си сетивата, страстите и сенките на материализма, за да можете да чуете 

концерта на Бога в душата си. 

57 Защо смятате, че диалогът ми с вас е невъзможен, въпреки че получавате проявлението на 

Вселената? Как може вибрацията на Моя Дух чрез човешката способност за мислене да ви се 

струва невъзможна, въпреки че всички вие сте изпълнени с Божиите мисли? Как е невъзможно Бог 

да ти говори тайно, въпреки че ангелите, световете, пространствата и всички сътворени неща са 
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пълни с Него? Защо да не завладея душата ти или защо да я оставя сама на себе си? Не сте ли 

наясно, че това наистина е невъзможно? 

58 Слушайте Ме добре: Аз съм Учителят, а тази планета е училище за душата. Животът и Моите 

учения са идеалната тема. Можете ли наистина да повярвате, че бих изоставил задълженията Си и 

че бих забравил учениците Си? 

59 Хора, повтарям ви, че звуците на божествения концерт резонират около вас и че е 

наложително душите ви да се издигнат, за да възприемат тяхната хармония. Ако това не е така, ще 

позволите на тези звуци да продължат да резонират в пространствата на света в очакване на други, 

които много добре знаят как да ги възприемат. 

60 Искам да придобиете възприемчивост към духовното, за да можете да подсладите мрака 

си тук, на тази земя, където плачете и страдате толкова много. 

61 Не слушайте онези, които отричат истината, че Аз съм във вас и с вас. Събудете се и чуйте 

онази част от концерта Ми, която ви предоставям да чуете днес. Ушите ви са готови да чуят само 

ехото на плача и рева на войните на това човечество, които са най-доброто доказателство за 

вашето разединение и липсата на хармония. Можете да намерите това доказателство навсякъде и 

във всички области на човешкия си живот. 

62 Братоубийствената война и войната на идеологиите са достигнали своята кулминация. 

Големи и малки, силни и слаби, вярващи и невярващи се носят в море от объркване. Но наближава 

резитбата; истина ви казвам: всяко дърво, което не дава добър плод, ще бъде изрязано. 

63 Болката, времето и истината ще бъдат неумолимият сърп, който изкоренява плевелите, 

които по-късно ще бъдат хвърлени в огъня на мъдростта, където всичко фалшиво ще бъде 

унищожено. 

64 Сред този хаос има и такива, които се съмняват в Моята любов. На това ви казвам: Как да 

напусна този свят, когато само аз мога да успокоя вълните на това развълнувано море? 

65 Не забравяйте, че когато сте в тъмнина, Аз ще ви се притека на помощ, защото съм 

светлината на света. 

66 Хората са тези, които предизвикват бурите, но моят дълг е да ги науча да се примиряват. 

Точно това правя и в момента с моето учение, което винаги е идвало като сладък и хармоничен 

концерт, като послание, дошло от това царство на любовта и справедливостта. 

67 Аз ще продължа да говоря на сърцата ви. Небето също иска да се изяви във вашия свят. 

Позволете му да го направи чрез вашия интелект. 

68 Отделянето на Твореца от Неговите създания е невъзможно, не е възможно да има 

разстояние между Христос и хората, както не може да съществува тяло без глава, нито слънце без 

планети. 

69 Ако обичате истината, красотата, на която се наслаждавате в съществуването си, ще бъде 

голяма. И когато постигнете тази свещена свобода, която предлагам на душата ви, ще пътувате 

през небесата, пространствата и световете с помощта на мисловната си способност. 

70 Утешавам ви в това време на скръб, което беше обявено отдавна от пророците. Роке Рохас, 

моят пратеник в това време, ви говори за изпитанията, които скоро ще настъпят, и от първия си 

гласоподавател ви съобщих, че пророчествата сега ще се сбъднат. 

Онези, които Ме слушаха още в онези дни, ще си спомнят, че Учителят ви каза: Ето, животът ще 

се промени и човечеството ще изпие много горчива чаша. Народите ще се пренебрегват взаимно. 

Родителите преценяват погрешно децата си и децата преценяват погрешно родителите си. Мъжът 

ще отхвърли жена си, а тя на свой ред ще съгреши срещу спътника на живота и много деца, макар 

и да имат родители, ще растат като сираци. В резултат на покварата, която ще се разпространи, и 

на глада и греха, които ще се увеличат, много хора ще умрат. 

71 И ето че след няколко години всички тези катастрофални събития ще пометат като буен 

поток живота, домовете, народите, вярванията и институциите. Отново и отново казвам на онези, 

които Ме слушат, да бдят и да се молят, за да не се оставят да бъдат отнесени от този поток. 
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72 Пазете добродетелта на семействата си и мира в домовете си. Вижте как дори най-бедните 

могат да станат собственици на това съкровище. 

Признайте, че човешкото семейство е въплъщение на Духовното семейство: в него мъжът става 

баща, като по този начин наистина прилича на своя Небесен Отец. Жената с майчинското си сърце, 

изпълнено с нежност, е образ на любовта на Божествената Майка, а семейството, което те създават 

заедно, е въплъщение на духовното семейство на Създателя. 

Домът е храмът, в който най-добре можеш да се научиш да изпълняваш моите закони, ако 

родителите са готови да работят върху себе си. 

73 Съдбата на родителите и децата е в Мен. Но и едните, и другите са длъжни да си помагат 

взаимно в своите задачи и задължения за изкупление. 

74 Колко лесен би бил кръстът и поносимо би било съществуването, ако всички родители и 

деца се обичаха помежду си! Най-трудните изпитания ще бъдат облекчени от любовта и 

разбирането. Те ще видят, че предаването им на божествената воля е възнаградено с мир. 

75 Първата институция на земята е бракът, тъй като този съюз е осветен от Създателя още от 

първата жена и първия мъж. През цялото време Моят закон и Моите откровения са ви говорили за 

величието на тази задача. 

Когато бях с вас на земята, за Мен беше удоволствие да посещавам съпрузите и семействата. 

Моето Присъствие в домовете освети този съюз и благослови плодовете му. Говорих с децата, 

младежите и възрастните, с домакина и бащата на семейството, с прислужницата, домакинята и 

майката. Защото беше необходимо да се възстанови всичко и да се дадат нови светлини за начина 

на живот в този свят, който е етап от развитието на духовния живот. 

Думата ми беше предназначена за всички. Затова винаги, когато говорех, майките идваха 

забързано с децата си за ръка или на ръце. Когато тези прости сърца чуха Исус да им казва: "Който 

познава Сина, познава Отца", те почувстваха, че чуват Бога в тази дума, и от дъното на сърцата си 

казаха на Учителя: "Алилуя, Ти си Месията, когото чакахме! Хвала на Този, в чието име идваш". 

76 С моето идване настъпва нова епоха, но думата ми по същество е същата. Тя ви напомня за 

това, което сте забравили, учи ви на нови уроци и издига живота ви, като го доближава до 

съвършенството. 

77 Ако живеехте в моя закон ─ мислите ли, че щях да се материализирам, проявявайки се в 

тази форма? 

78 Подхранвам с думите си семето, което съм посял друг път. Но в тази форма ще говоря само 

до 1950 г. След това ще продължа да подхранвам душата ви, но проявлението Ми ще бъде по-

фино и възвишено. 

Днес съм дошъл да ви напомня за някои принципи, които са били потъпкани от хората. Сега 

отново благославям брака и семейството с Моите небесни съвети. Но за да разширя духовните ви 

хоризонти и да ви предпазя от изпадане в егоизъм, ви уча да започнете да създавате истинско 

духовно семейство в този народ, чийто Отец ще съзерцавате в безкрайността, а в света ще считате 

всички свои ближни за братя и сестри. 

79 Не мислите ли, че този, който е изпълнил дълга си към близките си, ще се почувства по-

силен и по-достоен да напусне дома си, народа си и дори нацията си, за да разпространява моето 

учение с думите и примера си? 

Не се тревожете, защото ви казвам, че трябва да напуснете дома си и родината си. Казвам ви, 

че ще се грижа за това, което оставяте след себе си, и няма да е необходимо да вземате втори 

пакет за пътуване. 

Аз ще подготвя предварително пътищата, вратите и сърцата, за да можете да изпълните мисията 

си. Не ви очаква кървава жертва, въпреки че ще трябва да жертвате някои от своите 

удовлетворения. Семейството, от което едно от децата напусне, за да отиде в провинцията, ще 

бъде благословено. 
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Говоря ви за тези неща, които предстоят, защото остават само три години, в които ви давам 

словото Си, и ще ви оставя подготвени, за да не ви измами някой. Интуицията ви ще ви води в тези 

моменти, за да знаете накъде да вървите и по какъв път. 

Учениците няма да вървят сами, над тях ще върви огромен легион от духове на светлината, 

които ще ги подкрепят, и най-вече Илия, духовният пастир, който ще осветява пътищата и ще пази 

овцете си. Моята воля ще се прояви в делата ви. 

80 Вие не сте единствените, на които ще се падне тази работа. В отвъдното вече има хора, 

които ще се въплътят след вас, за да продължат вашата сеитба. Светът ще се промени, но това 

няма да стане за един миг. 

81 Размишлявайте върху словото Ми, за да стане то светлина в умовете ви. Вие, хората, щом 

разберете мястото, което заемате в творението на Отец, и задачата, която имате, ще разберете, че 

вашето предназначение е да обичате и благославяте завинаги. 

Моят мир да бъде с вас! 
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Инструкция 200 
1 Вратите на небесното царство са отворени за всеки, който желае да се възползва от 

неговите блага. Това царство е в човешкия дух. 

2 В духа ви и в моя дух има празник, тъй като се подготвяте да получите моите послания на 

светлината. 

3 Добре дошли, болни, страдащи хора, нуждаещи се от духовна любов, защото при Мен ще 

намерите лечебния балсам, светлината и силата, които толкова много ви липсват. 

4 Обичам ви и затова ви изпращам Моята светлина, за да премахне страданията, тревогите и 

страховете ви и да се почувствате обгърнати от Моята любов, защитени и опазени от 

многобройните опасности, които ви дебнат. Моят извор на милосърдие прелива, за да те изцели в 

душата и тялото, но това, което правя с теб, го правя на този свят и на всички светове. Защото Моят 

Дух на утехата е слязъл над всички светове, където живеят Моите деца. 

5 Ако се храните с Мен, ако знаете как да Ме приемате, вече няма да можете да Ме отричате, 

няма да се съмнявате, нито да пренебрегвате този хляб, който ви е дал живот, и съществуването ви 

ще се превърне в постоянно свидетелство за благодарност и любов. 

6 Имате ли представа за радостите на обещаното Небесно царство? Вие искахте да си 

представите в съзнанието си какъв би могъл да бъде животът на съвършените същества и 

говорехте за песни, за красота, за чистота и за любов. Но сега ви казвам, че в онзи свят цари 

съвършена хармония. 

7 Трябва да знаете, че в крайна сметка всички вие ще бъдете част от този концерт, че ще 

участвате в това блаженство, когато се усъвършенствате и дойдете при Мен. 

Тогава ще се срещнете с Мен и Аз ще бъда на трона на почитта, която Ми оказвате. 

Но тази небесна музика ще зазвучи в душата ви, когато откриете присъствието Ми в себе си и 

бъдете запленени от съзерцанието на Моето дело, Моето творение, което ще издигна пред очите 

ви, за да ви направя участници в него. Щом си с Мен, ще усетиш най-красивата хармония и най-

сладката песен ще се извиси от твоя дух към Моя. 

8 Тогава, когато почувствате присъствието Ми да сияе във вас, ще откриете концерт във всяка 

стъпка, откровение във всеки звук и ще бъдете толкова близо до Мен, че най-накрая ще Ме 

сметнете за единствената причина и цел на съществуването си. Ще ви приема, както се приема 

странник, който е достигнал последния етап от своето странстване и е наясно с постиженията си и с 

това, което го очаква. 

9 Хора, вие все още не сте чули тази музика с красиви тонове, защото все още не сте успели 

да дематериализирате душите си. Концертът звучи отвъд света, до който сте успели да достигнете. 

Но Аз подготвям пътя, така че скоро да пристигнете при Мен. 

10 Защо смятате, че проявлението Ми чрез човешкия интелект е трудно? Съмняваш ли се, че 

винаги мога да бъда в контакт с душата ти? Когато 

Творението се храни от Мен и всички души са като клони на дърво, които живеят от него и се 

хранят със соковете му ─ как можеш да мислиш, че съм далечен или че съм безразличен към 

твоите страдания, въпреки че съм твой Учител, твой Лекар и твой Баща? 

11 Чуйте: Наближава битката на световните възгледи. 

Въплътените и безплътните души се вълнуват в море от объркване. Всички представят своята 

реколта от болка и зло. Всички се стремят да се наранят и убият един друг, всички извършват 

разрушително дело, но болката ги поразява също. 

В днешно време жътварят има задачата да отсече всяко дърво, което не дава добър плод. В 

тази велика битка само справедливостта и истината ще надделеят. 

Много църкви ще изчезнат, а някои ще останат. В някои от тях истината ще блести, а в други ще 

се предлага само измама. Но сърпът на правдата ще продължи да сече, докато всяко семе, което 

съществува на земята, не бъде осъдено. 
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12 В онези времена онези, които са се одухотворили, ще достигнат идеала, ще се издигнат и 

това знание ще им даде истинска мъдрост. Няма да се нуждаете от човешки науки, които да ви 

ръководят. Защото душата, която е достатъчно подготвена чрез моите учения, ще може да ви 

разкрие всичко, което трябва да знаете. 

13 Учени от закона, философи и свещеници ще дойдат при Мен и Аз ще им отговоря и ще ги 

обърна със Словото Си. Някои няма да могат да Ме разберат и ще бъдат объркани. Другите 

смирено ще Ме помолят за прошка. Те няма да поискат доказателство от Мен. Но Аз ще им го дам, 

защото ги обичам и искам да Ме познаят. 

14 Когато учените не могат да отговорят на хората, когато не могат да разрешат проблемите и 

съмненията им, те ще дойдат при Мен. Тогава те ще научат, че съм ги чакал, за да ги наставлявам и 

утешавам. Те ще научат, че това слово идва от Христос, от Онзи, Който знае как да погали всички 

страдащи и говори на всички на онзи език, който е толкова любящ ─ същият, на който Учителят ви 

научи на възвишената заповед, която ви казва: "Обичайте се един друг". 

15 Живеете във времена на пречистване и вече се чуват оплаквания от болка. Но именно тази 

болка ще ви послужи да се пречистите и да станете стълбове на храма. И след вас ще дойдат нови 

апостоли. 

16 Аз ще бъда с вас, за да ви утеша и да ви дам твърдост, за да можете да вървите напред по 

пътя на изкуплението. Искам да превърнете враговете си в приятели, така че в борбата си да 

успеете да спечелите небесното царство, където ще получите плодовете на всичките си дела. 

17 Говоря ви по този начин, за да промените сърцата си, защото вашето предназначение е да 

обичате и да благославяте. Живейте така, както е живял Исус, винаги в единение с Отец, в 

съвършена хармония с всички същества на творението. 

18 Когато направите нещо добро, когато погалите изоставено дете, подкрепите нуждаещ се 

човек или защитите беззащитно същество, не сте ли чували вътрешен глас, който ви благославя и 

ви насърчава да продължите по този път? Чий е този глас? Това е съвестта. Това е гласът на Бащата, 

който възнаграждава детето за това, че го е взело за пример. 

19 Ако искате да станете достойни деца на моята Божественост, първи наследници на моята 

слава, първо трябва да се пречистите, а сега знаете, че най-добрата пречистваща вода са добрите 

дела. Говоря ви по този начин, за да почувствате, че ви очаквам в Моето Царство, че днес сте на 

пътя, който води към Него, но че все още ви предстои дълъг път. Искам да направя апостол от 

всеки един от вас и учител от всеки апостол. 

20 Отбелязвам, че човечеството се покланя на Бога под различни форми. Но ви казвам, че не 

смятам нито една религиозна общност за по-важна или по-малко важна. Научих ви на любов, а 

истината е само една. 

Не си мислете, че една църква, един свещеник или много свещеници са тези, които трябва да 

спасят човечеството. Това съм Аз, мъдрият и любящ Пастир, който ви приютявам, утешавам и 

обичам толкова много, че положих живота Си за вас, за да ви науча на пътя на истината и живота. 

21 Ако хората от онова време са вярвали, че могат да Ме видят като 

че ще отнемат живота Ми, ще го унищожат и ще накарат учението Ми да изчезне, те не знаеха, че 

постигат само това, за да Ми дадат повече живот и по-висока слава, получени чрез жертвата. От 

кръста Си благослових Моите апостоли от всички времена ─ всички, които Ме следваха по същия 

път. 

22 По същия начин благославям и вас, които сте Ме приели в момента и се подготвяте да 

продължите делото Ми. 

23 Израел, уморен странник, ти идваш, желаейки Моите думи, за да завършиш съдбата си в 

Третата епоха, и пристигаш при Мен с горчивина на устните си и болка в сърцето си. Вие и вашите 

деца сте изминали опасния път и днес, чувайки призива на Моя Дух, бързате с увереността, че ще 

получите насърчение. 
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24 Някои от тях посрещам смирено в очакване на заповедите ми. Други се разкайват в мое 

присъствие, след като са съгрешили много. Други пък с любопитство изследват учението ми и 

търсят в него някаква грешка, която да ги осъди. Познавам те, обичам те и получавам всичко в този 

ден. 

25 Ще използвам смирените, за да донеса Благата вест за кратко време в сърцата, които Ме 

очакват. Пречиствам съгрешилия с Моето Слово, което е кристално чиста вода. Когато научи, че Аз 

му прощавам и го правя Мой ученик, той ще се покае и няма да греши повече. А този, който пита и 

се съмнява, Аз го просвещавам и му давам доказателства, за да познае истината и да свидетелства 

за Мен. 

26 След това, когато сте готови, ще ви изпратя при онези, които са обучили ума си и са 

красноречиви. Но вие няма да се чувствате по-нисши от тях, нито ще им завиждате, защото Аз съм 

ви дал големи духовни способности. 

27 Науката скоро ще направи пауза. Много учени ще бъдат обезпокоени и ще смятат знанията 

си за безполезни, защото придобитите от тях знания не са ги довели до благополучие и покой на 

душата. Когато стигнат до този извод, те ще Ме потърсят, ще искат да узнаят същността и целта на 

духовния живот и ще Ме помолят смирено да им позволя да проникнат в Моите тайни, а Аз ще им 

позволя да проникнат дотолкова, доколкото е Моята воля. 

28 Тези, които ще Ме следват най-много, ще бъдат бедните, лишените от наследство. След 

това, когато получат това голямо съкровище от духовно познание, което Моето Слово раздава в 

изобилие, те ще тръгнат изпълнени с любов да носят свидетелството за Моето идване на света в 

този момент. Някои от тях ще се появят като пророци, други ще спечелят сърцата с дара на 

Словото, а всички ще вършат дела на любов сред хората. 

29 Онези народи, които са били презрени, онези народи, които се обвиват в парцали, ще се 

събудят, ще Ме обичат и ще служат на човечеството. Сред тях са великите души, пречистени от 

болката. В сърцевината на тези същества са скрити Моите пратеници, Моите апостоли. Аз ще 

призова всички народи и за кратко време онези, които ще разберат вдъхновението на думите Ми, 

ще дойдат при Мен, за да бъдат Мои пионери. 

30 Израел, там са твоите братя по оръжие, които очакват моите заповеди и живеят в хаос. 

Докато те молят за мир, други призовават към унищожение. Те копнеят да видят нови хоризонти, 

нови земи, копнеят да емигрират в други топли земи, за да създадат там свой дом и да могат да 

разгърнат душата си в изпълнение на божествените закони. 

31 Несъвършенствата в практикуването на религията от хората ще изчезнат до степен, в която 

вер- 

духовност прониква в сърцата и душата, уморена от фалшивите си идоли, копнее за Моето 

присъствие, за Моето слово. Те няма да Ме призоват на брега на реките, нито на планините, нито в 

долината, нито в пустинята. Те ще Ме търсят в дъното на душата си и там ще изградят храм, в който 

ще Ме обичат. 

32 Ще видите как много хора, които са били земно могъщи, ще слязат от социалното си ниво и 

в това състояние, след големи изпитания, които ще бъдат като пробен камък за душите им, те ще 

пожелаят Моето учение и благодарение на своите добродетели ще се издигнат и ще познаят 

истинската стойност на даровете, които съм дал на човека. През 1950 г. много от предсказанията 

ще се сбъднат. 

33 Много сърца, които са били като сухи полета, ще дадат плод. А на вас, за които се грижех 

ден след ден, казвам: Пригответе се и бъдете готови да разпръснете Моето семе. 

34 След тази година сред "народа на Израел" ще има размирици и само онези, които са 

останали бдителни, молещи се и работещи по Моите закони, ще бъдат защита за останалите. 

35 Дадох ви светлината, за да можете да вървите безопасно и да поучавате ближните си. 

36 Бъдете благословени всички ─ както тези, които Ме слушат точно сега, така и тези, които все 

още са далеч от Моето проявление. 
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37 Времето, в което живеете, е време на борба, духовна борба и борба на светогледите. 

38 Този съвет е необходим, защото ще трябва да се изправите пред онези, които непрестанно 

се опитват да проникнат в тайната на учението. По същия начин ще застанете пред тълпа от мъже и 

жени с различни вероизповедания и тогава ще откриете, че във всяка църква или деноминация 

има хора с добра воля, които полагат усилия, защото техните действия съдържат съвършенство. 

39 Моята благодат е за всички, защото видях в човешкия свят, че всички, дори и само за миг, са 

запалили сърцата си от любов към Моята Божественост. 

40 По земята са разпръснати хора, които все още се стремят да правят добро и търсят начин да 

бъдат полезни на ближните си. Истина ви казвам: всеки, който има това решение, е с Мен. 

41 Казвал съм ви, че ще дойде време, когато светлината ще се появи на всички места, във 

всички страни, на всички континенти. Тази светлина ще свети в зависимост от духовната 

подготовка на човека. Но чрез него ще се формира нова и по-точна представа за творението, нова 

концепция за духовността. По този начин ще започне нов етап на духовно развитие. 

42 Когато всички интелигентни хора най-накрая се обединят, тяхната представа за 

божественото, вечното и духовното ще бъде изяснена. Хората ще преминат през много изпитания. 

Но след като всичко приключи, истината ще излезе наяве още повече. И истината, която винаги е 

кристално ясна и по-силна, ще може да бъде разбрана от всички. Така духовното обединение ще 

стане реалност. 

43 Учението, което ви разкрих, и правилата, които ви дадох, ще бъдат всеобщо признати. Но 

помнете, че трябва да предадете смисъла на Моето слово, а не начина на изразяване. 

44 Не се притеснявайте, че външната форма на поклонението ви се променя. Защото, истина 

ви казвам, ще дойде време, когато ще разберете, че само същността и чистотата на вашите 

действия ще достигнат до Отец. 

45 При вас ще дойдат много ваши съмишленици, които, ако разбират дълбоко спиритизма, ще 

ви накарат да изоставите и последната следа от фанатизъм, която може да сте запазили. 

46 Когато дойда близо до вас и се изявявам чрез носителя на гласа, откривам онези, които 

слушат, без да разбират и без да чувстват. Също така и тези, които са дошли, водени само от 

любопитство. Някои се опитват да подложат духовния свят на изпитание. Много от тях не се 

ползват с необходимото уважение. Но как биха могли да повярват в свръхестественото, което се 

потвърждава пред очите им? Могат ли да си дадат разумно обяснение за случващото се, ако не 

приписват това чудо на висша сила? Какво обяснение за това какво представлява тази работа те 

могат да дадат на този, който ги пита? 

47 Който има вяра, взема благословената вода от тези места и с нея прави чудеса. Но Учителят 

ви пита: Наистина ли в тази вода съществува свръхестествена сила? Истина ви казвам: силата не е 

във водата, а във вас самите, във вярата и в честността на делата ви. Защото Господ е във вас, както 

в природата и във всички творения. Спомнете си, че тогава ви казах: Вярата ви ще ви спаси. 

48 Аз съм вечното чудо, което дава светлина на интелекта ви и движи чувствата ви, за да ги 

насочи към пътя на доброто. Но човекът е поискал повече от своя Отец и е поискал да види, да чуе 

и да хване с ръцете си това, което трябва да възприема само чрез чувствителността на душата си. 

Но от любов отстъпвам пред децата Си, тъй като имам разбиране за тях и ги посрещам. 

49 Ето защо в този момент позволих на Духовния си свят да се приближи до вас и ви дарих с 

дарбата да се прояви чрез интелекта ви, така че всички вие да станете преки свидетели на 

осъществяването на тези чудеса и да повярвате в моето Присъствие. 

Проявлението на духовните същества ще насърчи злонамерените тълкувания от страна на 

разузнавачите на моето дело, те ще го използват като оръжие, за да ви навредят, да ви оклеветят и 

да ви осъдят като магьосници. Но след като тази прокламация е посяла семената си, тя ще изчезне. 

Тогава ще видите, че даровете, които съм ви дал, ще продължат да съществуват и чудесата ще 

продължат да се случват, защото тогава ще направлявате стъпките си интуитивно, като винаги ще 
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се стремите с помощта на моите учения да практикувате активна благотворителност по най-добрия 

начин. 

50 Изследвайте Моето Слово, за да разберете, че Аз не ви предписвам фиксирано поведение. 

51 Това е моята същност на любовта, която трябва да запазите и да разпръснете по пътищата 

на живота. Защото ще дойде час, когато вече няма да имате нужда от тези места за срещи. Ще се 

изявя по пътя ти, в спалнята ти, в планините, на всяко място. Вашето поле ще бъде неограничено, 

за да практикувате благотворителност и да доказвате, че сте Мои ученици. Защото обстоятелствата 

за всеки от вас също ще бъдат различни, но те винаги ще ви дават възможност да правите добро. 

Ще можете да правите това добро както с мисли, така и с дела, с думи и дори с поглед. 

52 Свикнете да имате съвестта като съдник на собствените си действия и това ще ви покаже 

как трябва да работите, за да изразите всичко, което съм вложил във вас. 

53 Ако виждате, че вашите братя и сестри в моята работа не са в състояние да обяснят 

причината за моите прояви, тогава станете и я обяснете. Имате необходимите знания за това. 

54 Не се изненадвайте, когато дойде моментът, в който ще Ме заобиколят само апостолите на 

вярата. Казах ви: "Мнозина са призвани, но малцина са избрани." Но това не е така, защото 

избирам едни и отхвърлям други. Призовавам всички. Но докато едни остават с Мен, други си 

отиват. 

55 Мнозина са идвали и ще идват при Мен. Но ще останат само онези, които носят в себе си 

семето на любовта към ближния. 

56 Тази дума е предназначена не само за хората, но и за духовните войнства, защото те, 

разпръснати по цялата земя, имат мисия, която трябва да изпълнят. 

57 Оставям ви свободната воля. Отидете там, където искате, и ще усетите, че най-много ви 

харесва там, където чувствате любов. Ако Моето Слово не ви убеждава чрез носител на глас, 

потърсете Ме там, където Ме усещате напълно. 

Защото всеки, който Ме следва, ще Ме чувства в сърцето си. 

58 Искам да ви помиря помежду ви, да ви обединя, никога да не ви разделям. Давам ви 

светлина, за да знаете как да различавате истината от неистината, когато настъпи моментът. 

59 Виждам ви като малки деца, които идват в желанието си за бащинска топлина, или които 

идват в желанието си за мъдрост, която да ги води по пътя на живота. 

60 Вие сте незначителни, разбира се, но поради вашата слабост, защото не сте използвали 

уроците, които ви давам по много начини по време на пътуването ви през живота. 

61 Който познава името и словото ми, няма право да се нарича невежа, безсмислен или слаб. 

Не ви ли казах някога в Моето Слово: "Аз съм Пътят, Истината и Животът"? Какво може да ви 

липсва, ако вървите по този път на любовта и ако се подхранвате със светлината на моята 

мъдрост? С право човек плаче в момента на раждането си! Душата вече знае, че я чака долината на 

сълзите. 

62 Защо не превръщате тази долина на сълзите в земя на мира? Разберете, че смисълът на 

моите учения води до тази прекрасна цел: "Мир на земята на хората с добра воля" ─ мир, който е 

благодат и благословение от Небето, мир, който хората могат да получат, като се подчиняват на 

заповедта да се обичат един друг. 

63 Това е тайната за постигане на мир. Аз го разкрих на света, дадох му ключа, който отваря 

портите на това царство. Човекът знае това много добре, но не е искал да постигне мир, величие и 

знание по пътя на любовта. Предпочита да изгради свят според своите представи и мир според 

своя вкус. 

64 Делото му се е провалило, защото не го е изградил върху основите на братството в Бога, и 

затова днес светът на суетата му се руши. Човекът, който се гордее с напредъка на своята наука, би 

искал да изпее триумфална песен за своите открития. Но вместо това чува как от гърдите му се 

изтръгва стенание на болка, ужас и разкаяние, когато усеща резултата от работата си, в която не е 

вложил любов. 
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65 Горчива ли ви се струва думата ми? Той ви казва само истината. 

66 Моето слово не е коприва, а пшеница, не е тъмнина, а светлина. 

67 Изпълнявай волята Ми и няма да плачеш. Живейте според моето учение и ще познаете 

щастието. Обичайте се един друг и ще живеете в съвършен мир. 

Моят мир да бъде с вас! 
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Инструкция 201 
1 Хора: В тази епоха, когато Духът на Истината излива светлината си върху всяка душа, искам 

тези, на които е отредено да Ме чуят в тази форма, да се концентрират и да размишляват, защото 

само така ще могат да разберат Божественото послание, което ви донесох в този момент. Това 

послание е книгата, която отпечатвам в душата ви, то е Божественото тълкуване на Закона, който 

човечеството вече е получило в първите времена, то е същността на това, което съдържа "Книгата 

на седемте печата", чиято тайна постепенно ви разкривам, като просветлявам душата ви чрез 

светлината на Моето Слово. 

2 Утре, когато разберете моето учение, битката ще започне. Вече няма да имаш думата ми 

под тази форма, но ще усещаш присъствието ми в сърцето си. 

3 В Първата епоха Бог написва Закона на камък чрез Мойсей. Словото на Исус е написано с 

кръв в сърцето на човека. И в тази епоха Аз ще напиша откровенията Си в душата ви чрез 

светлината на вдъхновението. 

4 Ако се съмнявате в несъвършенствата на предавателите, чрез които Аз се изявявам, не 

оставайте в тази несигурност. Размислете, успокойте се и продължете напред, защото Моето 

желание е да осъзнаете величието и истинността, които съдържа Моето откровение. 

5 Необходимо е този народ да бъде силен и одухотворен, когато тръгва към провинциите, 

племената, селата и дори народите, за да проповядва Благата вест. Днес вие все още сте невежи 

деца, които копнеят за момента, в който ще изпълнят мисията си, но все още не познават капаните 

и изпитанията, които ви очакват по пътя. Но всеки, който е изпълнен с вяра и любов, ще може да се 

справи с бурите и ще бъде безчувствен към собствената си болка, но не и безразличен към 

нуждите на хората. 

6 Учението Ми през това време е продължително, защото исках да дам възможност на 

мнозина да Ме чуят, като по този начин изпълня обещанието, което ви дадох в миналото, че всяко 

око, било то грешно или не, ще Ме гледа духовно, като по този начин съживявам надеждата и 

доверието ви в Мен. 

7 Моята воля беше Словото, което ви предавам, да бъде записано, защото в него има 

предсказания, съобщения, послания, които ще бъдат известни на хората утре. Защото често 

паметта ви не ви достига. 

8 Моето Слово формира просветен народ, който ще включва мъже и жени по целия свят, а 

силата му ще се основава на духовността. На този народ ще поверя възстановяването на мира в 

света, справедливостта, морала и истинската вяра. 

9 Днес човечеството очевидно е заспало. Но с истинска изненада ще видите как някои 

общности, когато чуят гласа на Моите пратеници, ще отворят вратите на сърцата си, както цветята 

се отварят, за да приемат топлината и ласката на слънчевите лъчи. Вие, които Ме слушате сега, 

вече сте част от този народ, който в бъдеще ще расте, докато покрие цялата земя. Вашата задача е 

да увещавате хората да се откажат от материализма си, да проповядвате диалога между духовете 

и да поддържате вярата на ближните си, когато над тях се стоварват големи изпитания. 

10 Множествата, които са чули словото Ми през това време, са само малка част от хората, 

които ще се появят утре. Нейният дълг е да остане единна, въпреки изпитанията и бурите, които 

могат да я връхлетят. Ако се разпръсне, битката ще бъде загубена, звездата, която го е водила 

досега, ще изчезне и той ще се изгуби в огромната самота на пустинята. Какво ще бъде 

свидетелството, което ще даде за моята истина? Какъв ще бъде примерът, който ще даде на своите 

ближни? 

11 Възлюбени ученици, запомнете: щом съм слязъл да ви говоря, правейки Моето Божествено 

присъствие и слово доловими чрез вас, вашият Учител трябва да възнамерява да извърши велик 

акт на спасение. Но ти, когото съм учил и обичал, в никакъв случай не бива да лишаваш Моето 

Божествено учение от неговата сила. 
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12 Ученици, ако искате да притежавате духовни дарби, нека любовта и желанието да вършите 

добро да са това, което ви дава това желание. Не се стремете да притежавате моята благодат само 

с цел да поласкаете суетата си, защото тогава ще се чувствате малко по-високо от своите ближни. 

Не се стремете да натрупате богатство чрез тези дарове с лихварство. 

Истина ви казвам, че щом любовта очаква някакво заплащане, тя престава да бъде любов от 

този момент нататък. А щом ползата, която човек прави, има за цел да получи възнаграждение за 

нея, тя вече не е полза. Затова ви казвам, че ако желаете да притежавате някоя от тези дарби, 

любовта трябва да ви я вдъхне. 

13 Всеки, който иска да Ме следва по този път, трябва да освободи сърцето си от всякакъв 

егоизъм, самолюбие и суета. Само с чисто сърце човек може да почувства Моята любов. 

14 Когато открия, че някой от вас е зает да върши добро дело, да се моли, издигнат в молитва 

за нуждаещ се ближен, и видя, че сърцето му е изпълнено със скръб заради болката на ближния 

му, тогава Моята Божествена любов му дава капка от Моя изцеляващ балсам и Аз му давам 

чудото, за което е помолил. 

15 В този момент детето, което е отговорно за своите 

Ако някой се е застъпил пред Отца за свой ближен, това е голяма радост, защото той е дал 

исканото от него на нуждаещия се, който е получил моята полза. От друга страна, ако някой, който 

има задачата да практикува активна любов към ближния по пътя си през живота, злоупотребява с 

даровете си за егоистични цели, той, без да осъзнава, се е лишил от благодатта на Отца и вече не 

може да дава нищо; тогава той мами себе си и мами своите ближни. Този лош "работник" сее по 

пътя си само плевели вместо пшеница. След като е извършил лошите си дела, той остава с много 

горчив вкус, неудовлетвореност, безпокойство и не може да открие в доброто лице на своя Отец 

онази любяща усмивка, която благославя и потвърждава делата му, нито пък може да накара брат 

си да почувства влиянието на духовните му дарби. 

16 Ако болният оздравее, страдалецът получи утеха или се случи чудо, това чудо не се дължи 

на този "работник", а на безкрайното състрадание на Отца към нуждаещия се човек, който в своето 

невежество се е доверил на лошия ученик на Господ. Въпреки това, когато чудото се случи, лошият 

служител го приписва на своите застъпничества, на своите духовни дарби и използва това 

свидетелство, за да увеличи броя на онези, които му се доверяват. Тогава Моята правда трябва да 

ги засегне, за да могат да ограничат погрешните си стъпки, да се замислят за фалша на делата си и 

да се върнат в правия път. 

17 Блажени са онези, които при първото посещение на моето правосъдие са се разкаяли за 

своите прегрешения, решили са да не вървят по пътя на своите отклонения и са се постарали да 

поправят всички свои прегрешения, защото така са доказали, че удовлетворението на душата е 

несравнимо със земното. Другите не са ценили мира, който доброто дело оставя в сърцето, 

приемали са ласкателства или мизерно заплащане с монета и твърде късно са разбрали, че 

първото прави душата велика, а второто я прави малка и я унижава. 

18 Всеки, който е "работник на Моята нива", трябва да знае, че Аз съм го изпратил да 

свидетелства за Мен. Но за да бъде свидетелството му вярно, той трябва да бъде оправдан чрез 

делата си, чрез дела на милосърдие, добри думи и добри мисли, като по този начин гарантира, че 

сърцето му ще остане чисто, за да мога Аз да се изявя в него. 

19 Веднъж ви казах: "Който познава Сина, познава и Отца", с което исках да ви кажа, че чрез 

делата Ми на земята можете да разпознаете любовта, която вашият Отец винаги е излъчвал към 

вас. Сега ви казвам, че искам да бъда познат по делата на Моите ученици. 

20 Когато този народ най-сетне Ме разбере и насочи живота си според това указание и 

прегърне кръста си с истинска любов, хората ще се събудят, ще осъзнаят делата си и ще трябва да 

се убедят, че истината е тази, която ги води. Тогава те ще смятат работата ми за божествено 

откровение, а в противен случай ще я нарекат религия, доктрина или светоглед. 
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21 Научете и разберете, о, ученици, в какво се състои мисията, която ви посочих. Помнете 

отговорността си и проверявайте всяко свое дело, за да бъде то в съответствие с истината на Моето 

учение. 

22 В много общества, ордени и конгрегации хората се наричат един друг "брат". Устните им 

произнасят любящата дума "брат", но обикновено не я усещат в сърцата си. 

23 Наистина, казвам ви, ако отделите време да се потопите в значението на тази дума, ще 

откриете източника на живот, от който сте произлезли. Вие ще разберете Моята Божествена 

нежност и всичко това ще ви накара да потръпнете от разкаяние, когато си помислите за 

отчуждението, с което живеете помежду си, за безразличието, с което гледате на онези, които 

наричате непознати, и за обидите, които постоянно си нанасяте един на друг. 

24 Когато дойдох на света, за да живея с хората, го направих, за да ви науча да бъдете братя. 

Аз приех плът в Мария и ви нарекох мои братя, за да ви покажа как да се обичате един друг. 

Цялото ми учение се състоеше в това да ви покажа онзи божествен и единствен закон, чрез който 

можете да обичате и прославяте Отец. Как бихте могли да Ме обичате, без да се обичате един 

друг? Истина ви казвам, че е по-добре да разпределите всичко, което Ми предлагате, между 

вашите ближни. Защото Отец притежава всичко, а вие нямате всичко. 

25 Вдъхновявайте живота и делата си от Моя пример и наистина ви казвам, че ако правите 

това, ще Ме прославяте във всичките си дела и ще дадете истинско доказателство за любовта си. 

Ако хората обединят всичките си способности с цел да издигнат своето съществуване, те ще усетят 

напълно Моето присъствие сред тях. Едни ще предложат знанията си, други - любовта си, трети - 

помощта си, четвърти - науката си, пети - вдъхновението си, а пети - силата си. Тогава ще възникне 

силно и обединено човечество, сякаш е създадено от един просветен, велик, добър и затова 

могъщ човек. Това е човекът, в когото от дълго време извайвам закона на любовта. 

26 Твърд е камъкът на сърцето му, но той няма да издържи на остротата на божественото 

длето на Моето слово. 

27 Обявявам ви време на хармония сред човечеството. Това също ви беше съобщено от моите 

пророци много отдавна. Тогава ще видите как народите се побратимяват, споделят хляба си, 

силата си и знанието си. Ще видите как хората сключват мир там, където преди са знаели само как 

да живеят във войни и вражди. Ще видите как като истински лекари на хората те носят утеха на 

болните. 

28 Осъзнавате ли сега, че в действителност все още не сте успели да живеете като братя и 

сестри по Моя закон? Разбирате ли защо още тогава ви казах, че най-висшата ми заповед е: 

"Обичайте се един друг"? 

29 Не съм дошъл в този момент, за да изтрия тази върховна заповед от сърцата ви, нито да я 

заменя с друга. Тя е непоклатима и неизменна. Обяснявам ви го само, за да разберете обхвата му и 

да разпознаете смисъла му, който е моята мъдрост. 

30 Кога това човечество ще разбере, че в изпълнението на този закон се крие мирът, от който 

толкова много се нуждае, здравето, което му липсва сега, и щастието, което никога не е намирало? 

31 Знам, че хората, без да знаят, се движат към точката, в която, когато я достигнат, най-накрая 

ще отворят очите си за светлината на истината. 

32 След като ви казах всичко това, искам, когато наричате някой от съседите си "брат", да 

разберете какво означава тази дума и да се стремите да почувствате истинността на това, което ви 

разкрих днес. 

33 Приемам ви в Моята бащинска любов. Въпреки че броят на тези, които Ме слушат, е малък, 

Аз не преставам да се изявявам с любов. 

34 Съзнанието ви ще бъде залято от моята светлина и това ще премахне всяко ваше съмнение. 

35 Малък е броят на онези, които Ме следват, и въпреки това ги виждам безсилни. Но ето че 

Моето Слово ще ги превърне в непоколебими войници на силата, които, макар и уморени и 
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ранени, един ден ще стигнат до целта, размахвайки в дясната си ръка знамето - символ на мира и 

братството. Вашият триумф трябва да насърчи мнозина да ви последват. 

36 Блажен е онзи, който разпознава и изпълнява своята мисия. Душата се нуждае от твърди 

решения, сила и воля за своето развитие. Ако това липсва, напредъкът е бавен и за неговото 

усъвършенстване са необходими много земни животи. Хората трябва да знаят цялото ми учение, 

което е пътят на душата към съвършенството. Интуицията не е достатъчна, те се нуждаят и от 

знания, за да не спират по пътя, да разпознават стойността на времето и възможностите и да не са 

повече мъртъвци на душата. 

37 Животът трябва да се проявява повече в душата, отколкото в тялото. Колко много хора са 

живели на този свят, но колко малко са живели духовно, изразили са благодатта, която съществува 

във всяко човешко същество, в онази божествена искра, която Творецът е вложил в човека. 

38 Ако хората можеха да запазят ясновидството в съзнанието си, те можеха да виждат 

миналото, настоящето и бъдещето си чрез него. 

39 Духът е като моята книга на Божествената мъдрост. Колко много съдържа! Непрекъснато 

има какво да ви разкрие ─ понякога разкритията са толкова дълбоки, че са неразбираеми за вас. 

40 Искрата светлина, която присъства във всяко човешко същество, е връзката, която свързва 

човека с духовното, е тази, която го свързва с отвъдното и с неговия Отец. 

41 Ако сте внимателни, ще разберете, че всичко е свързано с вечния живот ─ това, което ви 

очаква и към което се приближавате с всеки изминал ден или миг. 

42 Имам нужда от работници в моите полета, които да се научат да сеят и да подхранват това 

семе, с чисти глави и сърца, пълни с добра воля. Защото мнозина, които получиха моите дарове, се 

превърнаха в "блудни синове", които останаха при баща си само за известно време и след това се 

впуснаха в търсене на удоволствия. Но думата Ми ще се сбъдне и те ще се върнат. По пътя си те ще 

се сблъскат с Моето безмилостно правосъдие, но когато се върнат при Мен, ще Ме намерят като 

винаги любещ Баща. 

43 Вие, множества, тръгнете и отидете като пратеници на това дело и донесете Благата вест на 

всички ваши братя. Вярвайте в Моето Слово и ще правите чудеса. Тази светлина ще събуди 

човечеството от съня му. 

44 Вървете напред по пътя стъпка по стъпка, за да го познаете. Това е широкият път на моя 

закон. Борбата за това продължава. Понякога ще пиете много горчиви чаши, но ще изпитате и 

безкрайно удовлетворение, когато изпитате мира на Господ в душата си. 

45 Аз водя и маркирам пътя. Трябва да сте послушни като овце, тогава няма да се препънете. 

Ако ме попиташ накъде те водя, ще ти отговоря: към най-висшето блаженство на душата. Кой би 

могъл да загине по пътя на живота, ако носи кръста на любовта на раменете си? Не си мислете, че 

изисквам от вас да Ми посвещавате всички часове от живота си. Имате своите задължения на 

земята, които трябва да изпълнявате, и трябва да знаете, че те също са осветени и представляват 

част от вашата духовна съдба. 

46 За мен искам само кратка духовна молитва всеки ден. Но в тези моменти, които 

посвещавате на Мен, трябва да се освободите от всякаква човешка бедност и нищета, за да 

можете наистина да влезете в Моето присъствие и да се наслаждавате на Моята ласка и мир. 

47 Всички вие имате различни духовни задачи за изпълнение. Някои от тях няма да напуснат 

района, в който са живели, а други ще го напуснат и ще се отправят към други земи. Някои от тях 

ще се отдалечат от роднините си, за да изпълняват работата си, а други ще изпълняват задачата си 

в лоното на семейството си. 

48 Някои вярват, че Учителят ви е възложил само духовна задача в този момент. Но те дълбоко 

грешат, тъй като душата ви още с възникването си е донесла със себе си предварително начертан 

път на развитие. В този момент, както и в предишни времена, само ви напомних за договора, който 

душата ви е сключила със своя Отец, преди да дойде на тази земя. 
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49 Приемете задачата си с любов, о, ученици, за да можете да постигнете това вашите ближни 

да следват стъпките ми. Трябва да осъзнаете, че имате всичко необходимо, за да бъдете сеячи на 

това семе. В душата и тялото си имате всички способности да издържите изпитанията и да 

спечелите битката. 

50 Нека душата ви да бъде кормило на тялото ви, а светлината на духа ви да осветява пътя ви и 

да управлява страстите и импулсите на плътта. Тогава изпълнението на задачата ви ще бъде лесно. 

51 Помнете, че трябва да върнете духовното семе, което е поверено на всеки от вас, 

умножено, за да бъде съхранено в моите житници. С това ще разберете, че трябва да използвате 

времето, с което разполагате. 

52 Блажен е онзи, който търпеливо изпива чашата на страданието, която му предлага борбата, 

защото накрая болката му ще се превърне в щастие. Бъдете изпълнени с вяра и смелост, тогава 

няма да се страхувате от човешките присъди. Страхувайте се от себе си, защото една слабост или 

грешка може да има тежки последици за вас. Ако някой от твоите ближни, който току-що е ослепял 

от мрака, който покрива света, коварно нарани сърцето ти, прости му и ела при Мен, за да затворя 

раната ти с любовта Си. 

53 Носете бремето на кръста си с търпение и знайте, че това съществуване и изпълнението на 

трудната ви духовна мисия ви помагат да издигнете душата си до царството, на което има право. 

54 Ако изпълниш задачата си на земята, ще я изпълниш и в отвъдното. 

Моят мир да бъде с вас! 
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Инструкция 202 
1 Вижте с погледа на духа си звездата, която ви води в присъствието на вашия Отец. 

2 Тук е Спасителят, който в словото си ви носи божествената топлина, от която се нуждаят 

душите ви, измъчвани от скръбното странстване на живота. 

3 Когато се приближаваш към Мен поради болка, Моята любов те приема. Имайте вяра и се 

присъединете към тържествеността на тази проява. 

4 Искам да бъда с теб, толкова близо до сърцето ти, че наистина да усещаш присъствието ми. 

Искам вие и аз да бъдем едно цяло в хармонията и сърдечността на тази нощ; да знаете, че аз съм 

вашата първа светлина, божественото обещание, неуморният Учител, който се стреми да направи 

душите ви съвършени, достойни за Бога. 

5 Искам да бъда с вас, дори да е само за един час, но така, че да ви е невъзможно да се 

отделите от Мен. Виждате ли, искам да ви изпълня със сърдечност, с надежда и изцеляващ балсам 

и искам да помните, че дойдох на света в нощ като тази, за да ви покажа чрез живота си и 

примерните си дела пътя, който води към Небесното царство. 

6 Приближете се до Мен, за да приемете в сърцата си същността на това Слово и за да може 

молитвата ви, която безмълвно излиза от сърцата ви, да се обедини с всички небесни песни в този 

тържествен час. 

7 Молете се, всички вие, молете се за бедните, за страдащите, за лишените от свобода, за 

болните, за сираците. Молете се мислите ви да донесат облекчение на страдащите, да развеселят 

скърбящите и да пресушат сълзите на плачещите. 

8 Няма човек сред вас, колкото и да е твърдо сърцето му, който да не е вътрешно 

развълнуван в тези моменти. Но също така ви казвам, че за да мисли за другите, човек трябва да 

забрави себе си. Тогава те, вие и аз ще бъдем едно цяло в този час на духовно общение. 

9 Аз ви посетих в уединението ви и когато Моето учение през този ден приключи, ще оставя 

следа от Моето присъствие, която ще бъде незабравима за този народ. 

10 Позволете Ми да събера изсъхналите цветя, които вашите сърца, пълни с изпитания и рани, 

Ми предлагат, и ще оставя там светилник на вярата и надеждата. 

11 Именно вашето сърце търси днес Моят Дух, за да възкръсне наново в сърцето на 

човечеството. 

12 Наистина ви казвам, че ако превърнете моите присъди във ваш закон, ако следвате моите 

стъпки и ме вземете за пример, божествената любов, която ви донесе семето на безсмъртието, 

когато преди много векове стана човек, ще започне да разцъфтява в сърцата ви. 

13 Аз самият дойдох сега да ви обясня причината за тази любов, тъй като вие не можахте да я 

разберете. 

14 Душата ти трепери, когато Ме слуша и Ми казва: "Господи, изглежда, че съм бил с Теб по 

онова време. Твоето Слово ми напомня за всичко. Ще ме освободиш ли от тази несигурност, 

Учителю?" 

15 Истина ви казвам, че в онези дни духове и хора бяха свидетели на Моето идване и на 

Моето дело в света. 

16 Душата ви е една и съща, дори да е живяла в друг свят или да е обитавала друго тяло. Днес 

то плаче с други очи, но същността му е същата и въпросите му са същите. Тя също Ме пита, опитва 

се да Ме забележи или да Ме открие. Тогава й казвам да не се страхува, да бъде радостна и да 

осъзнае, че животът в безкрайността е постоянно питане и че е необходимо да бъде смирена, 

упорита и с голяма сила на вярата, за да разбере божествените уроци. 

17 Често искате да разберете първо голямото, а след това малкото. Започнете обаче с 

опознаване на себе си. Вглеждайте се в себе си, задавайте си въпроси и ще усетите как започвате 

да се храните с огъня на своето същество. Защото Бог я запали с огъня на Своя Свети Дух. 
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18 Смътно разбирате това указание, защото знаете, че не можете да имате повече знания от 

тези, които съответстват на вашето развитие. Но ви уверявам, че онези, които знаят как да Ме 

търсят в своето същество, в храма на собствената си душа, скоро ще получат отговор на въпросите, 

за които векове наред не са могли да намерят обяснение. 

19 Ако човекът се бунтува срещу духовното, съвсем естествено е, че неговото малоумие не 

може да прецени Безкрайното. И колкото и Учителят да ви говори за величието на Отца, човек не е 

в състояние да разбере какво съдържа тази истина. 

20 Трябва да ви кажа, че ви говоря именно за онова познание, което трябва да имате за Бога. 

Защото да обхванете всичко, да проникнете във всичко и да го опознаете така, както бихте искали, 

това не можете да постигнете. 

21 Само Бог наистина познава Бога - казва ви Учителят. 

22 Хора, осъзнайте дълбоката тишина, с която вселената посреща и се покланя на своя Господ 

в този час. Всичко е потопено в любяща отдаденост, във възвишено съзерцание, в дълбоко 

преклонение. 

23 Причината за това е, че всички същества и всички сътворени неща знаят, че Аз току-що 

давам Моето Слово, същото Слово, което излезе от устата на Исус, на когото хората и природните 

царства се подчиниха, на когото неизлечимите болести отстъпиха и чрез когото мъртвите 

възкръснаха. 

24 В тази нощ на духовен празник за онзи, който знае как да се подготви и издигне, вие имате 

в невидимото, в недосегаемото, присъствието и посещението на онези същества, които наричате 

ангели. Ако наистина можехте да отделите душата си от тялото, щяхте да видите полята, градовете, 

домовете и космическото пространство, озарени от небесното сияние на безброй същества, 

пратеници на светлина, мир и любов. 

25 Небето се приближава към земята и неговата светлина търси както този, който отделя 

време да си спомни, така и този, който е забравил духовната истина. 

26 Радвай се, народе, радвай се поне тази нощ, тъй като все още не си в състояние да запазиш 

този мир завинаги. 

27 Радвайте се с естествена сърдечна радост, която е сърдечност и завръщане към доброто. 

Да, радвайте се на насладата на духа, която е вечно просветление. 

28 Наричате тази нощ "Светата нощ" в памет на тази, в която Равинът е дошъл на бял свят. 

29 Под божественото влияние на тези спомени хората се сближават, спомнят си за 

отсъстващите, прощават си обидите, семействата се събират, приятелите се посещават, сърцата се 

изпълват с надежда. Всички сякаш очакват нещо изненадващо, за което не могат да се досетят ─ в 

нощта, когато хората позволяват на малко сърдечност да влезе в твърдостта на сърцата им, а някои 

позволяват на малко духовност да влезе в материализма им. Но аз ви питам: смятате ли, че само 

тази нощ е достойна да бъде наречена "свята" от хората? Не бихте ли могли с малко любов да 

превърнете всички нощи и дни на своето съществуване в "свети", за да изпитате, че животът е свят 

във всеки един момент? 

30 Казваш Ми: "Това е нощта, в която всяка година отбелязваме онази нощ, в която Ти дойде в 

нашия свят, за да ни донесеш послание за любов." Но Аз ви отговарям, че този час е моментът, в 

който се е родил онзи човек, в когото "Словото" е станало човек, но че Моят Дух е бил толкова 

близо до хората тогава, колкото е бил преди и колкото е днес. 

31 Но ако не живеете ежедневен живот, изцяло посветен на закона, истината и любовта един 

към друг, поне направете усилие да бъдете духовно единни в тази нощ на възпоменание. 

32 Търсете Ме всички, идвайте при Мен всички, но идвайте покорно и смирено, очаквайки 

всичко от милостта на вашия Господ. 

33 Никой да не идва със самочувствие или суета, защото ви казвам, че сте Ми по-скъпи като 

нуждаещи се и грешници, но смирени, които измиват петната си в кристалните води на Моята 

прошка. 
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34 О, само ако можеше да дойдеш с Мен в духа и да видиш цялата мизерия на човечеството 

оттук! 

35 Ако властимащите, богатите и онези, които живеят в удобство, искаха да бъдат с Мен тази 

нощ, щях да ги заведа в духа им до местата на болката и бедността, които те не искат да видят. 

36 Тогава им казвах: Оставете за малко празника си и нека заедно посетим местата, където 

живеят вашите братя, бедните. Нека видим как празнуват тази благословена нощ на скръб за едни 

и празник за други. Бъдете спокойни - казах им аз, - моля ви само за няколко минути, след което 

ще можете да се върнете към пира и веселието си. След това щях да ги водя от едно място на 

друго и да им покажа една стара майка, която в самотата на мизерния си нощен лагер плаче за 

загубата на децата си, които са били нейната надежда и които войната й е отнела. 

37 Тази жена живее само със спомени и молитви. Докато мнозина се опияняват от 

удоволствия, тя пие чашата на страданието. Душата ѝ само чака часа, в който ще напусне този свят 

и ще влезе във вечността. Защото надеждата ѝ в човечеството отдавна е угаснала. 

38 След това щях да им покажа децата, които се скитат сред хората, които не уважават живота 

на ближните си, които не обичат и не разбират нуждаещите се. 

39 Искам да накарам тези хора да чуят дълбоките въпроси на децата, които в своето човешко 

невежество питат за причината на толкова много несправедливост, злоба, егоизъм и жестокост. 

40 След това щях да ги заведа на онези места, където се чуваха задушените стенания и 

ридания на болния, който изпитваше как тялото му се разпада, както се чупи клон, когато го 

връхлети буря. Те са болните, победените, забравените. 

41 По-късно щях да накарам портите на затворите да ни пропуснат, за да видят хилядите хора, 

които поради липса на любов, милост, светлина, справедливост и мир са попаднали в мрака на 

затвора. 

42 И така, от място на място щях да им покажа в един образ цялото нещастие и болка, 

причинени от стремежа към власт, алчността, омразата, материализма и ненаситния глад за власт 

на управляващите с тяхната фалшива власт ─ на онези, които си мислят, че са силни, но не са, и 

които не позволяват на никого да притежава това, което му принадлежи по право. 

43 Но Аз не ги призовавам, защото знам, че те не искат да чуят гласа Ми, макар че той звучи в 

съзнанието им. 

44 Вие обаче, хората, които Ме чувате в момента и които сте познали лишенията, самотата, 

студа, а също и сиромашията, и които поради това съчувствате толкова много на хората, които 

викат от глад и жажда за справедливост ─ елате при Мен и заедно ще посетим духом болните, 

страдащите, всички бедни и забравени по света. 

45 Елате, за да Ме видите как разстилам мантията Си и я съединявам с вашата, за да покрием с 

любов цялото човечество. Елате, за да чуете духовния Ми глас, който казва на плачещите: не 

плачете повече, не тъгувайте, събудете вярата и надеждата, които са светлина по пътя на живота. 

Наистина ви казвам, че ако се молите и се "събудите" отново с истинска вяра, тези дни на болка за 

човечеството ще бъдат съкратени. 

46 Да, възлюбени хора, оттук, от мястото, където си почивате, за да Ме чуете, можете да 

позволите на душата си да се приближи до Моето жилище, за да може по-добре да види, разбере 

и почувства трагедията на хората, своите братя. 

47 Виждате ли тези тълпи от хора, които са изпълнени с блаженство? Това са войници, които са 

си взели кратко примирие по време на битката, за да Ми поднесат няколко минути молитва и 

възпоменание. Но тяхната радост и блаженство са измамни. Те ядат и пият, за да облекчат 

страданието си. Сърцето им изпитва силна болка. Те страдат, хора, страдат много, и особено в тази 

нощ, която е мъчение за тях. Всеки спомен е ужилване, всяко име или лице, което си представят, е 

рана. 
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48 Докато вие сте спокойни въпреки проблемите си, докато виждате родителите, децата и 

съпругите си, те трябва да носят горчивината, че не могат да ги прегърнат, и страха от мисълта, че 

може никога повече да не ги видят. 

49 Много, много от тях страдат, докато унищожават животи, опустошават домове и градове, 

сеят болка, скръб и сълзи, а след това вярват, че са загубили правото да се върнат при семейството 

си, в мира, в лоното на своите. 

50 Знам, че много от тях не са виновни, че в сърцата им няма нито омраза, нито желание да 

унищожават. Знам, че те са жертви, роби и инструменти на истинските злодеи. 

51 Само аз мога да ги спася, само моята любов може да ги покрие защитно. В света те са 

изоставени. 

52 Вие, хора, които не можете да си представите какво означава това изпитание, но които днес 

Моето Слово докосна по най-чувствителните струни на сърцата им ─ изпратете им вашите мисли, 

пълни с милост и светлина. Защото наистина, казвам ви, те ще се почувстват укрепени и 

окуражени, без да знаят защо, да се молят и да се надяват, че най-накрая убийствената война ще 

приключи и вместо тъжния рев на битката ушите им отново ще чуят онези сладки думи, които 

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

53 Молете се, хора, и по този начин накарайте света да очаква светлината на новия ден, за да 

си спомнят хората моето обещание ─ онова, което говори за по-добри времена, за одухотворяване 

и благоденствие. 

54 И аз ви казвам: Нека сега се обърнем към сърцата на 

Децата да и да търсим тези, на които им липсва всичко. Помислете за тях: те спят, в сънищата им 

няма упрек към никого, макар че леглото им е много твърдо. 

55 Днес на трапезата нямаше хляб, но те си почиваха с увереност за новия ден. Облечени са в 

парцали, но не се срамуват, защото са невинни, и се усмихват, въпреки че на телата им липсва 

топлина. Те са ангели на Земята, защото усмивките им отразяват чистотата на небето. 

56 О, невинност! Покрийте ги с най-добрата си дреха, защото тяхно е небесното царство! 

57 Всички вие наричате тази нощ "Свята нощ" и Аз изливам поток от благословии върху всички 

Мои деца. 

58 Знай, че Аз съм твой и ти си мой. Помнете, че Аз доказах любовта Си към вас, като живях 

сред вас, обикновените хора, родих се в бедност, трудих се сред тръни и умрях в лишения. 

59 Не можеш да кажеш за Мен, че не те разбирам. Защото не само съм видял вашите 

страдания, но и сам съм ги преживял. 

60 Говоря ви и за старите хора ─ тези, които отдавна са преминали пролетта на живота и сега 

усещат студа на зимата. С напредването на възрастта им липсват сила, енергия и здраве. Работата 

става трудна, крайниците стават тромави и от тях вече не се иска да сътрудничат. 

61 Така възрастните хора се виждат изключени от борбата за живот на другите, виждат се 

самотни, а смирените им сърца трябва да потънат в тъга и да познаят трудностите, мизерията, 

глада, самотата. Говоря за тях, защото те също се нуждаят от вашата помощ и утеха. Обичайте ги, 

хора, и ще имате право да седнете на голямата трапеза на духовното угощение, където ще ви кажа: 

Блажени сте вие, които, следвайки Учителя, сте успели да разберете всички страдащи. 

62 По този начин започнете да развивате състрадание в себе си. Тогава Аз ще използвам 

ръцете ви, за да предам чрез тях благословиите Си, и никога повече няма да се съпротивлявате да 

използвате вашите, за да дадете на брат си, така че когато Ми казвате: "Господи, всичко, което е 

Мое, е Твое", да го казвате от сърце. 

63 Ако сте практикували активна благотворителност в живота си, продължете да го правите. Но 

ако не, започнете с първия нуждаещ се, който почука на вратата ви, независимо дали е болен 

душевно или телесно, с опустошено сърце, вдовица, старец или дете. 
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64 Не забравяйте, че истински нуждаещите се представляват Исус, че Той идва във всеки от 

тях, за да ви каже: "Жадувам", жадува да се обичате един друг. 

65 Възможно ли е сърцата на хората да не се разтърсят пред картините на огромна болка и 

страдание, които това човечество предлага? Да, да, възможно е. Виждам как онези, които не 

страдат от трудности, галят с погледа си съкровищата, които притежават, с повече нежност от 

хората, децата на Бога. 

66 Възлюбени хора, вие Ме придружавате в тези кратки моменти, за да посетите нуждаещите 

се. Бъдете благословени за това. Не мислете, че забравям богатите и влиятелните. Защото, макар 

да изглежда, че не се нуждаят от Мен, Аз най-добре познавам тяхната мизерия, техните страдания, 

а също и техните нещастия. Но днес те смятат, че имат всичко. Тогава защо Ме молят за помощ, 

след като според тях Аз съм Христос на болните, на изпадналите в беда, на страдащите? Те не 

знаят, че Моята задача е да ги спася от фалшивия блясък, за да им дам истинско и вечно 

блаженство. 

67 Знаеш ли кой друг, освен теб, е слушал думите ми с плам и е усещал как духът му трепти от 

любов? Това е Мария, възлюбени хора, майчиният дух, който живее в лоното на Твореца и чието 

най-съкровено същество винаги ще бъде свързано с паметта на Исус. 

68 Нейният път през света беше кратък, макар че беше по-дълъг от моя, защото тя дойде по-

рано и си тръгна по-късно. Нейните кратки и изпълнени с любов думи бяха като небесна ласка. 

69 Чувствайте я в духа, обичайте я и се обръщайте към нея духовно. Знайте, че винаги, когато 

извършвате дела на милосърдие, тя ще бъде с вас, ще държи мантията си на застъпничество и 

майчина любов над страдащия и кървящ свят и във всеки ваш плач или скръб ще можете да чуете 

глас, който ще ви отговори сърдечно: Не се страхувай, аз съм тук, имай вяра. 

70 Хора, вие бяхте с Мен, Моето дихание влезе в сърцето ви през тази благословена нощ и ви 

накара да забравите всички трудности. 

71 Молете се светлината на вашия Спасител да бъде ваш водач и да ви преведе през това 

бурно море, което прекосявате днес. 

Моят мир да бъде с вас! 
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инструкция 203 
1 Добре дошли, вие, които желаете да разширите знанията си, за да откриете най-висшето в 

същността си. 

2 Щастливи и благословени ще бъдат онези, които искат да виждат ясно. Но наистина ви 

казвам, че не можете да постигнете това, докато не положите усилия да свалите превръзката, 

която покрива очите ви. 

3 Човекът е двойно по-виновен: не само защото не полага никакви усилия, за да падне 

превръзката, която му пречи да опознае най-висшите учения, но и защото не се е освободил от 

оковите на материята, които са го съблазнили ─ в противовес на удоволствията на душата ─ към 

физическите удоволствия. Това е причината, поради която той е заробил себе си под властта на 

страстите и оставя душата си да прилича на куц човек, който не прави нищо, за да оздравее. 

4 Във всички области виждам, че мнозинството от хората са нестабилни, навсякъде срещам 

само слабия човек. И на какво се дължи това? За това, че нямате смелост и достатъчно воля, за да 

излезете от мръсотията, в която сте затънали, да преодолеете инерцията, която кове оковите, 

които ви свързват с материята, а това е произходът на всички пороци, на всички грешки. 

5 Но човекът не иска да се възползва от силата, с която е надарен, а именно волята. 

6 За волята, която трябва да бъде неограничен законодател, която трябва да стане върховен 

водач и, подкрепяна от разума, да се бори ─ власт срещу власт, господство срещу господство: от 

една страна страстите и желанията, от друга - разумът и волята, докато последните не спечелят 

битката и вие не можете да кажете, че сте освободени. 

Тогава ще можете да бъдете велики пророци, велики просветлени, "свръхчовеци". Тогава ще 

можете да живеете с дивите животни и да си играете с влечугите. Защото, истина ви казвам, 

именно прегрешенията, които ви сполетяват, ви карат да се страхувате от тези ваши по-малки 

братя, а това е и причината, поради която те ви нападат. 

Но ако отделите време да наблюдавате хората, ще откриете, че има хора, които са по-диви от 

тигрите и имат повече отрова от кобрата. 

7 Не си мислете, че древните пророци са могли да правят чудеса, защото са били 

предопределени да го правят. Не, защото се бореха до победа и станаха истински служители на 

Храма. Но истина ви казвам: Този, който най-много се старае да постигне истината, е подвластен на 

прегрешения и страсти. 

Но вие притежавате светлината, която ви просветлява, която е божествената сила, безсмъртната 

и чиста природа, неразрушимата същност, която оживява всичко и води човека до най-висшето 

блаженство. Тази неразрушима същност е чистият елемент, който притежава всяко човешко 

същество. Но човекът се е отровил със земни удоволствия и затова тази неразрушима субстанция, 

тази безсмъртна същност, е била покрита със смъртна дреха и доброволно се е пожертвала. 

Но благодарение на силата, която притежава, тя постепенно ще възвърне достойнството на 

смъртния човек и той ще пожелае радостите на безсмъртния плод и завинаги ще се откаже от 

стремежа към покварените наслади, които дава лошият плод. 

8 Но какво ви е необходимо, за да постигнете всичко това? ─ Знанието как да използвате 

силата и енергията си, за да работите като истински работници на Храма, за да побеждавате и да 

премахнете превръзката, която покрива очите ви, за да виждате ясно и да не правите грешни 

стъпки, нито да се лутате в тъмнината. 

9 Говорих ви за това, което наричате тайни. Но трябва да изучавате словото ми задълбочено, 

за да разберете цялата светлина. 

10 Искам да разберете тази велика истина, че нито Бог, нито природата имат тайни за човека. 

Слабото разбиране на божествените учения е причина човек да не може да следва истинския 

закон. Затова той се лута оттук натам, от едната страна на другата, без да разбира нищо, без да 

чувства нищо, без да разбира, че Бог е в духа на човека и винаги се изявява за негова полза. 
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11 Истинският закон означава съвършенство. Защото какъв е смисълът да казваш, че 

изповядваш една или друга религия? Каква е ползата да ви казвам, че вярвате в Бога, когато 

делата ви, мислите ви говорят точно обратното? Ще дойде ден, когато ще ви дам Моето небесно 

царство, за да видите, че Аз съм в Отца, вие в Мен и Аз във вас. Този завет ще бъде наречен Завет 

на мира. Тогава ще изпълниш Закона. Ще Го признаете за единствения Господ, няма да има 

предпочитание към един пред друг, защото всички ще се обичате един друг като един, като едно 

същество. 

Но ако искате, ако вие, мои възлюбени, положите усилия, ако искате да бъдете истински 

служители на храма, можем да сключим този завет за мир още днес. 

Не мислете, че трябва да напуснете тази планета, за да сключите този договор. Не. Необходима 

ви е воля. Масата е подредена и аз ви каня да седнете. Елате и заемете местата си, позволете Ми 

да ви водя, да ви служа. Вземете заедно с Мен хляба на истината, просветете се с факела на 

любовта, отхвърлете превръзката, която закрива очите ви, разкъсайте оковите на страстите, 

просветете се с най-висшата светлина като Божии деца, каквито сте. 

Приканвам ви, елате с Мен, присъединете се към Мен в химна на възхвалата: "Слава във 

висините на Бога, и заветът на мира да се установи сега на земята. Алилуя, алилуя на Господа." 

Получете Моята благотворна роса, Моето удовлетворение. Предайте Ми скърбите си, предайте Ми 

изпитанията си и не ги забравяйте повече. Пейте с мен: "Алилуя, алелуя на Господа." ─ Не ставайте 

прекалено шумни, възлюбени Мои, защото Аз съм с вас. 

12 Ако можехте да бъдете в хармония с небесния концерт, нямаше да имате и най-малкото 

желание да ядете отново отровния плод. Винаги ще оставяте безсмъртното същество да сияе във 

вас. Искате ли да седнете на трапезата, възлюбени мои деца? Тя е зададена и аз съм вашият 

сървър, аз ви напътствам. Ела, защото те очаквам. 

13 Не приличайте на фарисеите, които се показват в храма, в синагогите, с бледи лица, за да 

кажат хората, че са постили, а после оставят беззаконието и импулсивността си да изстрелят 

юздите. Не, възлюбени мои, вие трябва да бъдете същите в залата за събрания, по улиците и в 

домовете си, винаги по-силни от бистрата вода, за да могат онези, които искат да нападнат 

учението на Исус, да го видят и да кажат, че моето учение е наистина добро, защото вие сте живо 

огледало на добродетелта в обществения и личния си живот, защото оставяте навсякъде любов, 

истина и доброта. 

14 В този момент се приближавам, за да съзерцавам народа Си и да напиша словото Си в 

сърцата му. Оставям ви спомена за Моето проявление чрез тези носители на глас. Ако се 

замислите, ще разберете, че не съм мълчал нито за миг, че Аз, Словото, винаги съм ви говорил. 

Моят глас, който изпращам на хората по много начини, било то към умовете им, към душите им 

или към сърцата им, е насърчение, укрепване, надежда, вдъхновение и понякога съд. 

15 И аз ви казвам: Във всички времена хората са Ме търсили духовно ─ някои с по-голяма 

ревност от други. 

16 Защото на земята няма да намерите всичко. Има знание и откровение, които Аз запазвам за 

Себе Си, така че когато ги търсите, ще Ме намерите. Никога не съм ви отказвал Моята любов, 

Моето милосърдие, което стигна дотам, че ви дадох дори това, което знаете, че не е добро за вас, 

така че когато го поискате, да се убедите в грешката си. 

17 Това време на духовни прояви и божествено слово беше пиршество, банкет, на който бяхте 

поканени да се нахраните с храната му. Тези, които дойдоха "голи", намериха прилични дрехи, за 

да се покрият. 

18 След дълги пътувания и усилия успяхте да влезете в сянката на могъщо дърво, където 

възвърнахте силите си и се научихте да побеждавате шепота на изкушението, което ви подканва да 

напуснете правилния път на всяка крачка. Така малко по малко се научавате да бъдете добри 

ученици. 
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19 След като ви дадох Моите напътствия, намирам, че сте ентусиазирани и готови да 

продължите да се посвещавате на това Дело. Разбрали сте отговорността си, задължението си да 

направите това произведение известно с чистотата и искреността, които са му присъщи. Сега 

осъзнавате, че ако работите с усърдие, покорство и любов, ще премахнете много бодили и тръни 

от пътя на хората. От различни точки на земята вие последвахте този призив да станете войници и 

ученици. 

20 Днес ти идваш, за да Ми покажеш своята вярност, да Ме следваш, да Ми предложиш 

плодовете на своя труд, които само Аз познавам. Само Аз знам кой си бил, кой си и кой ще бъдеш 

утре. Вие дойдохте гладни за добри дела, жадни за любов и за това да бъдете обичани, а Отец ви 

прие, задоволи глада ви и ви направи Свои слуги. 

21 Когато разпозна и почувства Моята божествена любов, ти повери на Мен всичко, което 

сърцето ти беше затворило и скрило от света, в една цялостна изповед. Разкаянието ти за 

извършените от теб прегрешения беше истинско, защото душата ти преди това беше просветена от 

Моята светлина. 

22 Искам да сте подготвени, за да спазвате завета на любовта, който сте сключили с Моята 

Божественост, чрез делата си и предаността си, когато Ме чуете отново. Защото, въпреки че сега 

Ме преживявате като Отец, Аз трябва да дойда при вас и като Съдия. 

23 Не искам да изненадвам никого спящ, защото ще се събуди твърде късно и ще му се 

наложи да пролива сълзи. 

24 Само още три години ще можете да чуете тази дума. Тя ви учи непрестанно. Кога ще станете 

майстори? Ще можете ли да заемете моето място, за да продължите да храните множествата? 

Днешното ми слово е като призив за събуждане, защото вече е настъпил моментът на 

кулминацията на моето слово за вас. 

25 Приближих се до вас, за да се обедините в духа си, за да тръгнете с твърдо решение да 

изпълните мисията и да се прегърнете като братя. 

26 Разберете, че всички сте равни, че сред вас няма господари или началници. Искам всички 

вие да бъдете служители на моята кауза. 

Виждате ли, историята на Моето Слово се записва от онези, които нарекох "златни пера", и Аз 

не искам следващите поколения да открият разделения между вас чрез тези писания. Вие също 

трябва да искате това. Остави им примера си, записан в делата ти, и те ще тръгнат по пътя, както ти 

си намерил насърчение в собствените си братя по вяра. 

27 Слязох, за да погаля всички, да ги покрия с мантията си. Но това човечество остана без 

отговор и глухо. Говорил съм му чрез чудеса, но то е останало сковано. Накарах ги да усетят 

справедливостта Ми, но те избягаха от Моята справедливост. На вас говорих с думи на любов, за 

да можете да свидетелствате, но вие не предадохте Благата вест, нито пък тези, които познаха 

времето, в което се намират. Всички вие притежавате едни и същи духовни качества. Но едни 

подготвям като пратеници, а други подготвям, за да ги приемат. 

28 Излизайте като "работници", винаги подчинени на моята воля. Дръжте се подготвени, 

защото ако не сте, ще дойдете с празни ръце, въпреки че те са изпълнени от моята Божественост. 

29 Поставих съвършеното Си дело в грешни ръце. Но това не е причина да не го разкривате. 

Ако сте недостойни, Моята любов ви прави достойни и ви дава средствата да се обичате и 

спасявате един друг. 

30 Тъй като съм могъщ, искам Моите създания да не бъдат нуждаещи се и затова предавам 

съкровищата и благата Си в ръцете на грешниците, така че те на свой ред да се отворят и да дадат 

изобилно на другите. 

31 Блажен е онзи, който е успял да предаде всичко, което е донесъл със себе си в душата си. 

Защото онзи, който е бил невярващ, егоистичен или невеж, дори не е разпознал това, което е имал 

в себе си. Бъдете хора на вярата, за да възкресите "Лазар" от мъртвите и да дадете зрение на 

слепите. 
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32 Ако искаш да разбереш каква велика истина съдържа моето слово, следвай го, за да го 

изпиташ. Но на изпитание ще подложите не него, а себе си. Защото ако нямате вяра в това, което 

казвате или правите, каква вяра във вас могат да имат другите? Вие трябва да бъдете като 

огледало, в което вашите ближни могат да видят себе си и да разберат, че сте Мои пратеници. 

33 Изпълнете задачата си и когато я свършите, ще се озовете пред голяма затворена порта, 

която ръката ви може да отвори, защото тя има ключа. Отвъд тази порта ви очаквам. Чужд ключ 

няма да ви послужи за отваряне на портата, нито пък ще можете да преминете от първото на 

третото стъпало на стълбата, без да сте били на второто. Защото тези седем стъпки означават пътя 

на духовното съвършенство, който всички вие трябва да извървите. 

34 Правя всички вас едно сърце, за да ви оставя като една воля и с един идеал. 

35 В този момент говори Онзи, Който ви е дал закони и заповеди от началото на времето, за да 

живеете праведно и възвишено и да се обръщате към слабите. Но плодовете ви са оскъдни и все 

още не сте се нахранили със съдържанието на онзи хляб, който винаги съм ви предлагал, а именно 

любов, доброта и милост. Вие криете откровенията Ми и пазите даровете си за себе си. Но душата 

на човека е бедна и един ден ще ви потърси сметка и не искам да усещате суровостта на присъдата 

й, когато узнае за вашата отговорност. Положете усилия и Аз ще умножа семето ви. 

36 Вярно е, че носите много тежък кръст на раменете си, че ви тежат укор, покаяние и 

осъждане. Но ако не изпълните задачата си, ще почувствате отговорността си много по-силно. 

37 Досега Благата вест трябваше да се е разпространила и броят на моите ученици да е много 

по-голям. Къде са болните, които си изцелил, и грешниците, които си обърнал? Мисията, която ти 

възлагам, не е извън твоите сили и възможности. Твоят кръст е като моя, той е кръстът на 

отречението, жертвата и любовта. Всеки, който се заеме с нея с истинско разбиране, ще дойде при 

Мен със сърце, пронизано от неразбирането на ближните му, но в мир с Мен и удовлетворен от 

работата си. 

38 Над църковните водачи, които виждате тук и които са ваши братя, се издига Илия, който 

просветлява и вдъхновява душата ви. И Мария, вашата Божествена Майка, също представя своите 

създания и ги приближава до Мен, за да има винаги общение между Отец и детето. Мария е 

вашият постоянен Застъпник. В нейните очи всички вие сте малки и нежни деца. Колко сълзи 

пролива, когато любимите ѝ деца съгрешават. Всъщност не познавате нейната любов и преданост 

и не сте утешили майчината ѝ душа. Благодарение на нейното застъпничество правосъдието ми е 

било задържано много пъти. Но не си мислете, че в нея има воля, която се противопоставя на Мен, 

защото тя е част от Моя Божествен Дух. Мария въплъщава моята нежност и е образец на майчина 

любов. 

39 Всеки, който се подготви по това време чрез молитва и добро практикуване на моето 

учение, ще бъде пощаден от отприщените природни сили. Призовавам ви да се молите и да 

дадете на всички вас възможността да се спасите. 

Докато природните стихии пречистват и намаляват редиците на непокорните, вие трябва да 

останете "нащрек и да работите" и да се молите за ближния си. 

40 Много пъти съм ви молил да се обедините, за да донесете едно учение на света. Защото, 

ако се разделите, ще имате големи изпитания и компенсацията ви ще бъде по-голяма. Защото, 

въпреки че познавате Моята воля и трудната си мисия, вие се отклонихте от Моите заповеди. 

Обединете се, останете като един дух и една воля. Обичайте се един друг. 

41 Вие сте в Моето присъствие и се срамувате от липсата на мисия. Вие идвате без добри дела 

и сте загубили дрехата на благодатта, с която ви украсих. Вие не се подчинихте на Моите заповеди 

и Ми приписахте несъвършенство, защото ви дадох Своите напътствия чрез човешко същество. Вие 

сте на мнение, че човешкото същество не е способно да предаде божественото слово. Но в 

момента ви доказвам, че решението Ми е правилно. 

Човекът притежава Моя дух и е способен да Ме разбере. Ето защо го направих носител на глас 

и го използвам, за да Ме предава на света. 
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42 В душата си носите книга, в която сте записали делата си по време на различните си 

прераждания на Земята. И в сегашното време, време на съд, Аз изпратих някои да изкупят вината 

си, а други да изпълнят една трудна задача. Избрах ви измежду огромните множества човешки 

същества, за да извършите дело на пречистване, дело на обновление и духовно извисяване сред 

човечеството. 

43 Светът ще се чуди защо съм избрал вас, необразованите и грешните. Казвам ви: Съдбата на 

всички същества е в Мен. В момента Аз работя върху вас, за да ви направя Мои апостоли, и с 

успешното изпълнение на тази задача времето за пречистване ще приключи. 

44 Илия е обучил възприятията ви, за да можете ясно да видите началото на шестия етап, 

разхлабения шести печат, който донесе благодат и светлина на всяка душа. 

Вие сте имали моето просто и разбираемо слово, което разясняваше тайни, отваряше пътища и 

запалваше светлина във всяко създание. Видяхте, че много пророчества са се сбъднали, и пред 

лицето на толкова голямо изпитание вие се събудихте и се подготвяте да упражнявате моето 

учение. 

45 Давам ви благодатта да Ме слушате до 1950 г., в края на която Моите гласоподаватели ще 

престанат да предават Словото Ми. На всички вас искам братство и постоянство в задачите им, за 

да могат да предават без грешки и за да може моето учение да има една и съща същност във 

всички общности. Защото един е Учителят, който ви говори. Светът очаква Благата вест и Моята 

воля беше да избера вас, за да я донесете. 

46 Ръководителите на вашата нация не знаят, че в нея има хора на вярата, избрани от Мен да 

се молят и да "бдят" за мир и добро разбирателство между хората. Аз ги подготвям и им 

позволявам да дойдат сред вас, за да оценят Моите прояви и вашата религиозна практика. 

47 Внимавайте да тълкувате правилно думите ми и да изпълнявате заповедите ми. Не давайте 

на хората плодовете на невежеството или фанатизма. Поправете несъвършенствата си, направете 

сърцето си чувствително, а след това в името на вашето послушание ще спра природните сили, 

които унищожават живота и спокойствието на вашите ближни, а също и вашето собствено. 

48 За кратко време все още ти давам думата Си. Времето, определено от Мен, наближава и 

тогава трябва да сте единодушни, църковни водачи и "работници". Вземете Ме за пример. 

Помнете, че за да завърши делото Си през Втората епоха, Учителят изстрада кръста и го понесе на 

раменете си до Голгота. Бъдете смирени и приемете мисията си. Вашата болка стига до Мен и 

вашите сълзи се смесват с моите ─ сълзи на любов и болка в името на човечеството. 

49 Правете дела на любов и милосърдие, водете множествата с ревност и праведност, както е 

моето 

Ще бъде. 

50 Подгответе се така, че след като изтече 1950 г., да донесете Моето учение в сърцето на 

народа и той да се разпръсне по всички народи. Давам ви кураж, защото след това време на 

слушане на словото ми пътят ви ще стане неравен. Благославям ви. 

51 Моят мир е с вас в момента, в който Ме приемете. 

52 Ще ви оставя незаличим спомен за тази проява и за това слово, което ви дадох за дълго 

време. 

53 Словото Ми те е украсило, но никога не се хвали. Само Аз знам кой си бил, кой си и кой ще 

бъдеш. Онези, които пристигнаха с глад и жажда в душите си, задоволиха желанието си, когато 

чуха Словото Ми, и днес са Мои служители. Тези слуги са учениците, на които показах светлината 

на Шестия печат. 

54 На този ден вие се събирате от различни области, защото навсякъде се чува гласът ми, 

който ви призовава да се съберете. 

55 Не съм дошъл да ви съдя или да ви държа отговорен. Съвестта и интуицията ви най-добре 

ще ви подскажат каква е вашата отговорност и стойността на вашите дела. 
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56 Не си мислете, че само вие Ме обичате. По всички пътища на света има хора, които Ме 

търсят, следват и обичат. И все пак искам да се обучавате в Моите наставления и така да послужите 

за пример на онези, които Ме обичат несъвършено или невярно. Истина ви казвам: в цялото 

човечество са разпределени дарбите на пророчеството, вдъхновението и (вътрешното) слово. 

57 Не спете, защото остават само три години до момента, в който вече няма да Ме чувате в 

тази форма. Кога ще бъдете учители на това учение? 

58 Обединих ви днес, за да ви призова да се събудите, за да се обедините в разбирането на 

истинската духовна любов и да разберете, че според Моята воля сред вас няма да има нито 

господари, нито подчинени. Думата ми ще остане написана. Но помнете, че не е моя воля вашите 

несъвършенства да бъдат записани в тази книга. 

59 Искате ли да оставите историята на своите прегрешения като лош пример за бъдещите 

поколения? 

60 Моето дело е свято, божествено, но все пак съм го поверил в грешни ръце, защото когато 

грешниците се чувстват обичани, почитани и помилвани от своя Господ, те са тези, които Ме 

следват с най-голяма любов, вярност и себеотрицание. 

61 Освен това къде са праведните на тази земя? 

62 На вас, ученици, казвам: Използвайте цялата си добра воля от ваша страна, за да ви оставя 

съвършени чрез Моето учение. 

63 Не се съмнявайте в себе си заради тромавостта си, защото Аз мога да накарам дори скалите 

да проговорят. 

64 По вашите пътища, във вашия живот има стълба, която започва от човека и завършва с Бога. 

Вървете по нея стъпка по стъпка, докато стигнете до лоното на Самия Отец, когато душата ви 

достигне най-високата степен на съвършенство. 

65 Илия е като фар, който осветява пътя ви в този момент. Той ви укрепва в изпитанията и ви 

съобщава за тези, които тепърва предстоят. 

66 Блажени са "работниците", които в тези моменти, водени от духа си, чуват словото ми. 

Защото те са тези, които знаят как да сеят здраве, мир и радост по пътя си. 

Моят мир да бъде с вас! 
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Инструкция 204 
1 Приемам ви, хора. Вратите на моето царство са отворени, за да ви посрещнат и да излеят 

любовта ми върху вас. В този момент ви давам това, от което се нуждаете, според вярата на едни и 

нуждата на други. 

2 Търся светилището на твоето сърце, давам ти светлината на истината, която е светлината на 

любовта, чиято могъща сила движи творението и поддържа всичко в него в ред, хармония и 

равновесие. Затова ви уча да обичате, за да познаете тайната на живота. Бъдете щедри, за да бъде 

любовта ви като песен, която радва сърцето на страдащите. 

3 Във вашите ръце е да разпознаете и да изпълните задачата си. Съдбата ви е да позволите на 

душата да възтържествува над всяко нещастие и грях, да издигнете цялото си същество, да ви 

облагородите и да ви направите достойни. Искам да контролираш тялото си без насилие, да го 

правиш с мъдрост и в същото време с милост. Ако вместо да обсъждат моите закони, хората ги 

изпълняват в любящо послушание, те ще превърнат този свят в рай, подобен на онзи, на който 

първите хора са се радвали в своята невинност и послушание, преди да го опетнят с нечисти мисли 

и дела. 

4 Ако човекът живееше според волята на Небесния Отец, този свят щеше да бъде долина на 

материални блага и духовно извисяване. Той няма да се оплаква от несгодите на природните сили, 

защото ще живее в хармония с тях и с всички същества. Това ще бъде божествен концерт, в който 

всяко човешко същество ще бъде нота. Но човекът не живее в хармония с божествените закони и 

затова се е превърнал в затворник на болката, в роб на самия себе си. 

Човек влачи вериги след себе си, страда, пролива сълзи и се отчайва, без да осъзнава, че дължи 

всичко това на собствената си вина. Ако разбере, че няма сълза, която да не е оправдана, той скоро 

ще постигне спасението си. 

5 Истина ви казвам: спасението от всички злини, от които страда човечеството, е в ръцете на 

човека. Той може да бъде свой собствен лекар. Затова ти казвам, че душата ти ще се издигне към 

Мен, ако вървиш по пътя, който ти диктува съвестта. 

6 За какво ви е този живот, ако не за доброто на душата ви, която принадлежи на вечността? 

─ Дошли сте в този свят на болести, сълзи, болка и не искате да знаете, че с малко доброта ще 

промените живота си. 

7 Този, който наистина Ме обича, ще бъде мъдър, който първо ще обхване света, а после и 

цялата вселена. Вижте как любовта на вашия Бог се проявява в цялото творение. Мъдрото 

действие, съвършената дума са ключът към Небесното царство. Любовта, която е сърцето на 

Вселената, ще издигне вашето съществуване, докато не постигнете общуването на всички същества 

чрез мисълта. 

8 Хора: Годината има 365 дни, но колко дела на милосърдие, на любов вършите през нея? 

Защо Ми казваш, че Ме обичаш, когато не правиш нищо за нуждаещите се твои ближни? Когато ти 

казвам, че те обичам, го доказвам с истински дела. 

Хората твърдят, че обичат Христос, но във всеки момент Ме нараняват, съдят Ме, унищожават в 

себе си паметта и примера Ми и отказват да следват Моите начини на действие. Не мислите ли, че 

всичко това е равносилно на трънен венец и ново разпятие? Ако Аз духовно помагам на болните, 

страдащите, бедните, затворените ─ защо не Ме придружавате там? Защо отказвате малко милост 

на тези, които ви молят? Осъзнайте защо ви казах, че сте Ме разпънали отново. Защото, който 

отрича любовта, отрича Мен. 

9 Казах ви, че като Божии деца трябва да се държите като Него. Защо не помагате да украсите 

творението на Отец със собствените си умствени, морални или духовни творения? 

10 Истинският Божи служител е този, който дава балсама на любовта към хората, който 

упражнява милосърдието, вдъхновено от сърдечно състрадание. 
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11 Болката ми, причинена от теб, продължава дълго време и тя идва от липсата на разбиране и 

любов от твоя страна. 

12 В това Трето време се връщам, за да повторя с любов тази фраза: "Обичайте се един друг". 

13 Хора, пригответе се да получите моя лечебен балсам. Всеки, който е готов да приеме, ще 

бъде изцелен, всеки, който е слаб, ще бъде укрепен. Съсредоточете се върху сърцето си, издигнете 

душата си към Мен и се надявайте. Ще ви дам повече от това, което сте си мислили. Приемайте в 

тишина, защото в тишина ви давам. Аз съм слънцето на вашата надежда, възлюбени овце. Но както 

аз ви давам, така и вие давайте. Не бъдете тесногръди. Когато давате, не мислете за това, което 

отнемате от децата си. Защото, ако това, което давате, е трудно за вас, по-добре е да не го правите. 

14 Не осъждайте живота на ближните си, защото така ще опетните не само устните си, но и 

сърцето си. Трябва обаче да сте готови да осъдите всяко свое действие и да се вслушате в повелите 

на съвестта си. 

15 Водете по-чист живот и когато се приближите до хармонията с всички Божии деца, ще 

започнете да усещате мира, за който толкова много копнеете. 

16 Всъщност Учителят ви казва: От това сутрешно посвещение сравнението с трите времена се 

превърна в реалност, символично представяйки трите години, през които все още ще ви давам 

думата си. Ето защо моето учение ще бъде по-дълбоко сега, когато светлината ми е отключила 

разбирането ви и е проникнала в душата ви. 

17 Вие вече не сте хората от Първата епоха, които в примитивното си състояние не са имали 

пълно познание за духовния закон, който да ги ръководи. Необходимо е било изпратените от Отца 

пророци да свидетелстват за съществуването на Бога. Всички те говорели за едно и също 

Божествено същество и така в човечеството започнала да се формира вяра в живия и истински Бог. 

Авраам с любовта си към своя Господ, Яков с непоколебимостта си в изпитанията и Мойсей с 

вдъхновенията си и Закона потвърждават и увеличават познанието на човека за Бога. 

18 Тези хора са били пионери на една епоха, както вие трябва да бъдете на друга - епохата на 

одухотворяването. 

19 През тази 1948 г., която представлява Първата епоха, ще научите много учения в Моето 

Слово, които се отнасят до това време. Ще разберете значението на историята на Израел, който не 

е единственият народ, спасен през Първата епоха и духовно изкупен през Втората епоха. Можете 

да откриете такива хора на вярата в сърцето на всички раси. Можете да откриете Израел и във 

всички религиозни общности, защото този народ е избран като инструмент, който да даде пример 

и поука на цялото човечество. Затова ви казвам, че историята на Израил, към който принадлежите 

духовно, трябва да бъде известна на всички, защото в нея се съдържат великите откровения, които 

дадох на първите. 

20 Ще се учудите, ако откриете в онези времена такива велики духове като Авраам, който 

обичал своя Господ с чиста любов повече от всичко сътворено. Размишлявайте върху живота и 

делата на този човек и ще откриете, че неговата вяра, сила, покорство и любов са истинските 

корени на израелското дърво. 

21 По онова време имало идолопоклоннически и езически народи, които почитали 

природните сили като божества, на които отдавали нечисти култове. По това време Авраам се 

появява и разказва за вдъхновението, което е получил от своя Господ и което е светлина на 

истината и правдата. Но народът, безсърдечен и неверен, подложи патриарха на изпитание. Той 

избягва всички примки и гонения, обръщайки ги към учението за доброто, докато не ги накара да 

признаят Бога на Авраам за невидимия, но жив Бог на всички времена. 

22 Вижте от колко време съществуват тези духовни битки сред хората. Но осъзнайте, че след 

тях винаги е греела светлината на истината. 

23 Разберете, че Аз не усложнявам живота ви чрез Моето Слово, а опростявам поклонението 

ви и действията на поклонение. Аз ви уча, че не е необходимо да се отказвате от благата на света 

или да пренебрегвате задълженията си, за да Ми бъдете угодни. Докато сте в тялото, вие сте 



U 204 

189 

подвластни на човешките нужди. Но също така ви уча, че вие самите използвате това, което идва от 

земята, като спазвате закон за благото на душата си. Ако живееш така, ще изпълниш Моя закон. 

24 Още в Първата епоха ви дадох духовен пастир, който да ви води и който в същото време 

беше предвестник на Моето идване сред Моя народ. Вие не сте разбрали напълно тези уроци и от 

невежество сте изпаднали във фалшиви култове, покланяйки се на природните сили или на 

Златния телец. 

25 Богът на истината винаги се е разкривал в твоето съществуване, независимо дали те е 

обсипвал с богатства, осветявал е интелигентността ти или ти е давал способността да властваш в 

света. 

26 В миналото вие бяхте господари, живеехте в изобилие, но позволихте на егоизма и суетата 

си да ви накарат да превърнете обикновените хора в слуги и роби. Но Аз ви простих, дойдох като 

Отец, възстанових падналия и благослових всички. Бях твой слуга за теб, тъй като ти дадох всичко, 

което поиска от Мен. Но Аз търпеливо чаках часа, в който ще се заемете да изпълните мисията, 

която ви поверих от самото начало на времето. 

27 Аз съм справедливост. И все пак не те наказвам. Защото дори не съм ви призовал да 

отговаряте за това, че сте Ме разпнали. Затова трудностите и страданията ви имат за цел 

единствено да ви пречистят. Именно неподчинението ви на Моя закон изисква пречистване, 

поправяне, възстановяване на първоначалното ви състояние на духовна чистота. Но вие сте на 

сигурния път на прогреса и спасението на душата. 

Трябва обаче да сте наясно с мисията си и с времето, в което живеете. Защото, ако попиташ 

съвестта си какво си направил за доброто на човечеството, дали моят закон вече е известен на 

света и дали делото ми е напреднало, тя ще ти каже: не. 

28 Сега, когато ви говоря, вие свиквате с Моето слово. Осъзнайте, че за да намеря вяра, съм 

избрал прости и необразовани сърца, за да се изявя чрез тях. Но вие се съмнявате и дори вярвате, 

че човекът е този, който ви говори. Ето защо ви позволих да изследвате хората, чрез които се 

проявявам в нормалното им състояние без възторг, за да можете да се убедите в тяхното 

невежество и необразованост. 

Научих ви на смирение и милосърдие, подготвих ви и ви разпределих сред народа си. Но много 

от тези, които вече са ги получили, са станали самонадеяни, превърнали са се в господари и искат 

да бъдат първи. 

29 Само Аз съм Първият, но не ви унижавам и не ви правя Мои роби, а ви давам в ръцете 

всичко, което ви липсва. Аз съм Отец и не мога да бъда безразличен към вашите страдания. Аз съм 

Бог и не мога да ви изоставя в тъмнина. Затова ви се откривам, за да Ме разпознаете и да знаете с 

кого сте и кого чувате. 

30 Вие не сте дали пример за единство и затова виждате липсата на братство и хармония 

между църквите и сектите, чиито кавги и раздори подхранват желанието за надмощие и които се 

готвят за нова "битка". 

31 Все още не си успял да изпълниш закона Ми. Този път е изпълнен със светлина, но вие често 

сте вървели в тъмнина. Постоянно получавате любовта на Учителя, но въпреки това разпалвате 

вражди. Постоянно получавате поучения за морал и добродетели, но въпреки това сред вас има 

лоши постъпки и мисли. Затова онези, които са дошли последни, се подиграват, защото виждат 

неискреност в моите ученици. Учените също не вярват в проявлението на моя универсален лъч 

чрез човешката способност за разбиране, когато са свидетели на моите проявления. Трябва да 

дадете големи доказателства за властта си, като възкресите Лазар от гроба, като върнете зрението 

на слепите и подвижността на куците, всички доказателства, които човек трябва да види, за да 

повярва в Моето идване сред вас в това време. 

32 Тялото ви е това, което се оказва пречка за душата да изпълни задачата си и което се 

противопоставя на Моята воля. Но Аз дадох на душата ти меч, за да може тя да победи в битката 
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със страстите на собственото си тяло и да придобие заслуги, тъй като тялото, което душата не 

желае, служи за изкупление или за пробен камък. 

33 Ето защо дойдох да ви помогна. Аз съм вашият Спасител и ви предлагам възможността да 

опознаете и да живеете в "Обетованата земя". 

34 Използвайте времето, което съм ви предоставил. Вие не знаете часа, в който ви 

призовавам. Освободете се от материализма, практикувайте активна благотворителност, бъдете 

истински апостоли и Аз ще разкрия на хората с ваше посредничество силата на божественото 

милосърдие. 

35 Очакват ви големи изпитания. Пригответе се! Не искам утре да кажете, че не сте били 

научени, нито пък искам да ви видя деградирали или в нужда, въпреки че разполагате с огромна 

сила. Аз, Който ви дарих с толкова много любов, Който ви накара да се насладите на храната и 

виното на Неговата трапеза, не искам да ви виждам след това да влачите след себе си веригите на 

мизерията и страданието. 

36 Ако не изпълните мисията си, ще подготвите за себе си болезнено бъдеще и вместо да 

бъдете първи, ще се чувствате последни. Ще видиш как близките ти загиват, как насъщният ти хляб 

става оскъден. Войната ще ви отнеме любимите хора и тази земя, която съм избрал да украся с 

Моята светлина и Моя мир, ще видите изцапана с невинна кръв. Ще почувствате чуждото иго, ще 

бъдете техни роби и ще се отдалечите от истинския път. Тогава вече няма да чувате гласа ми. 

37 Аз, Създателят, не ви принуждавам и не ви налагам закона си. Слязох, за да ви помоля да 

му се подчините и да бъдете смирени. 

38 Мир вам, хора, когато слушате словото ми с добра воля. 

39 Аз съм божественият градинар, който се грижи за градините на вашите сърца и ги полива с 

небесна вода, и пролях капка божествена любов върху горчивината на земята, която е толкова 

голяма. Показвам ви пътя, който води към царството на Отца ─ път, по който никога няма да 

намерите край, но по който винаги ще постигате напредък и ще познавате нова слава. 

40 Днес словото ми те смила и ти дава форма. Работя с вътрешния човек, с душата. Научете се 

да се оформяте и да си придавате красиви форми. Ще благословя работата ви, така че след това да 

завършите осъществяването на великата си мисия в този свят. 

41 Аз съм ваш Учител, но не Ме считайте за отделен от Отца, защото Аз съм Отец. Няма 

разлика между Сина и Светия Дух, защото Светият Дух е един и това съм Аз. Разпознайте в Моите 

откровения от всички времена един Бог, който ви се е показал чрез много и различни учения ─ като 

една книга с много страници, с много уроци по любов. 

42 Освещавайте името Ми чрез делата си и ще откриете в себе си онази светлина, която ще ви 

освободи от мрака на невежеството и греха. 

43 Съгласни ли сте, хора, с това какви сте били, преди да бъдете формирани от Моето Слово? 

Спомняте ли си, че в миналото сте били способни на много действия, които вече не извършвате? 

Не можете да сравнявате днешния си живот с предишния. В миналото вие бяхте самотни скитници, 

които изминаваха пътя си без светлина, която да осветява съществуването и да разпалва надежда 

в него. Днес вие сте ученици на Исус, в чийто извор на любов сте утолили жаждата си и сте измили 

раните си. Моята любов изтръгва тръните, които са в теб, и ако кръстът ти е с гвоздеи, Аз също ще 

ги изтръгна. 

44 Аз съм светлината на този свят и на всички светове. Искам да се облечете в тази светлина. 

Словото Ми е лечебен балсам, лекувайте се с него, когато го чуете. Защо сте болни, страдате и 

плачете, когато имате Бог в себе си? Проверете себе си и поправете всичко, което трябва да бъде 

поправено. Пречистете всичко, което трябва да бъде пречистено. Казах ви: "Почистете съда 

отвътре и отвън." Това означава, че вътрешното ви същество е във воля и вдъхновение с 

физическата или човешката ви част. 

45 Аз оформям вашия вътрешен живот ─ това, което криете от хората, което е невидимо за 

другите, но което не можете да скриете от Мен. Оформете външността си така, че видимата ѝ 
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страна да е истинско отражение на душата ви. Тогава делата ви ще бъдат искрени и истински. Това 

е 

Причината за това е, че хората показват пред света само едното си лице, а другото крият. 

46 Прегледахте ли вече раните си, обработихте ли ги с балсама, който ви дадох? Ако се 

съмнявате в ефикасността на моя балсам, обработете ги наново. Но ако вярваш, откажи се от 

лекарството и ще видиш как моята любов ги лекува и когато ги потърсиш, те вече няма да са там. 

На други ще позволя да намерят здравето си във вярата, в молитвата, чрез силата на мисълта. 

Ще дойдат множество духовни същества, които ще обединят силата и мощта си, ще ви лекуват и 

ще ви излекуват. 

47 Спиритуалистът казва: "Колко красив е животът!" Непосветеният материалист казва: "Колко 

горчив, колко тъжен и колко мрачен е животът!" ─ Човекът без вътрешна извисеност се препъва 

във всичко, всичко го наранява. Вътрешно извисеният човек дори не забелязва трудностите по 

пътя. Когато се занимават с другите, те възхваляват техните добродетели или оправдават грешките 

им. Никога не осъждат и не заклеймяват. От друга страна, малоумните хора осъждат, клеветят, 

разгласяват грешките на другите и намират удоволствие в това. 

48 Питам онези, които осъждат и се намесват в делата на своите ближни: Смятате ли, че 

бремето на вашия грях е твърде леко, след като искате да го увеличите чрез това на другите? Ако 

не можете да се освободите от бремето си, защо го умножавате с това на другите? Защо 

предпочитате да се обременявате с мръсотия и да се натоварвате, вместо да търсите в ближните 

си духовни ценности, които да ви обогатят? 

49 "В дома на Отца ми има много обиталища", но онези, които живеят във високите духовни 

области, помагат на хората да се отърват от бремето си или им помагат да го понесат, но без да ги 

осъждат и без да злорадстват над нещастието им. 

50 Виждал съм те да хулиш един ден, а в други дни да се разкайваш. Виждал съм как отричате 

моята прокламация, а после свидетелствате за нейната истинност. Виждал съм как един ден 

клеветиш, а на следващия защитаваш този, когото си оклеветил. Добре е да поправяте грешките 

си, но по-добре би било да не изпадате отново в зло, за да няма какво да поправяте. 

Видях те в този ден да даваш подарък от любов на този, който не се нуждаеше от него, и видях 

как го отказваш на истински бедните. Но аз не ви обвинявам и не ви съдя. Просветлявам ви чрез 

светлината на Моето учение, за да не съгрешавате отново. Но също така ви казвам, че понякога съм 

ви виждал полезни, благородни, милосърдни и състрадателни и тези заслуги винаги са били 

уважавани и признавани от Мен. Но в сърцето ви вече трябва да има повече пшеница, отколкото 

плевели. 

51 Не се молете, като движите механично устните си, без да усещате в сърцето и душата си 

желанието да се издигнете вътрешно. Молете се, като чувствате, без да говорите. Както в миналото 

сте давали фалшиви обети и ненужни клетви, така и сега трябва да говорите истината. 

52 Не вземайте нищо чуждо за вас. Който отнема чуждото, трябва да го върне с болка и срам. 

Не предавам никого, но искам всеки да се вслуша в частта от думите ми, която се отнася за него. 

53 Няма да ви обвинявам или да ви търся сметка за това, което сте направили, когато все още 

сте вървели по пътя си в тъмнината на невежеството, незрелостта и материализирането. Но ако 

днес, знаейки напълно какъв е Моят закон, упорстваш в забраненото, в нечестното, ще трябва да 

отговаряш за делата си пред Бога, който ще се покаже неумолим към теб пред собствената ти 

съвест. 

54 Всички вие сте моето семе и Учителят го жъне. Ако сред добрите семена поникнат плевели, 

аз приемам и тях с любов, за да ги превърна в златна пшеница. Виждам плевели, мръсотия, 

престъпления, враждебност, които покълват в сърцата, и все пак ви приемам и обичам. Погалвам 

това семе и го пречиствам, докато заблести като пшеница на слънцето. 
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55 Мислиш ли, че силата на Моята любов не е способна да те изкупи? След като те пречистя, 

ще те засея в градината Си, където ще дадеш нови цветове и нов плод. Моята божествена работа 

включва задачата да ви направя достойни. 

56 Моята любов те благославя, прощава ти и те прави достоен да чуеш словото Ми. 

57 Моето Слово е пътят. Аз ви научих на Моя закон от най-ранни времена, така че стъпките ви 

винаги да бъдат по пътя на доброто и праведността. 

58 Това учение е същото като онова, което ви дадох в миналото ─ учението за любовта. 

59 Духовната ви душа е рожба на съвършената любов на Създателя. Сърцето ви, този орган, в 

който се зараждат чувствата, е символ на любовта. 

60 Затова давайте любов, защото хората имат голяма нужда от нея. В сърцата на хората има 

глад, духовна атрофия, копнеж за живот. 

61 Тъй като вие, множествата тук, които Ме чухте, бяхте укрепени и нахранени от Хляба на 

живота, можете да осигурите храна за душите и уморените сърца. 

62 Където намерите лъжливо убеждение или лъжлива идея, ще донесете моята светлина. Но 

никога не налагайте моето учение със сила. Никога не правете разлика между богатите и 

нуждаещите се, за да се отнасяте към тях по различен начин, тогава ще видите в дъното на техните 

страдания един брат на човек, който е паднал и стене. Тъй като сърцето ви е развълнувано от тази 

болка, вие ще търсите начин да я облекчите. Състраданието ви ще покрие откритата част. Ще 

дадеш покой на онзи, който няма покой. Ще бъдеш като звезда по пътя на онзи, който върви 

изгубен в тъмнината. Ако изпълниш задачата си по този начин, ще бъдеш достоен да те нарека 

"Учител". 

63 Моето учение не изисква изграждането на места за срещи, които да събират нови тълпи. 

Моята воля е човек да построи универсалния храм, който се изгражда чрез сърцата. 

64 Следвайте примера, който Исус ви даде през Втората епоха, когато не избра залите за 

проповядване на словото си, а потърси коридорите като подходящо място за своите поучения и 

притчи. 

65 Но онзи, който използва залите за събрания, за да прави бизнес от невежеството или 

болката на хората, няма да се радва на моята светлина и няма да може да се нарече спиритуалист. 

66 Ще трябва да се борите и мястото за това ще бъде навсякъде ─ както в дома ви, така и на 

работното място или на път. 

67 Там, в подходящия момент, ще се подготвите и ще говорите под мое вдъхновение, без този, 

който ви слуша, да знае кой му е говорил чрез съвестта му. 

68 Не очаквайте, че хората ще забравят обичаите си от един момент нататък. Не се учудвайте, 

ако някой ви нарече заблуден. Моето учение през Втората епоха също изглеждаше на мнозина 

като грешка, но след това беше прието като най-висша истина. 

Моят мир да бъде с вас! 
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Инструкция 205 
1 Приемете същността на моето учение, успокойте душата си, успокойте ума и сърцето си. 

2 Приближете се до Мен така, че да се почувствате погълнати от мира на своя Учител. 

3 Както вие дойдохте, така и вашите братя и сестри ще дойдат от далечни страни, защото 

всички те копнеят за светлината на това послание. 

4 На всички ще дам първите уроци, които ще ги подготвят да разберат по-късно учението за 

душата. 

5 Мислете за думата, разглеждайте внимателно всяко изречение и винаги търсете смисъла, 

същността на моето учение. Разберете, че вие, хората, трябва да се съобразявате с моите закони, а 

не моите закони да се адаптират към вашите идеи и вашето удобство. 

6 Ако ви позволя да прилагате Моето учение в живота си според вашата, а не според моята 

воля ─ наистина, казвам ви, никога няма да намерите изход от духовния си застой и няма да 

позволите на душата си да се развива, да се разгръща и усъвършенства. 

7 Там виждате хора, които са станали вяли в своите религии, които вече не правят крачка към 

светлината, защото не са се подчинили на това, което божественият закон повелява, а са се 

опитали да подчинят закона на своята воля, като са го изпълнили с митове и ереси. 

8 За много хора от това време е било необходимо да се освободят от всякаква религия, за да 

потърсят връзката с духа z и да могат да развият всички онези качества, дарби и способности, 

които усещат в най-дълбоката част на своето същество. 

9 Именно те са способни да получат посланията, които им говорят за вечен живот. 

10 Трябваше да ви отклоня от различните пътища, по които вървяхте, за да ви доведа до този 

път, по който блестят Моите откровения и звучат Моите послания. Защото искам да сте сред онези, 

които гледат на живота от по-голяма височина на духовното извисяване. 

11 Какво е тялото без душа? ─ Обединение на недушевни клетки. Душата е животът на тялото, 

но както едното, така и другото произлиза от Бога. 

12 Мислили ли сте някога, че след като всичко идва от Бога, Той е във вас? Но защо Той е във 

вас и с каква цел? Дали трябва да остане там, без да се разкрие? Тогава Той не би бил Бог, защото 

Той се появява, говори, просвещава, усеща Себе Си и се разкрива навсякъде. Затова не си мислете, 

че Бог е във вас, за да остане скрит, без да ви даде Своето послание. Не си мислете, че Той може да 

бъде във вас без идеи. Знайте, че Бог иска да се разкрие напълно чрез вас. 

13 Ще можете ли да ми отговорите, ако ви попитам защо Бог е във вас? Защо, въпреки че Той е 

всичко, Той е в това, което наричате душа, в тази част от вашето същество? Защо Той иска да 

бъдете доброволен инструмент на Неговото откровение? Все още не можете да Ми отговорите, 

ученици, защото никой не ви е насочил към вътрешно съзерцание. Затова не знаете по какъв начин 

разкривате Отец и защо Го изразявате чрез делата си. Но ако се посветите с любов на изучаването 

и практикуването на моето учение, не се съмнявайте, че скоро ще можете да си отговорите на тези 

и на други още по-дълбоки въпроси. И щом веднъж сте достигнали до светлината на това 

познание, ще разберете в действителност защо и с каква цел Отец живее във всяко от Своите деца. 

14 Някои казват, че Бог не съществува, а други, макар да признават, че вярват в Неговото 

съществуване, не се интересуват от него. Но без да знаят, че Го имат в себе си, някои, както и 

други, не знаят, че не могат да живеят без Него. 

15 След като осъзнаете тази истина и искрено повярвате, че сте духовни деца на тази 

божествена същност, често ще се чудите до каква степен сте позволили на Бога, който присъства в 

душата ви, да се разкрие чрез вас. 

16 Ще минат времена, ще изминете дълъг път и един ден ще спрете да съзерцавате с почуда 

делата, които Господ е извършил чрез вашето посредничество. Тогава ще си спомните за Исус, 

Учителя, който изпълни волята на Своя Отец. 
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17 Кога ще разберете, че Бог, Който ви е дал живот, иска да го използва, за да ви разкрие Себе 

Си? Замислете се как понякога едно-единствено от тези послания тук е достатъчно, за да ви накара 

да видите и опознаете много повече от това, до което сте стигнали. И това разбиране ще ви даде 

възможност да правите чудеса. Защото ще познаете себе си и ще разберете как да прилагате 

духовното си наследство. 

18 О, възлюбени ученици, трябва да се научите да давате любов, да правите добро и да давате 

с душата си. Казвам ви, че онзи, който разкрива силата на душата си пред света и черпи от този 

източник на познание, за да го предложи на другите, ще изпълни волята на Отца. 

19 Трябва да познавате всички способности и сили, които имате в себе си, за да се разкрие 

същността на вашето същество. Тогава ще почувствате колко лесно се решават житейските 

проблеми, колко спокойна и лека е борбата за издигане. 

20 Нещастието, болката и болестта ще изчезнат със силата на Духа, който ще ги прогони чрез 

молитва. 

21 Пригответе се да Ме приемете, често имайте моменти на душевна подготовка, в които сте 

готови да общувате с вашия Господ. 

22 Ако повярвате, че наистина носите Бога в себе си, болестите ще могат да ви сполетят или 

изкушения, които да ви повалят? Как може слабата сила на тялото да ви контролира? 

23 Правя те свободен и силен, за да можеш да победиш света и плътта. Защото Аз ви 

напътствам и ви приближавам към съвършеното общение с Отца. 

24 Не си мислете, че вече имате съвършения разговор с това, което имате чрез тези умове. 

Това не е и простата интуиция, която понякога просветва в ума ви. Най-висшият диалог, най-

проникновеният диалог, който можете да постигнете, никога няма да се осъществи чрез тялото ви. 

25 Тялото, ученико, е само обвивка. Но вътре в него има "ухаеща бутилка", чийто парфюм или 

същност е душата. Не смятате ли, че е неправилно този парфюм да бъде заключен, въпреки че 

ароматът му може да направи цял апартамент благоуханен? Днес "апартаментът" може да е 

вашият дом, утре - светът, а по-късно - безкрайното пространство. 

26 Хора: Отворете вътрешния си храм, за да приемете в него същността, която съдържа това 

Слово. Ако останете отвън, ако не положите усилия да влезете в светилището си, по-късно няма да 

искате да Ме чуете и ще останете настрана, продължавайки да носите на раменете си товара, 

който носехте, когато дойдохте ─ товара на трудностите, болестите, разочарованията. 

27 Учете се от онези, които вече се подготвят да Ме чуят, като навлезете преди всичко във 

вътрешния храм, който съществува в душата. Те се укрепват и лекуват с Моето послание за любов. 

28 Липсва ви вяра, за да вдигнете лицето си, да се усмихнете с надежда и да погледнете 

бъдещето в очите без страх, без недоверие, защото в бъдещето съм Аз. 

29 Колко често се разболявате само защото си мислите това; защото на всяка крачка си 

мислите, че ви преследва гибел и ви дебне болка. Тогава чрез мисленето си привличате тъмни 

сили, с които засенчвате материалния си живот и духовния си път на издигане. 

Но аз съм тук с вас, за да съживя вярата ви в живота, в истината, във вечността, в съвършения 

мир, а също и за да ви науча да привличате светлината. 

30 Ученици, Божественият план е бил, е и ще бъде да ви направи съвършени. Но ако Бог ви е 

дал идеята за съвършенство, за да ви формира, защо тогава да затъмнявате светлината на тази 

истина, която Отец е вложил във вашето същество, както и във всичко, което е създал? Знайте, че 

човекът е като Вселената, а Вселената - като човека. Вселената е великият дом на децата на Господ. 

Но в нея има много местообитания, през които трябва да преминете, за да се усъвършенствате, а 

душата на човека е светилището, в което ще обитава вашият Господ. 

31 Ако разбираш думите ми, скоро ще кажеш: "Отче, отвори още днес портите на вътрешния 

ми храм, за да влезе в мен Твоята същност, която е живот и здраве, мъдрост и сила." 
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32 Казвам ви: Ако ми говорите така, това ще се случи, защото душата е приела задачата си. 

Тогава ще видиш, че Аз се разкривам чрез теб, дори чрез твоето тяло, нищожното нещо, което 

обаче притежава величие в своята форма. 

33 Днес вие обитавате този свят, утре ще обитавате друг, отвъд земята, и от всеки свят ще 

използвате това, което е необходимо за вашето усъвършенстване. 

34 Навсякъде ще срещнете свои братя и сестри, защото вселената е пълна със същества и 

всички са деца на Бога. 

35 Слънца, звезди, светове, природни царства, същества от всякакъв вид, атоми, сили, всичко - 

от най-висшия ангел до непознатата гадинка - всички те са деца на Абсолютното същество, всичко 

идва от Него. Знаете, че няма богатство, което да няма собственик, а собственикът на това 

универсално богатство е Бог. 

36 Сега ви питам, ученици: възможно ли е да сте болни? Възможно ли е да сте натъжени, 

въпреки че това учение е предназначено да ви направи свободни и щастливи? 

37 За откровението, което ти донесох, е необходимо духовно просветление, което само Аз, 

Учителят на душата, ти давам. 

38 Ако винаги сте се чувствали повече като тяло, отколкото като душа, сега ви уча да бъдете и 

да се чувствате повече като душа, отколкото като тяло. Това е спасение, спасение и мир. 

39 Понякога се питате защо в момента страдате повече от хората в минали времена и защо е 

трябвало да дойдете, за да изпълните духовна мисия, каквато преди не сте имали. Но аз ви казвам: 

Тази мисия да вървите духовно по пътищата на доброто и светлината, за да достигнете върха на 

божествената планина, винаги е била във вашата душа. А от друга страна, в сегашното 

съществуване са натрупани стари дългове ─ незавършени работи и незавършени мисии. 

40 Който не е в състояние да разбере смисъла на новия живот, ще се разбунтува срещу моята 

справедливост и ще възприеме задължението си за изкупление като наказание. От друга страна, 

всеки, който разпознае в новото съществуване възможността да изплати дълговете си и да измие 

петната, ще благослови името на Господ. 

41 Вие сте все още малки деца и като малки деца трябва да бъдете искрени. Не се срамувайте 

да Ме молите за малки неща в молитвите си. Важното е да се молите да ви вдъхновявам и 

обучавам. 

42 Молете се, използвайте моите изрази, укрепвайте и лекувайте чрез вяра и силата, която те 

разпространяват. 

43 Утре, когато молитвата ви вече няма за цел да лекува болестите ви, а да ви освежава в 

общение с Отца, душата ви ще се скита из непознати за ума области. На някои ще донесете своята 

светлина, на други - послания, а на трети - насърчение и щастие за душата. 

44 Бог, Който е във вас, ще предаде посланията си чрез вашата уста, ако душата и тялото ви 

знаят как да ги предадат. 

45 "Как е възможно Бог да говори чрез човек?" - може би ще попитате. Но Аз ви казвам: по 

онова време "Словото" стана човек, за да говори Божието слово. "Словото, което е израз на 

мъдростта, прие плът и тялото Му беше човекът Исус. 

46 Защо вие, които сте ученици на Онзи, в когото е проговорило "Словото", да не го разкриете 

чрез душата и дори чрез плътта? 

47 Днес вие все още сте ученици и невинаги успявате да разберете урока ми. Но засега 

говорете на Бога със сърцето си, с мислите си и Той ще ви отговори в най-дълбоката част на вашето 

същество. Неговото послание, което ще прозвучи в душата ви, ще бъде ясен, мъдър и любящ глас, 

който ще откривате постепенно и с който по-късно ще свикнете. 

48 Необходимо е в началото да се замислите за посланията, които получавате в отговор на 

молитвата си, за да можете наистина да разпознавате тези, които получавате от вашия Отец, и 

никога да не ги бъркате с гласовете, идеите, мислите и дори откровенията на вашата заблудена 



U 205 

196 

душа. Само в тишина и медитация ще можете да разпознаете пътя, по който всяко послание 

достига до вас. 

49 Кой човек би могъл да каже в кои духовни области прониква душата му и до каква висота 

на светлината е способна да се издигне? ─ Никой. Затова онзи, който не познава начините на 

молитва, на общение с Бога, на духовно съзерцание, често греши. Защото вместо да върви към 

светлината, той влиза в тъмни сфери, от които получава лоши вдъхновения и фалшиви послания. 

50 Положете усилия, опитайте се да постигнете знанието, което води към вечната светлина на 

духа ─ там, където е вашият произход и вашата цел. 

51 Потоци от здраве разпространяват думите ми. Ако се подготвите да приемате, ще станете 

здрави. Ако по този начин успеете да постигнете здраве, ще докажете, че сте се излекували чрез 

Духа. 

52 Попитайте, помолете се, обърнете се към Мен. Също така ще ви предоставя известен 

напредък. Но се стремете да придобиете заслуги. 

53 Нека животът ви става все по-хармоничен, като създавате едно семейство с всички ваши 

братя и сестри ─ настоящи и отсъстващи, видими и невидими ─. 

54 Тогава ще се радвате на вътрешен мир, какъвто не сте изпитвали досега, който идва от 

следването на божествената заповед да се обичаме един друг. 

55 Възлюбени "работници": виждам ви как усърдно обработвате нивите, подготвяте земята и 

поставяте в нея семената, които утре ще ви донесат своите плодове и така ще се отплатят за 

усилията ви. Изберете семената и прекопайте земята, защото сега започвате годината, която е 

първата от последните три години, в които ще се изявя сред вас по този начин. Времето, което 

остава, е кратко и ще трябва да побързате с подготовката си. Защото не искам да ви оставя като 

слаби деца, а като напреднали ученици, които вече са близо до това да станат учители. 

56 След моето заминаване вие ще бъдете отговорни за тълкуването на моето учение чрез 

вашите думи и дела. Хората ще съдят за моето учение по делата и живота ви. 

57 Няма да ви липсва моето вдъхновение. Чрез него ще разпознаете момента, в който трябва 

да говорите, както и какво трябва да кажете. С ясни, точни и прости думи ще разказвате за 

съществуването на отвъдното, което ви разкрих, и така ще създавате духовен път за вашите 

ближни с истинска любов, като винаги ще подкрепяте думите си с дела и примери. 

58 Постепенно се научавате да чувствате чуждите страдания като свои собствени. Причината за 

това е, че когато душата ви се насити с моето учение, тя се издига, преодолява разстоянията и 

прониква в тайните на отвъдното, където открива, че произходът на всички същества е един: Отец, 

в когото всички вие сте братя и сестри. 

59 Но не само твоята душа получи импулси за развитието си в моята работа. Интелектуалните 

ви способности също се развиват, тъй като усещате, че духовното вдъхновение във вас става все 

по-силно и по-силно, и откривате, че разбирането на всичко, което преди не сте разпознавали 

ясно, се увеличава, а тайните стават все по-ясни. 

60 Ако не успявате да проникнете напълно в света на духа, за да разберете и почувствате 

всичко, което той съдържа, това е така, защото все още сте подложени на натиска на материята и 

влиянието на света. 

Разкрих ви много неща, но наистина ви казвам, че човек никога няма да разбере, дори и на тази 

земя, какъв е светът, който го очаква, по какъв начин душата живее там, какво блаженство изпитва 

пред лицето на Божествеността и как този, който е пълен с несъвършенства, получава своето 

пречистване. 

61 Ако човешкият интелект можеше да разбере блаженството на чистата душа в отвъдното, 

тогава това блаженство би имало граници, каквито има човекът. Ето защо ви казвам, че не сте в 

състояние да го разберете оттук, но можете да се досетите за него. 

62 Не можете да си представите и силата на болката, която изпитва душата, когато съвестта ѝ я 

изправи пред Моята Божественост. Затова ви казвам през цялото време: Подгответе се и 
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повдигнете душата си, защото ще й бъдат разкрити ученията, които трябва да знае. Осъзнайте, че 

между душата и интелекта трябва да има истинско съответствие, така че да можете да придобиете 

представа за тази истина още тук. 

63 Позволих на интелигентността ви да се увеличи и да търси в безкрайността светлината, от 

която се нуждае. Дадох ви свобода на волята, за да можете сами да изберете пътя си. Но Аз 

поставих Моите заповеди над твоята воля. В този закон ще можете да разпознаете правилния път, 

в него ще намерите знанието, за да пречистите делата си. Ако не искате да следвате този път, 

можете да се отклоните от него. Но вие вече няма да можете да се лъжете, съвестта ви ще ви 

говори постоянно. 

Дори тогава, когато дойдете пред Мен ─ вече без земно тяло ─ този вътрешен съдия на съвестта 

ще ви съди и ще ви каже кой път на пречистване трябва да следвате. Светлината на 

справедливостта е част от самия Бог, който е във вас и който ви учи да обичате доброто и да 

отхвърляте злото. 

64 През тези години на подготовка вие ще се посветите на изучаването на моето учение. 

Защото има много сърца, които се нуждаят от Твоето слово. Има умора от толкова много поквара, 

има глад за духовен живот. 

65 Учениците на това дело ще създават духовна храна, ще коригират погрешните схващания, 

които човечеството е имало досега, ще споделят Благата вест за това време, в което живеете, ще 

възвестяват напредъка на мирогледа и на живота, който това време ще донесе, ще бъдат в служба 

на хората, без да правят разлика между класа, секта, религия или раса, ще задоволяват всяка 

духовна или физическа нужда. Тези ученици ще бъдат като фар, който осветява лодката на 

корабокрушенеца, ще бъдат звездата, която спасява този, който се лута неориентиран в нощта. 

66 Те няма да построят каменни църкви, нито ще издигнат олтари, за да разгласят делата си. 

Те ще построят велика духовна катедрала, чиито камъни са сърцата на хората, обединени от силата 

на любовта. 

67 Вслушайте се внимателно в поученията ми през последните три години. Защото учениците, 

които усвоят тези учения, ще бъдат учители след 1950 г. Във времето, когато искам да се 

обедините и истински да се издигнете към Мен, ще ви озаря със светлината на Моето 

вдъхновение, за да можете да извършите велики и фундаментални дела. Но се пригответе за това, 

защото когато дойде определеното от Мен време, Аз вече няма да използвам гласоподавателя. 

68 Светлината ми ще свети във всяко от моите деца, които се подготвят за времето на пряк 

разговор с Учителя. 

Но тя няма да бъде в онези, които продават Моето Дело и стават търговци. Подгответе се така, 

че когато Моето Слово завърши през 1950 г., да сте разбрали процедурата, за да продължите 

напред по пътя. За ─ слушайте добре!: Всички, които не са се подготвили достатъчно, ще изпаднат в 

объркване. 

69 Разберете, възлюбени хора, начина, по който трябва да донесете словото Ми на хората 

според Моята воля. За да не се провалите, не си поставяйте за цел да променяте от миг на миг 

навиците, които човечеството е имало в продължение на векове. Дайте му моето учение и то ще 

разбере отклоненията, в които е живяло. Силата на убеждението, която притежава моето учение, 

ще просветли възприятията й и истината ще бъде призната. Тогава това, което някога е изглеждало 

погрешно в нейните очи, ще засияе с безкрайна светлина. 

70 Деца Мои, Аз бях с вас и докоснах сърцето ви, за да ми приготвите място, където да живея 

завинаги. 

Моят мир да бъде с вас! 
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инструкция 206 
1 Състраданието Ми към вас извира от Моята любов и непрестанно се излива върху всички 

същества. Моята любов винаги ви благославя и ви прощава и ви помага да се издигнете по пътя на 

развитието си, за да се почувствате близо до Мен и да станете достойни да се признаете за Мои 

деца. 

2 Аз ви дадох Моя закон, за да се държите според него. Това е пътят, който съм очертал за 

вас от началото на времето, това е основата, върху която ще градите делата си. Този закон ще ти 

покаже необходимите за теб принципи, защото съдържа моите мъдри заповеди. 

3 Словото, с което ви поучавам днес, е продължение на поучението, което ви дадох от 

първите времена и което не спира, защото няма нито начало, нито край. И докато душата ви се 

развива, ще разбирате все повече и повече моите мъдри уроци, желанието ми да ви 

усъвършенствам. 

4 Аз ви вдъхновявам с най-висша духовност, за да Ме обичате по най-достоен начин, да сте 

възприемчиви към Моите проявления и да ги тълкувате правилно. 

5 Когато изучите Словото Ми и разберете смисъла му, ще се почувствате укрепени, напълно 

удовлетворени. Тогава ще говорите с любов на цялото човечество, което не знае нищо за Моето 

идване в този момент, и чувство на състрадание ще изпълни цялото ви същество. Ще се обърнете 

към ближните си, за да им разкриете това, което съм ви говорил, и ще им дадете цялото богатство, 

което съм ви оставил, сякаш то е свещено притежание във вашите ръце. 

6 Човечеството се нуждае от светлина, за да може да направи крачка напред. Във всички 

същества, основани на вярата, има глад, желание за живот, за познаване на истината, а също и за 

това да се знае накъде върви пътят. Ще ги наставлявам чрез онези, които са се подготвили и които 

в своята трудна мисия знаят как с любов да поправят всички грешки, които ще открият в своите 

поклонения. Ще започнете тази мисия, опитвайки се да Ме вземете за пример. Не правете разлика 

между богати и бедни в усилията си да облекчите болката. Не налагайте вярата си и не 

принуждавайте никого да приеме знанията ви. Не се разделяйте заради повторното ми идване и 

не се борете с онези, които притежават миналите завети, ако не знаят или не искат да приемат 

последните ми учения. 

7 Внесете светлина в тъмнината, внесете мир в сърцата и угасете нетърпението на онези, 

които Ме чакат. Елате на помощ на ближните си и Аз ще се погрижа за семействата и имуществото 

ви. 

8 Ако действате по този начин, ще построите в душите на хората храм, който ще пребъде и в 

който ще се извършва поклонението, което винаги съм очаквал от хората, Моите възлюбени деца. 

9 Уверете се, че работите ви са искрени. Винаги говорете истината, бъдете Мои ученици. С 

тези думи Аз говоря на хората от бъдещите времена, на всички, които искат да Ме следват и да Ме 

вземат за пример. 

10 След като изтече 1950 г., не искайте определено място, където да се молите или да 

изучавате словото Ми. Изберете дом или място на открито, или мястото, където изкарвате хляба 

си. Вземете за пример моите дванадесет ученици, които умееха да намират храм, където и да 

отидат, защото го имаха в себе си, в душата си, и великото и възвишеното в делата им се 

основаваше на тяхното извисяване и на общението им с Мен. 

11 Докато има страдание на земята, докато има мизерия, застъпничеството на Мария няма да 

спре нито за миг и нейният дух ще осветява живота на всички нейни създания. 

12 Ти Ми предложи жилището на сърцето си, откъдето Ме повика, и аз веднага побързах да се 

срещна с него. 

13 По моя път вие изпитахте спокойствие, каквото никога досега не сте намирали на земята. В 

желанието си за сладост за небцето си ти си изминал много пътища, докато намериш меда на 

Моето Слово. 
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14 От детството, през юношеството и в зряла възраст неуморно търсиш правилния път, защото 

си се отклонил от него и облаци мъгла са спъвали стъпките ти. Но светлината на Моя Дух се появи 

пред вас и този ден беше денят на вашето възкресение, който е толкова важен, колкото и денят на 

вашето раждане. 

15 Не забравяй деня, в който за пръв път чу думите ми, защото това беше моментът, в който се 

върна към живота на светлината. 

16 Вие дойдохте в нужда и изследвахте Словото Ми, някои скромно, други гордо, но всички 

бяхте привлечени от силата на Моето присъствие. Трябваше да дойдеш при Мен. Очакваше ви 

толкова много! Но докато някои пренебрегнаха ласките Ми, обърнаха Ми гръб и поеха по 

несигурен път, други останаха с Мен, за да се наслаждават на думите Ми и да се посветят в служба 

на Моето дело. 

17 Аз съм във всички Мои деца, дори в сърцето на убиеца. От никого не се отдалечавам и съм 

най-близо до този, който се смята за най-недостоен. 

18 Тези, които са дошли, са призовани да се молят за падналите. Но не ги съдете, защото и те 

ще достигнат светлината. 

19 Не очаквайте хората да се обновят сами, без вие да сте им били пример за подражание. Не 

искам да станете паразити. 

20 Вие ще спрете необуздания ход на хората чрез дара на Словото, който ви дадох. Ще ви 

поверя хора като нежни растения, които се нуждаят от поливане и грижи. Защото ще дойдат при 

Мен хора от всички пътища и дори от затворите ще дойдат да станат Мои ученици. Но ако не 

изпълниш задачата си днес, душата ти ще трябва да дойде отново, за да възкреси "мъртвия", 

когото си оставил изоставен на пътя ─ ще трябва да дойдеш отново, за да излекуваш болния, за 

когото не си се погрижил, ще трябва да потърсиш хляба, за да го предложиш на гладния, за когото 

не си се погрижил. Но защо да търсиш такова мъчително изкупление, когато сега можеш да го 

изпълниш чрез дълга си? 

21 Човешката наука е велика, но душата на учените е заспала и позволява на хората да умират. 

Затова предадох в ръцете ви лечебния балсам, така че вие, като станете лекари на хората, да 

дадете пример за помощ и любов. 

22 В света ще избухнат епидемии и голяма част от човечеството ще загине. Това ще бъдат 

непознати и редки болести, срещу които науката ще бъде безсилна. 

23 Целият свят ще се освободи от плевелите. Моят съд ще премахне егоизма, омразата и 

ненаситното желание за власт. Ще се появят велики природни феномени. 

24 Народите ще бъдат опустошени, а цели региони ще изчезнат. Това ще бъде сигнал за 

тревога в сърцата ви. 

25 Пътят е подготвен. Аз съм твоят водач, аз съм неразделен по твоя житейски път. 

26 Благословеният народ на Израел: Бъдете добре дошли в присъствието на вашия Господ ─ 

този Господ, който кротко и смирено обитава с вас на това място. Но това не е материалното място, 

където се показвам. Обиталището е в сърцето ти, невидимо, то е това, което Ми предлагаш в 

момента на духовното си издигане. 

27 Знам, че ви липсва моята дума. В какво бихте се превърнали без него, народе Мой? Знам, 

че имате нужда от Мен, и идвам неуморно, за да ви укрепя. Моето Слово те съветва и те издига ─ 

това чисто и светло Слово, което няма да намериш в нито една книга, написана от човешки ръце. 

28 Учените, които са Ме слушали, не признават пред вас, че това Слово не може да се сравни с 

никое друго. Но в дълбините на сърцата си те признават това. 

29 Позволих ви да почувствате душевния мир по този път, който не сте могли да намерите на 

земята преди. Преминал си през много пътища. Опитахте много видове мед от цвете на цвете като 

невежо колибри, но никой не беше по-сладък за вкуса ви. Но тази дума, която се превърна в мед 

на устните ви, заличи всички вкусове, които сте опитвали преди. 
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30 Непрекъснато сте търсили правилния път и сте намирали различни пътища. Бориш се с 

мрака, но бързият ти бяг става бавен и уморителен. 

31 Но светлината на Божествения ми Дух блесна за теб и този незабравим за духа и душата ти 

ден е записан в книгата за спомени на отвъдното, в която ще трябва да прочетеш с духовните си 

очи всичко, което си направил на земята, и всичко, което си чул от Учителя. Този ден беше за 

душата ви ден на възкресение за живот в благодат. 

32 Някои от вас дойдоха тук като успешни хора, други - като нуждаещи се. За някои, както и за 

други, времето беше определено. Трябваше да дойдете при вашия Отец, който ви очакваше с 

любов, който ви посрещна и възкреси за духовен живот. 

33 Вие сте изпълнени с радост от моите думи и чувствате, че телесната материя, която ви 

обгръща, ви пречи да се отдадете изцяло на моето благословено дело. Но ти се подчиняваш, 

защото знаеш, че на учениците не е позволено да се намесват в моите висши съвети, че ученикът 

трябва да бъде предан и послушен, че чрез това тяло на материята ще опознаеш както пътя на 

светлината, така и пътищата на лъжата и тъмнината. 

Ще се насладите на плодовете на благоденствието в сянката на могъщото дърво и ще 

премахнете ябълката на раздора. Ще се освежите в сянката на зелената палма и ще следите 

листата ѝ да не бъдат унищожени от гъсеници, нито пък хищни птици да строят гнездата си върху 

нея. 

34 Оставих ви по пътя, за да можете да опознаете вкуса на всички видове мед и накрая да 

изберете този с най-добър вкус за вашето небце. Направих така, че да познаваш двете крайности, 

за да можеш, воден от дъха на моя божествен атом, да ги различаваш и винаги да клониш към 

доброто. 

35 Учителят ви е казал: Зад вратата, която намирате затворена и която наричате "смърт", се 

крие живот. Животът е аз. Смъртта е тази, която те изкушава, която заслепява очите ти и не ти 

позволява да живееш до Мен. Но вие имате мощно оръжие, което може да ви освободи от 

изкушението: това е молитвата. Това е оръжието, което ви дава усещането, че сте силни, което ви 

доближава до Моята Божественост и ви позволява да вървите заедно с Мен по пътя на духовното 

си развитие. 

36 Аз, Отец, не съм отхвърлил никого от Моето лоно на любов и прошка, дори онези, които са 

се оставили да бъдат подмамени от изкушението и са паднали в бездната. Не съм осъдил никого. 

Нито на земята, нито в "духовната долина" има беззащитни същества. Кой от вас би могъл да бъде 

изхвърлен от Моето лоно, защото е грешник и не е достоен да получи Моята милост? Живея в 

сърцето на закоравелия грешник, който не е могъл да приеме светлината на Божествения Ми Дух, 

защото не се е вслушал в призива, който идва от гласа на съвестта му. Мислите ли, че съм се 

отдалечил от него заради поредицата му от прегрешения? Не, разбира се. Аз съм Отец на всички 

създания, без да отхвърлям никое от Моите деца. Аз съм Любов и като любящ Баща не 

пренебрегвам никого, Моя народ. 

37 На теб се пада да се молиш за заблудения, да искаш светлината на Моя Дух да озари 

душата му, за да се събуди, да разкъса връзките на изкушението и да разсее мрака, който го е 

заслепил. 

38 Но Израел е заспал. Израел очаква от хората да постигнат обновлението си чрез 

собствените си заслуги. Той не е заел полагащото му се място, защото задачата му е да бъде 

пример за другите. 

39 А на вас, люде, казвам: при кого оставих закона Си? В ръцете на закоравели грешници? 

Законът е във вашите ръце. Кой тогава е отговорен за това, че Моите заповеди все още не се 

изпълняват? ─ Израел! Но освен това ви казвам: Защо превърнахте растежа си в паразитно 

растение на земята? Защо не си тръгнал да изпълниш заповедите, които ти дадох? Защо 

позволявате на грешника да следва пътя си безпрепятствено? Защо не го доближиш до Мен с дара 

на словото, който съм ти поверил, и не му говориш в Мое име? Искате ли тъмнината да продължи 
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да заслепява очите на човека? Нима не знаете, че с ваше посредничество тъмнината трябва да 

бъде премахната? 

40 Станете, хора, казва ви Отец. Иди и възкреси падналия. Нови заповеди, които трябва да дам 

на човечеството. Големи и нови поръчения ще дам на всеки народ, на всеки негов владетел и на 

всеки негов жител. 

41 Ще ви се случат страхотни явления. Сезоните ще се променят. Зимите ще са сурови и няма 

да знаете кога ще дойде пролетта. Защото мъжете са определили времето за това. Но кой би 

могъл да се противопостави на волята ми? Дъждовете ще се забавят и няма да достигнат до 

полетата ви. Затова се пригответе, хора, защото времето на хаоса сред вас наближава и Израил 

трябва да умножи борбата си. 

42 Сред вас цари мир. Запазете го! Не прогонвайте този мир от сърцата си. Този народ е 

избран от Мен и Моята воля не е той да бъде засегнат. Бъдете готови обаче, защото чрез вашето 

духовно изпълнение на мисията този народ и човечеството ще получат светлина. 

43 Ето Ме, Израел! Ти само чуваш гласа Ми, но не можеш да Ме видиш. Но бъдете доволни да 

чуете звука на небесната камбана. 

44 Следвам гласа на призива ти в ъгъла на нощния ти лагер. Никое от вашите страдания не 

може да остане незабелязано от Мен и Аз ще ви дам всичко, което е за доброто на тялото и 

душата. 

45 Не ви давам фалшиво богатство, защото бихте се погубили. Но Аз ще те спася, за да те 

издигна от дясната Си страна след този живот. 

46 Поискайте от Мен богатство за душата и Аз ще ви го дам. Не украсявай тялото си, докато 

душата ти е гола. 

47 Моят закон, който беше даден на човека в първите две времена, все още не е спазен. 

Затова отново съм с вас, за да ви откупя. 

48 От 1866 г. насам Моето Слово се чува в тази страна, където кристално чистите води се 

изливат от изворите си върху онези, които са духовно жадни. Тук Аз се поставям, за да изгладя 

каменните сърца на Моите много обичани деца. 

49 О, ако само всички дойдат да Ме чуят! Но някои, въпреки че са Ме чули, избират неравните 

пътища, пълни с камъни, вместо да вървят по пътя на Господната светлина. Но това е вашият брат, 

неблагодарният, непокорният, който вместо хляба на вечния живот предпочита да яде горчивия 

хляб на земята. 

50 Блажени сте вие, които оставате с Мен, знаейки, че Аз съм Христос, който очаква "блудния 

син". 

51 Вашият Отец е дошъл, за да ви научи на Своето учение ─ онова духовно учение, което не 

допуска фанатизъм, което ви учи да изпълнявате съвършено божествения закон и човешките 

закони. 

52 Не съм ви учил да наранявате или убивате тялото си, за да получите Моята прошка. 

Единственото покаяние, което приемам от вас, е това, при което се отказвате от вредното или 

Лошото се отрече, макар и често с болка в сърцето. Винаги, когато сте действали по този начин, 

сърцето ви е усещало мира на Моя Дух. 

53 Говоря ви по този начин, защото не искам душата ви да се влачи по земния прах, въпреки че 

истинският ѝ свят е друг. 

54 Знаете ли какво ви очаква след този живот? Къде ще отиде душата ви? Казвам ви само: 

наблюдавайте и се молете. Научете и действайте. Вие сте скитници в този свят, но скоро това 

скитане ще приключи и ще бъдете по-близо до Мен. 

55 През трите епохи съм избирал различни форми на проявление пред човечеството: В 

Първата епоха чрез Мойсей, за да насочи стъпките ви към свободата и светлината. Във Втората 

епоха, като стана човек, "Словото" стана човек и остави следа от изкупление за света. Днес дойдох 



U 206 

202 

на "Белия облак" като Дъга на мира, за да ви кажа: Елате в желанието си за Светлината на Светия 

Дух. Не искам да чакате да дойдат нови времена, защото предстоящите ще донесат по-голяма 

болка и по-тежки изпитания. 

56 Сега ви оставям Третия завет, за да го изучавате и следвате. Защото 1950 г. вече наближава. 

57 Ако не използвате моето учение, ще плачете горчиво, когато чуете Учителя да се сбогува с 

вас. Това ли чакате? Чакате ли да се разпространят епидемиите и гладът, а скръбта и болката да 

влязат в домовете ви? 

58 Искам да ви оставя обединени и силни. Не се преценявайте погрешно, обичайте се и мирът 

ще бъде всеобщ. 

59 Кой от вас утре ще прекоси моретата, ще премине планините и ще влезе в далечни земи? 

Кои ще трябва да напуснат семейството си, децата си, за да отнесат словото ми на народите? 

60 Бдете и се молете, защото още преди 1950 г. вие ядохте сами хляба, който ви дадох. 

Затворихте ръката си, за да скриете остатъците от храната, и скрихте водата, без да помислите за 

онези, които са жадни. Но нещата ще се променят и след тези три години, през които ще ви дам 

думата Си, вие ще тръгнете като учители да наставлявате новодошлите. 

Пречистете се от многото си несъвършенства, за да бъдете чисти и да бъдете пример за 

църквите и сектите. Подгответе се, защото мнозина от тези, които сега Ме чуват, ще Ми обърнат 

гръб. Други ще си тръгнат и ще изпълнят собствената си воля. Между вас е този, който ще Ме 

предаде, който ще Ме предаде и продаде. 

61 Изучавайте словото Ми, за да не казвате утре, че Той е бил човек, който е говорил, а не 

вашият Бог. Но кой е способен да ти говори така, както аз? Кое човешко същество има 

способността да преобрази и обнови един народ така, както го направих аз? 

62 Скоро вече няма да чувате този глас, но ще си спомните, че Аз бях с вас от 1866 до 1950 г. и 

че макар мнозина да Ме чуха, някои от тях изгониха Словото Ми от сърцата си. Вие, които сте били 

с Мен, ще бъдете и с Отца във вечността. 

Моят мир да бъде с вас! 
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Инструкция 207 
1 Бъдете благословени, защото вече не се нуждаете от никакви картинни изображения, които 

да Ме символизират, за да почувствате Моето присъствие. Това е стъпка, която сте направили към 

одухотворяване. 

2 Пред очите ви се простира огромно поле, където можете да изучавате едно след друго 

учения, без никога да стигнете до края. Защото този живот, който имате като човешки същества, 

няма да е достатъчен, за да разберете всичко. 

3 Как се е променил обликът на това, което ви заобикаля, откакто сте чули гласа ми! Завесата, 

която покриваше очите ти, е разкъсана и ти вече не можеш да ги затвориш. Защото кой от тези, 

които съзерцават светлината, иска отново да бъде в тъмнина? 

4 Вече не можеш да потискаш в сърцето си възхищението, благодарността и любовта, които 

изпитваш към Мен, и Ми го доказваш в духовната си молитва и в действията си. Вече сте 

забравили заучените молитви, пълни с изкуствени и подбрани думи, които умът ви не разбираше, 

а сърцето ви не усещаше. По онова време не сте имали подходящ начин да говорите с вашия Бог. 

5 Днес, когато се сблъскате с бедата, нещастието или болката на вашите ближни, усещате, че 

от дълбините на вашето същество се надига чувство на състрадание, на любов, което е езикът, 

който най-добре изразява желанието ви за добро за ближния. 

6 Дълго време сте строили храм, за да се покланяте на себе си. Възхищавахте се на себе си, 

знаейки, че можете да упражнявате власт и господство над другите. Обичали сте себе си, смятали 

сте се за силни и могъщи. 

7 Намалих тази твоя арогантност и така те накарах да се смириш, защото осъзнаваш земната 

си незначителност. Разкрих ви, че във вас има нещо, което определя вашата стойност и сила, 

заради което не можете да станете суетни, и че това нещо е вашият дух; че неговото величие е 

далеч от самочувствието, което изпитвате в плътското си същество. Защото духът е част от Бога и е 

над всичко материално. Това е истинското величие, което съм вложил в човека. Но трябва да се 

стремите светлината му да не угасва, за да можете да се издигнете по пътя на развитието чрез 

заслуги. 

8 Преди, когато животът ви е бил доминиран от страстите, духът ви се е чувствал скован и 

потиснат. Сега вие се учите да контролирате тези страсти, защото в сърцето на моите ученици няма 

място за гордост, егоизъм или омраза. Сега вашият дух започва да ръководи действията, мислите и 

всички стъпки в живота ви и това подчинение е като доброволно изкупление, на което се 

подлагате, за да изчистите извършените престъпления. 

9 Така духът ще придобива все по-голяма сила в доброто. И когато стигне до края на 

човешкия си път през живота, славата му ще бъде толкова голяма, че когато напусне този свят, ще 

влезе изцяло в света на духа, без да има никакви следи от високомерие или признаци на 

изпитания. 

10 Който влезе в другия свят с това смирение и възвишеност, няма да може да забрави 

трудностите, които е оставил на земята. След това ще се върне в него, за да стане защитник и 

пазител на слабите, болните и изгубените. 

11 Развивайте дарбите на духа си чрез практикуване на доброто и наистина ви казвам: 

Бедствията, епидемиите и болестите ще се отдръпнат от този, който поддържа духовност и добра 

подготовка. Това няма да се случи, за да се гордее с него. Защото той няма да го постигне с 

физическата си сила, а с духа, който има сила чрез смирение. 

12 Обединете се с Мен и чуйте Словото Ми. 

13 Светът се нуждае от спасение, от хора с добра воля, които да излязат и да защитават моето 

учение. 

14 Това е време, в което човек не познава напълно духовното си положение. 
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15 Броят на тези, които са се събудили, защото са чули думите ми, е много малък в сравнение с 

тези, които не знаят за моето проявление. Има хора, които интуитивно усещат близостта и 

присъствието на духовното. 

16 Хората се нуждаят от спасителна ръка и спасително слово. Тази ръка и този глас ще бъдат 

тези на моите нови ученици, които с големи усилия ще донесат духовното познание, което ще 

спаси изгубените. 

17 Времето на изпитанията наближава. Обучих ви, за да имате сила и смелост да преживеете 

всичко, което ви съобщих. В този конфликт хората ще се научат да разбират, че причината за 

войната между народите и за борбата на техните светогледи е, че те живеят в неразбиране и 

отчуждение от учението на Христос. Защото, ако това се спазваше, светът щеше да е доволен. Но 

ако вместо любов има егоизъм ─ как може да има яснота на ума и духовност в делата на живота? 

При тези обстоятелства как духът може да надделее над съпротивата на плътта и да разкрие своята 

същност? 

18 Вместо да премахнат мизерията, която ги заобикаля навсякъде, днешните хора се стремят 

да се възползват максимално от нея за себе си. 

Защо хората не са се развили нагоре в желанието си за идеал, който да им даде по-чисти 

чувства и стремежи, по-достойни за духа? Защото те не са искали да погледнат отвъд това, което е 

видимо за техните смъртни очи, т.е. не са искали да погледнат отвъд своите трудности, земни 

удоволствия и материалистична наука. 

Те са използвали и използват времето, което им е дадено на този свят, за да имат колкото се 

може повече богатства и удоволствия ─ мислейки, че когато тялото им свърши, всичко за тях е 

приключило. 

Вместо да се развива нагоре и да се смята за дете на Бога, човекът в своето невежо 

високомерие се принизява до нивото на по-нисше същество и когато духът му говори за 

Божеството и за Духовния живот, го обзема страх от Божието правосъдие и той предпочита да 

заглуши този вътрешен глас и да не "губи" мисъл за тези предупреждения. 

Той не мисли нито за собственото си съществуване, нито за психическото и физическото си 

състояние. Как би могло да бъде иначе, освен че е прах и нещастие, докато живее и мисли по този 

начин? 

19 Затова ви уча и ето, че тези, които Ме слушат, имат друга идея в ума си и се замислят 

дълбоко за онзи по-висш живот, който е животът на душата и който вече може да започне да се 

заражда в земния живот, ако човек разбере, че в човека съществува нещо по-висше, което е Моята 

Божествена благодат. 

20 По този начин можете да разберете, че законът или силата, която управлява всичко, е Бог, 

чиято сила и мъдрост се разкрива в природата, която е отражение на Неговото съвършенство. 

Когато това човечество разпознае и признае величието на своя Отец, когато разбере, че не е 

необходимо да създава Негов образ, за да Му се покланя, и когато знае как да Го открие дори в 

привидно незначителните същества на творението, тогава то ще бъде на добър път и на път да 

разпознае мъдростта и силата на Бога, които всички сътворени неща съдържат в себе си. По този 

начин тези, които получават моето учение, ще стават все по-одухотворени, защото възприятието 

им ще се отваря към по-широки хоризонти. Стената, която ги е затваряла, ще се срути пред очите 

им, така че те ще видят свят, в който могат да разберат едно след друго ученията. 

21 Но истина ви казвам: Това, което сте научили, все още не ви е достатъчно, за да разберете 

всичко, което е Моята воля. Още дълго време ще трябва да вървите по този дълъг път. Но също 

така ви казвам, че от момента, в който сте успели да разкъсате завесата на невежеството, вече не 

можете да се върнете назад. Който е чул тази небесна песен, вече няма да може да затвори слуха 

си за моето вдъхновение, нито устните му ще престанат да възхваляват своя Господ. 

22 Днес можете да казвате всеки път различна молитва, която идва от дъното на сърцето ви. 

Преди малко все още формулирахте изкуствени думи, които се раждат в ума и в книгите. Сега 
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молитвата ви няма граници, защото всеки път, когато се издигате вътрешно с истинска вяра, 

усещате, че сте все по-близо до битката. Ето защо в собствената си и чуждата болка и в 

благодарността ─ вместо думи на устните ви, вдъхновението е това, което се приближава до 

душата ви, за да я отведе в присъствието на Господа. Днес не устните ви възхваляват славата на 

Господа, а цялото ви същество свидетелства за Неговата доброта. 

23 Опознайте себе си и когато откриете грешките си, поправете ги. Окуражавайте се с 

надеждата да се върнете на мястото, където всяка душа трябва да отиде. Борете се срещу себе си с 

това желание. Докажете на себе си, че сте по-добри в духовната си природа. Докажете на себе си, 

че можете да победите себе си, когато страстите и лошите наклонности се опитват да ви завладеят. 

24 Но това наследство от миналите времена, когато сте живели заради удовлетворението на 

тялото и сте построили храм, за да се покланяте на себе си, защото сте се чувствали вечни, силни и 

могъщи, ще бъде премахнато чрез осъзнаването на значението на духовните и материалните 

ценности. 

25 Убеждението за вашата сила и духовна стойност не трябва да бъде причина за суета. 

Защото духовното величие е много различно от земното. 

26 Духът е искрата на светлината, семето на любовта, зародишът на живота. 

27 Осъзнайте колко погрешен път сте поели, когато в стремежа си да постигнете величие сте 

позволили на земните си амбиции да вземат връх. 

28 Малко по малко сега разбирате духовността и затова душата ви ще има светлина, знание и 

благодат, когато стигнете до края на този живот, който ви е бил даден. 

29 Разбирате ли епохата, в която живеете? 

30 Молете се да помогнете на представителите на народите, които се събират, за да разрешат 

конфликтите между тях. Смятате ли, че всички те имат различна идея за всяко решение? Не, хора, 

те се заблуждават ─ вътрешно, в съвестта си са съгласни. Материалните интереси ги карат да 

пренебрегват собствените си убеждения. Колко лесно би било да се решат всички конфликти, ако 

всеки действаше според съвестта си. Тогава светът щеше да е в мир. Тогава хората, които 

ръководят съдбините на народите, ще мислят за благоденствието на всички, а не само за 

собственото си величие. Но нищо от това не може да се види, а недоверието кара хората да са 

постоянно нащрек. 

31 Отново ви казвам: Ако светът се върне към моя път и следва моето учение, той ще реши 

проблемите си и ще живее в мир. 

32 На този ден моят универсален лъч се спуска върху душата ви, за да ви нахрани с хляба на 

вечния живот. Моят глас ви призова. 

Виждам сред вас онези, които са дошли последни и които каня да се освежат в Моето слово. 

Едни са безверници, други са идолопоклонници, едни идват в кошарата като кротки овце, а други 

носят маската на лицемерието на лицата си. Те се съмняват в моето присъствие и вътрешно се 

подиграват на моето учение, защото за тях е невъзможно Творецът да се изяви чрез човешката 

способност за разбиране. 

33 Ако не беше истинският Бог, Който се изявява, Той не би могъл да даде доказателствата, 

които ви давам, нито да ви научи на добродетелта. Който не вярва, го прави, защото не е мислил. 

Сърцето му се е затворило и той е в мрак. 

34 Гласът ви казва: Аз съм истинският Бог, Отец, Животът и Светлината. Аз слязох, за да се 

изявя в тази форма, да премахна вашите отклонения, грешки и низки страсти, които ви пречат да 

разберете и проумеете истината. 

35 Аз не предавам никого на другите, защото вие сте на моята трапеза. Чрез Моята светлина, 

която е в духа ти, Аз говоря на душата ти, за да бъде разтърсена и да се събуди. 

36 Аз съм същият Христос, когото вие осъдихте през Втората епоха. Но времената са 

определени според моята воля. 
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37 Когато тогава Ме поведохте към кръста, на който пролях последната капка от кръвта Си от 

любов към вас, ви накарах да изглеждате като невинни, които не знаят какво правят, макар че 

осъдихте Месията, знаейки причината. Но Аз ви оставих на грижите на дванадесет мъже, които, 

следвайки Учителя, разпространяваха Моето учение сред човечеството. 

38 Днес откривам сред вас онези, които някога са викали с пълно гърло: "Разпни Го! Той е 

магьосник!" И който по този начин неправилно прецени ползите, които раздавах. 

39 Времената отминаха и душите ви дойдоха да живеят в този народ по Моята воля, за да 

чуете "Божественото слово", словото на любовта и живота, по различен начин. 

40 Тук съм с вас! Докосвам сърцето ти, за да Ме приютиш. Слизам с желание за твоята душа, 

която много обичам. Защото го приковахте към греха и така помрачихте светлината му. 

41 Винаги, когато интелигентността ви е блестяла, тя не е била да обичате ближния си. Защото 

любовта ви е отслабнала в живота на удобствата и материалното удовлетворение. 

42 Забравяте за вечния живот на душата и накрая се смятате за богове в този свят. Постепенно 

се съмнявате в Моето съществуване и в Моята справедливост, защото виждате, че не 

предотвратявам проливането на кръв между хората, без да разбирате, че съм неумолим като 

Съдия и допускам изкупление и пречистване на прегрешенията чрез болка. 

43 Отворете сърцето си! Издигнете душата си! Нека ви каже, че гласът, който чувате, е същият 

като този, който винаги ви е говорил за любов, милост и съвършенство. Третият път ви изненада! 

Не желайте да Ме гледате като човек, както правехте през Втората епоха! Спомнете си, че ви казах, 

че ще дойда "на облак". Божественият Ми Дух се спуска към теб и затова Аз изпращам Своя лъч от 

стълбата на съвършенството върху носителя на гласа и така Моят глас се чува дори в мръсотията на 

този свят. 

44 Не само вие чувате думите ми. Аз, "Словото", изливам светлината си върху земното кълбо. 

Но ако попитате всички дали са чували глас, идващ от отвъдното, те ще отговорят с "не". Защо? 

Защото хората вървят глухо по пътищата на света, обхванати от греха и фанатизма, без да се 

вслушват в призива, който идва от съвестта им. 

45 От 1866 г. насам ви давам Моето Слово, което е спасение за душите ви и което ви очертава 

пътя, по който ще постигнете съвършен мир по цялото земно кълбо. 

46 Възложих на душите ви трудна мисия, чрез която те трябва да изплатят дълга си към своя 

Господ. На път съм да изтръгна плевелите, за да ги свържа на снопове и да ги хвърля в огъня, 

докато се превърнат в пепел. Защото в крайна сметка светлината ще изгрее и моето учение ще 

бъде признато по целия свят. 

47 Човекът ще създаде нови учения и нови закони, но това вече няма да е неговата воля, а 

моята. Тогава ще има мир, хармония и братство. Сърцата вече няма да се хранят с омраза, няма да 

се вдигне убийствена ръка. За да се случи всичко това обаче, първо трябва да те пречистя. Някои от 

вас ще видят как тези пророчества се сбъдват от Духовната долина и онези, които продължават да 

живеят на земята, ще свидетелстват за тях пред новите поколения след 1950 г. 

48 Хора: Пътят, който съм ви очертал, за да стигнете до Мен, е един. Тя е белязана от светлина. 

На него е животът и молитвата. Това е пътят на душата. Ако вървиш по него, няма да загинеш. Ако 

вървите по този път, проповядвайте на света учението на Духа, свидетелствайте за Моите 

откровения и учете ближните си да идват при Мен чрез съвършена молитва. 

49 Спомнете си, хора, онзи пример за молитва, който ви дадох в маслиновата градина, когато 

молех Отца за прошка за човечеството. Тялото на Исус се поклони пред Небесния Отец, но не и 

пред някакъв образ, а Аз насочих думите Си към Небето, същото, което завещах на човечеството. 

50 Отново ви обсипвам с милостта Си и ви прегръщам с любов. Странници на живота, ученици 

и деца-ученици: Това е ден на благодат, когато гласът на Учителя идва да ви погали. Аз не се 

показвам като строг съдия, а като справедлив Отец, и със словото Си ви водя по пътя, който съм 

определил и от който сте се отклонили. 
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51 Всички вие сте бойци. Виждам, че някои пристигат отчаяни. Други са постигнали победа, а 

трети все още не пеят триумфална песен. Все още сте в разгара на тази битка и не знаете какъв ще 

бъде нейният изход. Полетата, които трябва да посеете и за които все още не знаете, са огромни. 

Но вие имате семена в изобилие и ще можете да ги посеете. 

52 Докато едни от тях са отдадени и силни в изпълнението на задачата си, други са обзети от 

умора и се отпускат, въпреки че знаят, че има око, което вижда всичко, ухо, което чува всичко, и 

ръка, която записва всичко. Помислете, че оставяте да мине едно ценно време, което преживявате 

днес, и че утре очите ви няма да се отворят без светлина. Тогава душата ти ще се натъжи, защото 

не си искал да чуеш словото Ми. В душата ви ще се зароди огромно желание да Ме чуете, както в 

този момент. Но до вас ще достигне само един строг глас, гласът на съвестта, който ще ви накара 

да потреперите. 

Затова днес ви казвам: Не се отдалечавайте от Моето слово, не бъдете глухи за Моите 

наставления. Вземете от това наставление значението му като на свещено писание, за което ще 

трябва да отговаряте пред Мен, защото то е закон. 

53 Слепотата на хората да разберат величието на Моето учение е резултат от техния грях и 

болка. 

54 Тази есенция, която ви давам, е живот за душата и балсам за всеки изстрадал дух. Тя е като 

роса върху безплодни полета. 

55 Ако все още не сте пожънали добри плодове, попитайте съвестта си за причината и тя ще ви 

отговори, че за да постигнете добри резултати, трябва да работите и да бдите. Сейте добри 

примери на земята, сейте добродетели, разкривайте способностите, с които съм създал душата ви. 

Изчистете го от лошите страсти и го облечете в добри дела. Тогава на земята вие ще бъдете мои 

истински деца и въплъщение на моята Божественост. 

56 На всеки от вас поверих отговорността да оповестява Моето Троично-Мариинско духовно 

дело, което ще бъде обсъждано от човечеството и ще предизвика революция на идеите в умовете 

и ще обърка всички онези, които не могат да разберат началото на това дело, а още по-малко - 

крайната му цел. 

57 Моите сеячи спят и не разгласяват моето дело, което е чисто и силно, защото признават, че 

са смесили с него лошите си дела. Остава ви съвсем малко време, за да чуе светът словото ми в 

тази прокламация. Ако спите, утре ще имате болка и горчивина в сърцата си. Но няма да ви съди 

Отец, а съвестта ви. 

58 Остава ви съвсем малко време, за да се насладите на тази храна. Кои от тях ще бъдат с Мен 

в края на 1950 г.? Кой от вас ще има плодородната пшеница на своята реколта? 

59 Светът спи в дълбоката си летаргия и чака да дойдете вие, за да го съживите. Все още не сте 

се отправили към "мъртвите", защото нямате доверие в Мен. От какво се страхуваш от хората? 

Страхувате ли се от тяхното правосъдие или от смъртта им? Казах ви, че ще ви освободя от смъртта. 

Помнете, че Аз ви дадох вечен живот. 

60 Не съм се уморил да ви говоря, защото Аз съм "Вечното Слово". Словото Ми е длетото, 

което обработва и изглажда каменните сърца, от които извира кристално чиста вода. 

61 В това време на болка и трагедия искам да Ме вземете за пример. Но се доверете изцяло на 

Мен, тогава вашите ближни ще могат да познаят сиянието на духовността. Можеш да направиш 

същото и с Мен, не бъди несигурен. Тежестта на кръста не е непосилна за вас. 

62 Хора, като възнаграждение за големите ви изпитания имате моята дума. Близките ти те 

оценяват погрешно и те презират заради моята работа. Колко от вас са били отдадени на оргиите и 

удоволствията на света и по този начин са довели душата си до дегенерация, за която всеки 

разврат е бил удар. Но кой най-накрая ви отклони от този път? ─ Вашият Учител. Вие разбрахте 

Моята любов и Ми благодарите за нея, знаейки, че ви говоря като награда за вашите отречения. 

63 Вярвахте, че няма поглед, който да знае миналото ви. И все пак съм тук, чета книгата на твоя 

живот, за да не се съмняваш в моето съществуване и присъствие. 
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64 В това време Аз ви поставих на мястото на Моите ученици, както събрах около Себе Си 

Моите апостоли през Втората епоха. 

65 Моето слово ви води по пътя, който моята следа остави. Пътувате от дълго време, но все 

още от устните ви не се чува триумфален вик. Все още се намирате в средата на борбата и ще 

получите наградата едва когато стигнете до края на житейския път. Някои от тях виждам силни, 

други - изтощени. Ще ви дам почивки, за да размишлявате в тях. Защото сега е ценно време, което 

никой не може да пропилее. 

66 Не пренебрегвайте указанията ми и не бъдете глухи за гласа ми. Чуйте тази дума и 

възприемете нейното значение. Изчистете ума си и пречистете сърцето си, за да разпознаете 

неговото величие. В него е онова, което дава живот на душата ви. Това е росата, която оставям да 

падне върху сухите полета, и това е семето, което трябва да донесете на човечеството. Ако някои 

от моите деца не са могли да пожънат плод, след като са посели, това е било, защото семето не е 

било чисто. Посейте доброто семе и чакайте добрия плод. 

67 Изгонете от сърцето си страха от хората, който винаги ви е пречел да изпълнявате мисията 

си. Освободете душата си от всяко петно, докато не се оголи, и тогава започнете да я обличате със 

светлината на добрите си дела. Тогава ще се почувствате вътрешно достойни да разпространявате 

Моя закон. Обяснете моята доктрина и оставете хората да я изследват. Вниквайки в моята работа, 

те няма да открият нито началото, нито края ѝ. 

68 Моето учение е толкова чисто, че няма за какво да се извинявате или срамувате пред 

хората. Ако все пак се срамувате, то ще е заради това, което сте добавили към него, или защото 

животът ви не е в хармония с това, което учите. Често бихте искали да минете незабелязано, но 

това няма да е възможно, защото Аз ви изпратих, за да споделите тази Блага вест с примера на 

добрите си дела. 

69 Светът ще осъзнае, че неочаквано е настъпило ново време за него, и ще се обърне към 

онези, които могат да му кажат нещо за тези неща. Но ако заспите ─ с колко болка ще се събудите! 

70 Остават ви само "мигове", за да чуете това Слово. Кои от тях ще бъдат с Мен, когато всичко 

свърши? Кои ще пазят закона Ми чист, както ви го дадох? 

71 Помнете, че от този момент нататък ще тръгнете с твърдост да изпълнявате благородната си 

мисия. Не се страхувайте от смъртта, защото ви казвам, че тя няма да ви бъде изпратена. Но трябва 

да нанесете смъртоносен удар на изкушението, което носите в тялото си, за да не паднете. 

Добрият ученик трябва да се научи да преодолява себе си, за да научи другите да преодоляват 

своите слабости и страсти. 

72 Не разпознавате ли простотата, с която ви говоря? Наистина, казвам ви, то е същото като 

това, което се прояви през Втората епоха, когато Аз се ограничих да бъда като човека и да го 

издигна чрез Моето слово и Моя пример, така че той да стане като Бога. 

73 Бъдете Моите инструменти, но никога не ми пречете да достигна до сърцата. Защо се 

съмнявате, че можете да направите същото? Не сте разбрали добре учението. Тъй като сте Мои 

деца, вие сте наследили нещо подобно от баща си, а баща ви е добър. 

74 Вие сте слезли на земята от духовното, за да търсите следите на Божествения Учител отвъд 

всички удари на съдбата. И сега, когато се изявявам чрез вас, вие оставяте всичко, което имате, за 

да Ме чуете. Мислите ли, че вашите отречения и жертви няма да бъдат възнаградени от Мен? Не 

забравяйте крайната цел на съдбата си в един ден, за да можете всеки ден да правите крачка 

напред. 

75 Помнете, че няма да Ми дадете нищо. Всичко, което получите, ще бъде ваше. 

76 Защо се навеждам и понякога дори слизам до най-дълбоката бездна, за да ви спася? 

Защото те обичам. 

77 В това учение вие имате основа, кратък и сигурен път за завръщане в родината си. Това е 

учението за одухотворяване. Когато го разберете, колко много светлина ще има в мислите, думите 
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и делата ви! Не повтаряйте само с уста, че сте духовници. Щом наистина сте такива, няма да е 

необходимо да го разгласявате. 

78 Помислете за тези учения, които в момента давам на сърцето и душата ви. Утре ще трябва 

да ги потърсите там, за да ги преподадете на своите ближни. 

Моят мир да бъде с вас! 



 

210 

Информация за съдържанието 
Стих №. 

Инструкция 175 

Борбата между спиритизма и  

 егоистичният материализъм 4 

 Бог благославя добре приложената наука 8 

 Божественото правосъдие предоставя преражданията 11 

В своята справедливост Бог поставя граница по отношение на 

 нечестието на човека 15 

 Болката ще изчезне, когато умът се издигне 16 

 Къде е смъртта, вечното проклятие и адът? 17 

 Всеки дух е част от Божествения дух 22 

 Духовното живее извън времето 27 

 Материализъм и фанатизъм в гробищата 29 

 Дела, думи и молитви 36 

 Трите воли, обединени в една 49 

 "Златното теле 55 

 Скиния и ковчег 56 

 Урокът на Давид и Соломон 62 

 Новият Израел по дух 68 

 Пророчества, които се изпълняват 70 

 Свободна воля и съвест 76 

Инструкция 176 

 Примерът за безграничната любов на Исус 1 

 Условия за мир в света 15 

 Работата на пратениците 18 

 Хармонично развитие 25 

 Изпълнение на мисиите в духовните сфери 33 

 Настъпват времена на велики духовни откровения 38 

 Светът е пълен с роби 50 

Инструкция 177 

 Борбата за мир и духовно извисяване 1 

 В Бога няма гняв 19 



 

211 

 Бог не наказва 21 

 Молитва и вътрешен мир в изпитанията и борбите 39 

 Ползата от почистването 44 

Мнозина наричат себе си християни 46 

 Всяка форма на божествена комуникация има своя край 50 

 Комуникацията от ум към ум 68 

Инструкция 178 

 Каквото посееш, това ще пожънеш 2 

 Духът в човека 7 

 Подготовка за изпълнение 14 

 Истинският спиритист 30 

 Бог няма форма 39 

 Откровения за духовния живот 45 

 Духовната борба е универсална 64 

 Ментална комуникация  72 

 Откровение за духовното извисяване 74 

Инструкция 179 

 Вечната мисия на Духовния Израел 1 

 Подготовка и вяра в тези времена на изпитания 15 

 Духът е преди плътта 35 

 Пророкуваното Трето пришествие  36 

 Нашият дух е част от Божествения дух 49 

 Подготовката на Мексико в духовен и материален план 52 

 Голямата възможност на този земен живот 64 

Инструкция 180 

 Светлината на съвестта е пътеводител на ученика 1 

 "Богатите млади мъже 8 

 Законът за еволюцията 29 

 Човек трябва да разбира духовното слово 34 

 Пророчество за Мексико 38 

 Учението за драмата на Голгота 48 

 

 Подготовка за напускане на този свят 52 



 

212 

 Защо се въплъщават душите 63 

Когато контролираме страстите, няма да бъдем 

 рискувате да застанете на страната на едната или другата страна.77 

 След 1950 г. 84 

Инструкция 181 

 Всеприсъствието на Универсалния лъч 1 

 В Бога няма нито гняв, нито наказание, нито отмъщение 6 

 Духовността, а не разумът, открива божественото 14 

 Значението на хляба и виното 18 

 Милосърдие в дела, думи и мисли 22 

 Възкресение и живот 33 

Обещаното завръщане на Господ в облака е 

 възкресението в този момент 52 

 Проявата на духовните дарби около 2000 г. 56 

 Всяко въплъщение оформя стълбата 63 

 Новото идване на Господ 74 

Инструкция 182 

 Съвестта или интуицията са средства за спасение. 1 

Няма определен час за практикуване 

 божествен пример 16 

 Материалната наука и мъдростта на духовния свят 19 

 Никога не е нужно да се затваряте в затвор 23 

 Пророчества 34 

 Духовното царство 40 

 Империята на злото 42 

 Значение на hell 45 

 Човечеството наистина не е християнско 54 

Илия в други времена и днес56 

Пробуждането за божествената светлина 60 

 Молитва без думи 64 

 Силата на хармонията между духовните същества 66 

 Истината 77 



 

213 

Инструкция 183 

 Подготовка на учениците преди объркванията 1 

 Божественото слово е фалшифицирано 7 

 В съдбата има справедливост 22 

 Великата мисия в Мексико 33 

 Превъплъщението на Израел в Духа 34 

 Декларация за Възкресението 35 

 "Блудният син" (E1:61) xxx 40 

 Ерата на Светия дух 42 

 Хаосът ще настъпи по вина на човека 48 

Инструкция 184 

 Божествена справедливост или човешка глупост 4 

Духовните същества от непознати за нас сфери,  

 също така изпълнява задачи 17 

При превода на думата божествената същност трябва да бъде 

 остават непокътнати без умствени допълнения 20 

 Истината е отвъд формите и символите 28 

 Любовта е пътят на духа към неговия Създател 38 

 Погрешни представи за небето и земята 40 

 Развитие на духа от една сфера в друга 44 

 Към хармония между духа и материята 55 

Инструкция 185 

 Възможност за безплатно духовно издигане 1 

 Разпространението на Словото в третия път в света 17 

 С развитието си умът изтрива погрешни представи. 29 

 Нашите духовни братя и сестри ни заобикалят 33 

 Духовен култ без материализации 37 

Човек не трябва да сравнява човешката интелигентност с 

 да обърка ума 43 

 Изпълнени пророчества 46 

Инструкция 186 

 Голямата битка на светлината срещу тъмнината 4 

 Просветление за безсмъртието на духа 15 



 

214 

 Съвестта е източник на вдъхновение 20 

 

 Проявлението на Третото време 22 

 Светлина и прошка вместо наказание 28 

 Стъпка към духовността 37 

 Пътят на еволюцията 43 

 Преражданията съответстват на духовния прогрес 45 

Инструкция 187 

 Верните последователи 3 

 Връзката между духа и материята 19 

 Духът никога не се уморява да обича 26 

 Как да създадете по-добър свят? 27 

 Само духът може да срещне Бога 31 

 Яснота и истина отличават спиритуалиста 39 

 Пророчества за бъдещия мир 45 

Човекът е отговорен за своите 

 интелектуална изостаналост 48 

 Значението на съвестта 63 

 Чрез собствените си заслуги ще стигнем до Бога 66 

инструкция 188 

 Умът има пълната свобода да избира пътя. 6 

 Прераждането е средство за компенсация 7 

 Умствено разпознаване 16 

 Смъртта не съществува 28 

 Третият завет 29 

 Съществуването на духовни същества 39 

 Опасностите на спиритизма 42 

 Всеки дух е вечен 43 

 Пророчества за ужасни идеологически войни 52 

 Божественият закон и човешките закони 62 

Мощните течения на светлина, справедливост и 

 Любовта на Отца 69 

Инструкция 189 



 

215 

 Илия, предвестникът 2 

 Отговорност на ученика 11 

 Правилно разбран спиритизъм 25 

 

 Само Бог е непогрешим 31 

 Мексико и неговата отговорност 36 

 Призив към децата и младежите 47 

 Съдбата на Мексико 57 

 Книгата на живота 58 

Начинът за предотвратяване на нови войни 67 

 Законът за развитието 74 

Инструкция 190 

 Значение на Елиас 1 

 Божествена комуникация от 1866 до 1950 г. 10 

 Суетата на така наречените богати 18 

 Издигането на духа в "небесното царство 27 

 Въплътени ангели за добро 51 

 Отрицателният пример на Соломон 52 

 Животът на духа е вечен 57 

 Силата на материалното изкушение съществува 61 

 Връзка между ума и тялото 65 

Инструкция 191 

 Подготовка на духа за неговото развитие и издигане 1 

 Объркване чрез неподчинение след 1950 г. 16 

 Значението на работата на Третата епоха 18 

 Духовното лице укрепва вярата 22 

 Силата на доброто е принципът на всичко 26 

 Злото не е вечно 27 

 Значението на небето 37 

 Духовните дарби 52 

 Проучване и медитация 66 

инструкция 192 

 1 септември 1 



 

216 

 Фалшивата вяра във вечното проклятие 4 

 Съществуването на духа и вечността 13 

 Произход на сектите и сецесиите 17 

 Няма нова доктрина, а нови откровения 18 

Нито Божественият дух, нито този на човешкото същество 

 

 имат някаква форма 19 

 Влиянието на духовния свят 31 

 Пътят на Духа 34 

 Човешкото високомерие и божествената мъдрост 53 

 Обяснение на проявлението на Третото време 63 

Инструкция 193 

 Спиритизмът ще преобрази света 2 

 Дарът на интуицията 9 

 Целта е светът на съвършенството в духа. 27 

 Характеристики на спиритуалиста 34 

Онези, които се опитват да спрат духовния прогрес 38 

 Изпитания и напредък на духа 41 

 Бог не наказва, всеки сам си е съдия 50 

 Значение на 1950 г. 60 

 Носителят на гласа 71 

 Божествените пратеници са в действие в света 74 

инструкция 194 

Предназначение и мисия на духовните същества 7 

 Нова ера изненадва човечеството 9 

 Духовността все още не се е определила в хората 16 

 Спиритизмът няма материални граници 23 

 Времето на духовната светлина 31 

 Концепциите ще променят 33 

 Защо се прераждаме 35 

 Духът на човека е атом и собственост на Твореца 50 

 Знаците се сбъднаха 66 

 Духът винаги ще се усъвършенства 70 



 

217 

Инструкция 195 

Божественото слово просветлява всяко същество 2 

Цялото творение вибрира в ритъм 

 на божествения закон 17 

 Всеприсъствието на Всемогъщия 20 

 Духовното развитие просветлява ума 21 

 Причини за бушуването на стихиите 26 

 Духовният свят 36 

 Духовните жилища 38 

 Законът за прераждането 46 

 И тялото, и умът имат своето значение 49 

 Значение на съдбата 53 

 Мойсей, пратеникът на първата епоха 65 

 Новото наставление на Месията 71 

 Откровението на Светия Дух от 1866 г. 75 

Инструкция 196 

Призив към служителите 2 

 Директна комуникация без човешки ограничения 12 

 Умът е подготвен за битка 17 

 Кои са мъртвите? 20 

"Оставете мъртвите да погребат мъртвите си" 23 

 Идолопоклонниците ще се събудят 41 

Инструкция 197 

 Апокалипсисът разкрива епохата, в която живеем днес 3 
 Истинският спиритист 11 

 Значението на бедността и богатството 24 

 Отделяне поради липса на подготовка 39 

 Истински спиритуализъм 49 

 Значението на прошката и смирението 58 

Инструкция 198 

 Божественото духовно дело ще стане всеобщо известно 3 

 Уроци за този път 10 

Всичко в творението е естествено11  Мъдрост на духа, а не на ума 17 
 Призив към духовен Израел 24 

 Мисията на ясновидците 35 

 Комуникацията на третата епоха 59 

 Силата на истинския ученик 72 



 

218 

Закони Ограничения по отношение на заболяването 75 

Изпълнено пророчество77 инструкция 199 

 Човечеството е в основата на мира 3 

 Светлината разкъсва веригите 10 

 Умът е лидер на тялото 25 

 Декларация за манифестация от 1866 до 1950 г. 48 

 Обяснение на понятията 52 

 Небесният концерт 53 

 Братоубийствени религиозни войни 62 

 Невъзможното в божественото 68 

 Изпълнено пророчество за Третата епоха 70 

 Семейството 72 

 Бракът 75 

 Посланик 79 

Инструкция 200 

 Значение на духовната сфера 1 

 Израел от третата епоха 23 

Мисията на бедните и лишените от наследство 28 

 Нова ера в духовното развитие 41 

 Силата е във вярата и в чистотата на човека. 47 

 Пътят към мира 62 

Инструкция 201 

 Посланието на трите времена 1 

 Ще се появи духовен народ 8 

 Братя и сестри в Бога 22 

 Обединението на даровете дава непобедима сила 25 

 Хармония между народите 27 

 Развитието на ума изисква сила 36 

 Земните задължения са част от духовната съдба 45 

 Заветът на Духа с неговия Създател 48 

Инструкция 202 

 Бъдни вечер 1 

 Семето на безсмъртието 12 



 

219 

 Питането пред безкрайното 16 

 Духовната истина 25 

 Mercy 62 

инструкция 203 

 С воля и разум превръзката на мрака пада 1 

 Законът ще бъде изпълнен 11 

 Планът за изпълнение 25 

 Мария е част от Божествения Дух 38 

 Носителят на гласа на Божествения дух 41 

 Израел в Духа 45 

Инструкция 204 

 Същият човек превръща рая в ад 4 

 Божествената любов е ключът към небесното царство 7 

 Значение на трите времена 16 

 Божественото правосъдие никога не наказва 27 

 Съществува само един Бог 41 

 Високо и ниско настроение 47 

 Знание, посветено на истината 53 

 Сърцата са част от универсалния храм 63 

Инструкция 205 

 Да се изпълни божествената воля, а не тази на човека. 5 

 Еманципацията на духа от излишното 8 

 Бог е в нас 12 

 Тяло и ум 25 

 Разнообразните духовни обиталища  30 

 Божественото проявление чрез човешкото същество 45 

 Здраве и светлина чрез духовност 50 

инструкция 206 

 Пътят към съвършенството е очертан 1 

 Всички ще достигнат светлината 18 

 Духовни отговорности 20 

 Пророчества 22 

 Няма безпомощни същества 36 



 

220 

 Единственото покаяние, прието от Бога 52 

 Трите божествени общувания с човечеството 55 

Инструкция 207 

 Истинската стойност на ума 7 

 Духовното и материалното положение на човека 14 

 Духовността разрушава стени и отваря хоризонти 20 

 Спиритизмът ще бъде признат в целия свят 46 



 

221 

Божествените учения в Мексико 1866-1950 

 

Литература 

 

Buchdienst zum Leben, Manfred Bäse, Kirchweg 5, D-88521 Ertingen Тел: +49 (0) 

7371 929 66 42, E-Mail: manfredbaese@gmx.de   
Божествена любов, произход, същност и цел на нашия живот и на цялото битие 

El Amor Divino - Origen, esencia y fin de nuestra vida y de todo ser 
Книга на истинския живот, томове VII, VIII, IX, X, XI Трети завет 

Фондация "Уникон", D-88709 Меерсбург Тел: +49 (0) 7532 808162, E-Mail: 

info@unicon-stiftung.de Въведение в "Книгата на истинския живот" (безплатно) 
Asociación de Estudios Espirituales Vida Verdadera A.C. 

Orinoco N° 54 Interior 5, Col. Zacahuitzco, 03550 México, D.F. 
Libro de la Vida Verdadera, Tomo I-XII 

El Tercer Testamento y otros libros sobre estas Revelaciones Divinas de México 

Уебсайтове 

www.das-dritte-testament.com (на испански, немски, английски и френски език)  

www.unicon-stiftung.de 

www.drittes-testament.de  

www.drittetestament.wordpress.com  (многоезичен)  

www.tercera-era.net  (на испански език) 

www.144000.net  (многоезичен) 

www.dritte-zeit.net 

mailto:manfredbaese@gmx.de
http://www.unicon-stiftung.de/
http://www.drittes-testament.de/
http://www.drittetestament.wordpress.com/
http://www.tercera-era.net/
http://www.144000.net/
http://www.dritte-zeit.net/


 

222 



 

 

 


