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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.  
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СЛОВОТО, а то е самият Бог. Тя е същността на всички преживявания на Бога със съществата, 
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Предговор 
Първите томове на това произведение "Книга за истинския живот" съдържат някои 

исторически сведения и обяснения в предговора си, така че тук не се налага да се дават 

допълнителни обяснения. 

Освен това в края на този том има две книги, представящи пълния текст на произведението. 

Следващите откъси могат да дадат на читателя малка представа за ясната и възвисяваща сила на 

божественото слово: 

Щом разберете, че сте дошли на този свят, за да натрупате опит и да осъзнаете божествения 

закон за любовта и милосърдието към ближния, вие сте проникнали в хармонията на този живот. 

Вече знаете от моите откровения, че всеки, който не се подчинява на моя закон, трябва да се върне 

в този свят, докато душата не изпълни възложената ѝ задача. (228, 54) 

Във вас има материална част, която е от земята, и духовна част, която е от небето. Има време, в 

което човек се чувства като материя, и време, в което се чувства като духовна личност. Когато 

напуснете това земно тяло и преминете в духовното състояние, ще разберете това, което не сте 

разбрали досега. Тялото ви ще остане тук, защото принадлежи на земята. Но душата ви ще се 

издигне във високите области, където ще продължите да живеете, за да продължите духовното си 

развитие. (228, 69) 

Душите са на различни стъпала на стълбата, но аз обичам всички еднакво и им давам 

средствата, за да достигнат върха. По същия начин трябва да обичате ближните си, без да се 

съобразявате със степента на развитие на душата им. (223, 72) 

Всичко сътворено Ми отдава почит - от атома до звездата с най-големи размери, от най-

изостаналото човешко същество до най-висшеразвитата душа. Вие, които сте запознати с всичко, 

което съществува във вашия свят, виждате как всяко същество и всяко тяло изпълнява своята 

задача и изпълнява своето предназначение. В това изпълнение те ми отдават почит. Това е данък за 

тяхната хармония с цялото. Истина ви казвам: всички сътворени неща се радват на себе си, дори 

скалата, която ви се струва безчувствена или мъртва поради своята твърдост и неподвижност. 

Защото Божият Дух, който е във всичко, създадено от Него, е живот. (229, 53) 

Царството на Духа е безкрайно, но за да се издигнете до висотата, която ще ви позволи да му се 

наслаждавате и да живеете в него, е необходимо да познавате пътя и да имате светлина, за да се 

изкачите до него. Не мислете обаче, че омаловажавам земния ви живот: не, ученици. Защо да го 

омаловажавам, след като съм го приготвил за вас! Разберете, че животът в материалния свят също е 

част от живота в духовното, безкрайно и вечно царство. (223, 26) 

Ако можехте да превърнете тази земя от долина на сълзите в свят на щастието, където да се 

обичате, където да се стремите да вършите добро и да живеете в рамките на моя закон, наистина ви 

казвам, че този живот щеше да бъде още по-достоен и възвишен в моите очи, отколкото 

съществуването, изпълнено със страдания, нещастия и сълзи, колкото и голяма да беше 

готовността ви да ги понесете. Кога ще успеете да обедините духовния и човешкия живот по такъв 

начин, че вече да не виждате граница между едното и другото? Кога ще превърнете 

съществуването си в един живот, като отхвърлите идеята за смъртта, за да влезете във вечността? 

Светлината на познанието ще се появи в хората само когато в света разцъфне духовността. (219, 16) 

Ще дойде време, когато границите на този свят ще бъдат премахнати от любовта и когато 

световете ще се сближат чрез одухотворяване. (213, 61) 
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Инструкция 208 
1 Ехото на Моето Слово ви събуди и вие дойдохте от далечни страни, народи и земи, по дълъг 

път, изпълнен със случки, жадувайки да срещнете Учителя. И вие постигнахте това, за което се 

трудихте и жертвахте, защото дойдохте при Мен. Вие направихте първата крачка по пътя, който ще 

ви отведе до върха на планината, където Аз съм отишъл преди вас, за да ви очаквам. 

2 Отворил си сърцето си като празна книга, за да напиша в него това учение. Някои са Ми 

предложили своя интелект и Аз съм написал Словото Си и в него, очаквайки, че сърцето ще стане 

възприемчиво. Защото тази светлина ще проникне до духовната душа, където ще намери дом, 

който никога повече няма да напусне. 

3 Моето Слово никога не е било толкова ясно и подробно, както в тази Трета епоха, в която го 

направих по-човешки разбираемо. Моето Слово ви помага да разберете това, което ви дадох през 

последните две векове. Двете заповеди, които ви оставих в самото начало, съдържат цялото ми 

учение: "Да възлюбиш Бога с цялото си сърце и с цялата си душа, и ближния си като себе си". По-

късно Исус ви каза: "Обичайте се един друг", а сега Аз продължавам учението Си, за да завърша 

делото Си сред вас и така да изпълня обещанието Си да се върна. 

4 По това време не съм се появил в никоя църква, защото дойдох, желаейки храма, който е в 

сърцето ви. Тържествеността на литургиите и великолепието на религиозните обреди не привличат 

Моя дух, нито пък представят Моята Църква. 

5 През Втората епоха религиозните водачи и свещениците очакват Месията да се роди в 

Църквата. Но Аз не дойдох на света с тях, защото за Мен Витлеемската кошара беше по-чиста, а 

при пастирите намирах повече любов и топлина през студената зима. Това е причината, поради 

която тогавашните богослови грешаха, а владетелите Ме преследваха от раждането Ми до смъртта 

Ми. 

6 Днес богословите отново са в объркване във връзка с Моето завръщане, тъй като 

пророчествата и съобщенията за него не са били разтълкувани правилно. 

7 От самото начало имаше съмнения относно Моето идване, въпреки че ви бях дал 

доказателства, които свидетелстваха за Мен. По този начин укрепих вярата в сърцето на моя народ. 

8 В днешно време са се появили големи множества ученици, но въпреки множеството си те не 

достигат вярата и силата, които притежаваха онези дванадесет, които Ме последваха през Втората 

епоха. Но какво ще правите след Моето заминаване? Всички вие знаете, че ще продължа да ви 

говоря през последните три години на обучение, което ще получите чрез човешкия ум. Ако 

наистина Ме разбирахте, щяхте да сте сигурни, че Аз съм вечно с вас, че вечно ви говоря. Но кои 

от вас се подготвят вътрешно, за да почувстват Моето Божествено присъствие и да чуят гласа Ми? 

Кой до 1950 г., определеното време за моето заминаване, ще постигне необходимата духовност, за 

да общува с Учителя без гласоподавател? 

9 Няма да се обидя, ако не Ми поднесете олтари или цветя, или ако не Ми запалите лампи. 

Защото това, което съм търсил в сърцето на човека през всички времена, е духовният олтар. 

10 Цветовете са дарове от градините и ливадите, техният аромат и благоухание идват при Мен 

като дар от любов. Затова не лишавайте ливадите и градините от даровете на любовта им. Не 

запалвайте други лампи освен тези на вярата в Моята Божественост. Защото запалването на 

маслени лампи няма да ви бъде от полза, ако сърцата ви са тъмни. 

11 Вие не сте в състояние да разберете, а още по-малко да приложите съвършеното учение, 

което ви разкрих. Нейното име - Троично мариино духовно учение - казва всичко: духовно 

извисяване, признаване на Троицата на божествените откровения и почитане на Мария, 

божествената нежност. 

12 Преди да започне 1948 г., ви казах чрез безбройни гласоподаватели: "Пригответе се, защото 

Аз ще направя отново вашите духовни ритуали." Защото не искам светът да ви съди като лоши 

ученици, които са накарали своя Учител да участва в техните излишни обичаи. Поверил съм ви 

Моето съвършено дело, което не бива да заклеймявате с действията си. Нека всеки, който тръгва да 

Ме следва, да носи кръста си и да предава истината с цялото си същество, доколкото е способен и 

доколкото му позволяват възможностите. Невинаги сте подготвени, но винаги трябва да сте, 
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защото тогава, когато най-малко очаквате, може да се появи изпитание или нуждаещ се човек и 

тогава трябва да сте незабавно на разположение. 

13 За бащите на семейството бремето на кръста е тежко. Защото, след като са довели на бял 

свят новите поколения, те са разбрали, че това не е достатъчно, за да смятат задачата си за 

изпълнена. Законът на Отца за първите хора беше: "Растете и се множете". И сега, когато виждам 

голямо развитие в човешката душа, отново ви казвам: "Растете и се множете", но не само в 

материалното, а и в духовното, в добродетелите, в любовта. Това е законът от началото до края, 

който трябва да изпълнявате, за да влезете доволни в Моето присъствие и да Ми кажете: "Господи, 

тук е моето духовно и човешко осъществяване, тук е моят плод." 

14 Възлюбени хора, времето не ви позволява да стоите на едно място. Силите на природата, 

болката, войната, конфликтите и хаоса ви казват непрестанно: "Събуди се и работи!" Нека сърцето 

ви да се изпълни с това вино, което е кръвта на Учителя, за да прелее като живот и любов върху 

вашите ближни. 

15 Помнете, че думите ми идват от Отец, който ви търси, който ви обича и ви поправя, който 

ви вдига, когато се спъвате, и ви изцелява, когато сте болни. Не съм дошъл и днес, за да ти давам 

инструкции, а просто да те погаля. Ще изясня всички твои дела в светлината на съвестта ти, но 

няма да излагам някои от тях пред другите, за да можеш в тишина да чуеш гласа на вътрешния 

съдия и да помниш, че учениците на Исус трябва да прославят името на своя Учител с делата си. 

16 Често говоря за моето заминаване така, както за моите апостоли от Втората епоха: Исус е 

бил заобиколен от своите ученици. Почти всички бяха по-възрастни от Учителя. Някои от тях бяха 

на средна възраст, други бяха в напреднала възраст. Имаше само един, който беше по-млад от 

Исус, а именно Йоан. 

Учителят отново заговори за предстоящото Си заминаване и с оглед на това съобщение онези хора 

се запитаха: "Защо Той говори за предстоящото Си заминаване, въпреки че ние сме по-близо до 

края?" Причината за това е, че учениците не могат да разберат, че Човекът, който е пълен с живот, 

любов и сила, може да умре по земен начин. Те не можеха да разберат, че Онзи, Който дойде от 

Отца, може да престане да живее. 

Но Исус продължи да говори за заминаването си и продължи да се сбогува, така че тези сърца 

свикнаха с мисълта за раздялата и разбраха, че трябва да използват времето и да запазят това 

скъпоценно семе в сърцата си. Тогава един от тях каза на Учителя си: "Господи, ако някой се опита 

да те докосне, ние ще му попречим." На това Исус отговаря: "Написаното ще се сбъдне и волята на 

Отца ще бъде изпълнена. Защото по-скоро небето и земята ще преминат, отколкото думата Му да 

не се изпълни." 

17 Учениците слушаха отчаяно и тъжно, като тайно се питаха: Какво биха могли да направят, 

ако Той вече не е с тях? Как ще могат да се бият сами сред хората? Как биха могли да дадат 

светлина на слепия, да очистят прокажения, да възкресят мъртвия и да обърнат грешника? 

Учителят прочете мислите им и по подходящ повод им каза: "Вие ще бъдете на Моето място като 

овце сред вълци. Но ако вярваш в Мен и се придържаш към пътя, няма да загинеш." 

18 Моята страст се случи, думите ми се сбъднаха, а апостолите усетиха, че смелостта и вярата 

им изчезват, когато видяха Исус да се поти с кръв в маслиновата градина, сякаш се страхуваше от 

хората ─ Той имаше власт в ръцете си. 

Пред лицето на крещящата тълпа те очакват Учителят да я накара да замълчи, тъй като Той 

самият е накарал обладаните да замълчат. И когато гнусните ръце хванаха равина, за да Го 

арестуват, разтревожените ученици попитаха: "Господи, защо допусна да Те арестуват като 

престъпник, след като в Теб няма грях?" Въпреки това те се скриват и изоставят своя Господ. И все 

пак Христос продължава да поучава и като Бог, и като човек. Защото Той искаше да бъде човек, за 

да даде съвършен пример и да почувства човешката болка. В Него бяха всички страхове, цялото 

изоставяне. Той прие в Своето тяло цялата низост и безчестие. И тогава дойде последният час. 

19 От височината на дървения кръст очите Му търсят сред тълпата приятелите Му, учениците 

─ тези, които са живели с Него, които са Го обичали и са Го следвали по пътя. Но те не са били там 

в часа на смъртта, физическите Му очи не са ги видели. Присъстваше само най-младият Йоан, 
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който стоеше до майката на Учителя. На ученика Той дава последното Си послание, а на Мария 

посвещава универсалната Майка в този момент пред цялото човечество. 

20 Всичко беше изпълнено. 

21 Учениците, обединени от плач и скръб, търсят утеха от Мария. Но Учителят, който вече 

беше станал духовно същество, се направи видим. Той посещава Мария и светите жени, които 

свидетелстват пред апостолите за това, в което те се съмняват. Но Исус, който искаше да им 

докаже, че продължава да живее сред тях, също ги потърси, за да им се покаже. 

22 По един повод апостолите отсядат в една къща. Томас не беше сред тях. Докато тези мъже 

се отдавали на спомените си, Учителят влязъл при тях през стените и им казал: "Моят мир да бъде 

с вас". Учудването на учениците беше неописуемо, когато те разпознаха тона на този глас, който 

беше уникален за тях. 

23 Фигурата на Исус отново изчезва и апостолите съобщават новината на Тома, изпълнени с 

кураж и радост. Но той се подигра с братята си. И докато той се отрича от свидетелството, Исус се 

появява отново в стаята със затворена врата и поздравява: "Мир на праха ти". Тома ─ отначало 

уплашен от гледката на чудото, а после изпълнен с разкаяние ─ погледнал към фигурата на Исус, 

но го измъчвали съмнения. Тогава Учителят му каза: "Ела тук, Тома, сложи пръстите си в раната 

откъм Моята страна." Невярващият и материалистично настроен ученик ги поставя и през тази 

рана може да види Обетованата земя. Тогава Тома пада в краката на своя Учител и, обзет от болка 

и разкаяние, изповядва: "Господи, Господи, това си Ти." "Да, Томас, сега признаваш, че съм аз, 

защото си видял. Блажени са онези, които вярват, без да виждат." 

24 Хората: Вие преживявате всичко това сега. Отново и отново ви съобщавам за заминаването 

си. Постепенно разхлабвам вашия материализъм, за да не бъдете по-късно невярващи, невежи или 

объркани. 

25 В последния ден от пребиваването си сред вас не искам да ви виждам да си скубете косите, 

не искам устата ви да възкликват: "Защо си отиваш, Учителю?" 

26 В последния момент искам да ви видя обвити в плащ от духовност, спокойствие и 

отдаденост, изпълнени с увереност, че не съм си отишъл, че съм по-близо до вас. 

27 Казах ви, че всяко око, грешно и не грешно, ще Ме види. Някои ще видят духовно образа на 

Исус, други ще почувстват присъствието Ми в сърцето си, трети ще възприемат светлината Ми в 

ума си, а четвърти ще преживеят чудеса по пътя си. Аз ще свидетелствам за Себе Си в молитва и в 

изпитания. Но няма да е необходимо да виждате човешката форма на Исус, а да Ме усещате в 

душата и в сърцето си. Няма да има скръб, няма да има празнота или изоставяне, няма да има скръб 

или ридание. 

28 Искам да се обедините при заминаването ми, за да обедините всичките си духовни сили. С 

тях можете да представите онова, което Учителят ви е дал със своето слово. 

29 Ако между вас има истински съюз, ще има знамения на небето и на земята и народите ще го 

познаят. 

30 Това е моето слово за обучение, това е моето слово за любов и наставления: безкрайна 

ласка. 

31 Трябва да се подготвяте все повече и повече ─ тъй като наближава времето, когато вече 

няма да ви говоря чрез човешката способност за интелект. Ще се стремите да се насищате все 

повече с духовната сила, която Моето Слово предава. 

Материализмът е в разгара си. До днес светът е живял, без да Ме усеща или чува. Малцина са 

тези, които живеят одухотворено, които виждат Моята светлина и напредват по пътя си, но колко 

много са в тъмнина. Някои са в очакване на Моето завръщане, в тях живее вярата, че Христос ще се 

върне, за да стане човек. 

32 Ученици, вие, които сте Ме чули, имате ясно пред очите си задачата, която трябва да 

изпълните: да възвестявате на хората Благата вест за Моето идване в това време и да им 

съобщавате Моите откровения и учения. Вие сте свидетелите, които знаят, че съм дошъл при вас 

по същия начин, по който бях видян за последен път през Втората епоха: духовно. 
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33 Но преди да можете да общувате с вашия Господ от дух на дух, Аз исках да общувам със 

Себе Си чрез интелекта на обикновени хора, но надарени от Мен, така че това общуване да ви 

послужи като основа или подготовка за бъдещото ви възходящо развитие. 

34 Човешката наука със своите постижения е доказателство, че душата се е развивала и макар 

пътят да е различен във всеки случай, тя е оставила следи от възходящото си развитие във всяка 

епоха. Ще дойде ден, когато самата наука ще допринесе за развитието на душата, защото всичко е 

насочено към тази цел. 

Казвам ви, че истинският учен е този, който от любов към ближния търси тайните на 

творението в най-дълбоките му части, докато не открие божествената светлина. Този, който работи 

по този начин, никога няма да се възгордее от работата си, а ще гледа на себе си само като на 

инструмент на Създателя. Поради тази причина той никога няма да отрече съществуването на Бог. 

35 Ще дойде време, когато затворените в килии монаси ще ги напуснат, защото ще се убедят в 

безполезността на своето бягство от света и на мистицизма си. Те ще се борят сред хората, за да 

изпълнят целта, за която са създадени. С една дума, те ще сложат край на духовния застой, за да 

поемат по пътя на прогреса. 

36 Семето на духовността е семето на Третата епоха, което сея сред вас. Тя дава на 

човечеството тайната за постигане на по-добър живот. 

37 Вижте как хората, поради липса на духовност, преценяват погрешно и се разделят. Вие 

самите сте създали различни пътища, които ви отдалечават един от друг. Вие самите сте свидетели 

на това неразбиране. 

38 Отново ви казвам, че войната между хората все още не е приключила. Защото ще настъпи 

войната на идеологиите, на вероизповеданията и религиите, на философиите и доктрините, като 

всяка от тях ще иска да бъде единственият притежател на истината по отношение на останалите. 

39 Моята Жертва от Втората епоха все още не е разбрана от това човечество. Въпреки че 

повечето твърдят, че признават Христос, те не са признали себе си в Мен. Защо да Ме търсиш по 

криволичещи пътища, когато Аз вървя само по пътя на кротостта, милосърдието и 

справедливостта? 

40 За да Ме достигнете, е важно да обичате ближните си. 

41 Днес все още имате нужда от духовници, съдии и учители. Но когато духовното и 

моралното ви състояние се повиши, вече няма да се нуждаете от тези опори, нито от тези гласове. 

Във всяко човешко същество ще има съдия, водач, учител и олтар. 

42 Искам да видя народ без ритуали, декрети и догми, който знае как да върви по правилния 

път и който живее според моето учение за любовта. 

43 В момента ви давам тази свобода, защото вече не сте подвластни на определени форми на 

култ. Това не е нов път, а част от същия път, който бях начертал за теб, но който ти не познаваше. 

Изучавайте, вниквайте в думите ми и ще разберете, че в тях има истина. 

44 Аз съм любов и като любов ви се отдавам, без да ви поставям никакви условия. Във 

времената, през които преминавате, се нуждаете от този стимул, от тази любов, която е над всяка 

човешка обич. 

45 За да постигнете онова извисяване, което ви кара да общувате с моята Божественост, вече 

не е нужно да стимулирате сетивата си с хармонията на няколко музикални ноти или да се 

вълнувате от обреди или материални предмети. Защото душата ви движи само онова, което е 

дълбоко духовно. Всеки път, когато отвориш сърцето си, за да издигнеш душата си към Мен, 

изпитваш онова чувство на мир, което се спуска от безкрайността. 

46 Как е възможно да има хора, които не правят нищо за духовното си развитие? Как могат да 

съществуват човешки същества, които падат по-ниско от подчинените или безразсъдните 

същества? Безпричинното същество не греши, защото се ограничава само да следва собствените си 

закони. Човекът, от друга страна, греши много, защото носи в себе си душа от светлина, дух и дар 

на интуиция. 

47 Сред онези, които са призвани да работят за това дело, има и такива, които понякога 

забравят пътя, забравят духовния знак, с който Господ ги е белязал, така че да оставят по пътя си 

само следи от мир и благословение. Как можеш да слезеш от стъпалото, на което съм те поставил? 
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Ето защо постоянно слизам да ви говоря, за да може Моето Слово, подобно на фино длето, да 

изглади неравностите в сърцето ви, за да разберете, че съюзът с Бога не може да бъде установен, 

ако не се пазите от нечистотата. Само тогава, когато успееш да издигнеш мисленето си над всяка 

негативност и Ме потърсиш в Безкрайността, ще изпиташ странно чувство на блаженство. Чрез 

това ще разбереш, че ако Ме търсиш по този начин, милосърдието на Отца няма да се поколебае да 

се прояви в душата ти. 

48 Наистина в такива моменти вече не сте в материалния свят, въпреки че тялото ви все още е 

на земята. Душата на духа се е издигнала нагоре и по този начин е прекъснала всяка физическа 

връзка, за да влезе в друг живот и друго пространство. Там се усеща любовта на Отца, там се 

усещат мирът и блаженството на Неговото царство. 

49 За да събудя този копнеж у непокорните, Аз се превръщам във верен спътник, докато не ги 

накарам да почувстват доброто в сърцето си ─ онова чувство, което ще ги накара да извършат дела, 

които ще ги приближат до Мен. След като направят тази стъпка, те ще видят необятността на 

полето, което се простира пред очите им и ги приканва да работят и да се борят. Каква радост 

изпитват в сърцата си, когато разберат всичко, което не са видели с очите си и не са чули с ушите 

си, защото всичко им е било объркано и не са знаели, че са призвани да изпълнят една благородна 

и деликатна мисия. 

50 На всички вас казвам: ако успеете да се слеете с Учителя, ще усещате все повече 

нещастието на другите като свое собствено и ще се опитвате да правите с ближните си това, което 

сте видели, че Аз правя с вас. Ако понякога се смятате за недостойни или несръчни, достатъчно е 

да почувствате любов към ближния и да се обърнете към Мен, за да направя това, което не можете 

да направите. Най-важното е да поставите началото, дори ако задачата изглежда невъзможна в 

началото. По-късно ще се случат чудеса и вярата ще се разпали. Тогава, малко по малко, гладните, 

прокажените, изтерзаните и пропадналите ще дойдат до вратите ви, нуждата във всичките й форми. 

Но трябва да бдиш и да се молиш, защото изкушенията и съблазните ще те заобиколят и ще ти 

предложат света в замяна на твоето одухотворяване. Ще дойдат и такива, които ще се опитат да ви 

залъжат с привидно велики думи и идеи. Похотта ще изкуши тялото ви и ще отслаби душата ви. 

Ще трябва да се изправите срещу всичко ─ понякога сами, а в други случаи заедно с братята си. 

Вашите оръжия ще бъдат подготовката, вярата, присъщото ви предназначение и знанието, което 

постепенно ще получите от Учителя. 

51 Така от хора, които са били победени от живота, ще станете силни войници. Ще влезете 

подготвени във времето на борба, което преживявате в момента. Душата ви няма да се отчае, 

защото ще почувства, че се нуждае от тази борба, за да се пречисти и издигне. Истина ви казвам, че 

всеки, който Ми покаже своята работа като свършена, ще я приеме като своя последна работа в 

рамките на материята. 

52 Тогава, докато тялото ви се превръща в прах, а душата ви, освободена от последната си 

човешка дреха, е започнала своята духовна работа, тя ще съзре стълбата от стъпала, по която ще се 

изкачва стъпка по стъпка по седемте стъпала, докато стигне до лоното на Отца, който е сила, 

благодат и светлина. 

53 Ето: макар да си изпаднал в такова голямо несъвършенство, докато си преминавал през 

пътищата на света в различни тела, познавайки мръсотията и нечистотата, ти си бил достоен за 

моята любов. Но цялото това дълго пътуване беше опитът, който душата ви трябваше да придобие, 

за да може да оцени ценността, присъща на Моите закони, и ценността, която има духовното ─ да 

разбере, че еволюцията на душата носи слава и съвършено удовлетворение. Ето защо винаги съм 

канил хората на този път. Защото докато не го постигнат, страданията ще продължават да ги 

измъчват, а лъжливите удоволствия ще ги тормозят. 

54 Това, на което ви уча, е за доброто на всеки, който с любов приема моето учение, за да 

могат делата му да го превърнат в бъдещ учител, който ще предава моята сила и моята светлина, 

които трябва да победят покварата на света. 

55 Нечестието на това време е отворило пред хората бездни на отчаяние. 
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56 Сред хората има много дела, които са велики и добри на пръв поглед. Затова ви казвам: 

Гледайте, за да можете да се борите с всяка измама, знаейки, че във вас има несравнимо и истинско 

величие. 

57 Каква по-голяма слава от това да споделяш и практикуваш доброто с другите? Каква по-

голяма слава от любовта, която можем да дадем на нашите ближни, чиято светлина и влияние 

могат да помогнат и на тях да поемат по пътя към съвършенството? Какво по-голямо удоволствие 

има за душата от това да може да преодолее слабостта на тялото си, за да се издигне по-високо от 

нивото, на което се намира? 

58 Още през Втората епоха ви говорих за духовния живот и вашият дух разбра част от това, 

което ви говорих, и целта, към която е насочен. Днес, когато ви виждам отново събрани около Мен, 

ви разкривам и обяснявам всичко, което беше непонятно за умовете ви. И още веднъж ви казвам, че 

който иска да Ме последва, трябва да вземе кръста си и да Ме последва. Защото Моят кръст не 

означава смърт, а любов и безкористност, жертване на излишните блага в полза на душата. 

59 Ученици, запознайте днешните деца с моето учение. Нека всеки, който е разбрал Словото 

Ми, да възпита децата си във високи идеали и да премахне всяко зло от сърцата им. Посяйте в тях 

семето на доброто, което е духовност. Когато тези деца придобият достатъчно разбиране, за да 

разберат силата на моето учение, те няма да се колебаят по пътя си, а стъпката им ще бъде сигурна 

и никой няма да може да ги измами. 

60 Подобно на слънце, което излъчва живот, светлина и топлина, Аз се изливам върху всички. 

Но всеки ще получи от нея според своето развитие и подготовка. 

Моят мир да бъде с вас! 
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Инструкция 209 
1 С наближаването на определеното време, когато този начин на преподаване на моето учение 

приключва, вие все повече прониквате в моето Божествено послание. 

2 Знаете, че докато ви носех Словото Си, светът живееше, без да Ме усеща или чува. 

3 Малцина са тези, които са научили за Моето идване. Останалата част от човечеството живее 

в очакване, че когато се завърна ─ както е обещано ─ ще го направя телесно, т.е. ще стана отново 

човек. 

4 Само вие знаете, че вече сте в Третата епоха, в която ви говоря чрез онези, които са избрани 

за носители на гласа на Моето Слово. 

5 Човешката наука ви дава доказателства за нейното развитие. Признайте, че това също 

разкрива развитието на душата. Човекът е оставил своя отпечатък на прогрес във всяка епоха, 

който идващите по-късно постепенно превръщат в свой. 

6 Науката е светлината на Моята мъдрост, която разкрива на хората нейните тайни. Ученият, 

който притежава възвишена душа, няма да Ме търси с помощта на обреди, защото дарът му на 

наука постоянно ще го приближава към Отеца, който е Божествената наука. Този човек никога 

няма да се похвали с работата си, защото колкото повече открива, толкова по-малък се чувства. 

Той няма да може да отрече и моето съществуване, защото на всяка крачка ще вижда в природата 

следите на Твореца. 

7 Ученици, Аз съм вложил във вас и дарби, които трябва да развивате, за да бъдете тези, 

които с прости думи, но пълни с истина, да утвърждават това учение в сърцата на вашите ближни. 

8 Семето на одухотворяването, което винаги съм посявал в света, ще оставя отново в този 

момент. Това семе съдържа тайната за по-добър живот. 

9 Ако днес хората се борят помежду си, ако са разделени на доктрини за вярата, на класи и 

раси, ако не се обичат, не се разбират и не се милеят, то е защото в сърцата им не е покълнало 

Моето семе на любовта. Но през това време, когато сляза на полето като благодатна роса, моето 

семе, приютено в сърцето на всяко човешко същество, ще покълне и ще даде плод. 

10 Както обявих идването Си при вас през Втората епоха, така и днес ви обявявам войната на 

вероизповеданията, на световните възгледи и религии като предварително обявяване на 

установяването на Моето Царство на одухотворяването сред хората. 

11 Словото Ми като огнен меч ще унищожи фанатизма, който е обхванал хората през вековете. 

Тя ще разкъса завесата на тяхното невежество и ще покаже светлия, блестящ път, който води към 

Мен. 

12 След като благодарение на обновлението си човечеството стане възприемчиво към 

духовното, то вече няма да се нуждае, както от духовна, така и от земна гледна точка, от строгостта 

на законите, нито от земната справедливост, за да се държи добре, защото тогава всяко човешко 

същество ще може да бъде свой собствен съдия. 

13 Моето учение не въвежда нито догми, нито ритуали; то вдъхва само доброта. Моето учение 

за духа не подчинява никого на определени форми на култ; то е постоянна покана за пътя на 

истината. 

14 Вие влизате в сянката на могъщото дърво, където, както знаете, Той ви предлага Хляба на 

вечния живот - храната, която ви дава сили да издържите пътуването на живота. 

15 "Словото" е дошло при вас, за да открие нова епоха. 

16 Неведнъж съм ви изпращал духовни послания, които ви призовават да се издигнете. Защото 

телесната материя приковава душата към земята като тежка верига. 

17 В хода на еволюцията си вие най-накрая разбрахте, че съдбата ви не зависи от материята, а 

от моята воля. 

18 Човекът не винаги е съгласен с моите намерения и ми показва своето отхвърляне и 

неподчинение. Много пъти Ме е наричал несправедлив и се е опитвал да се намеси във високите 

Ми съвети. Други се съмняват в Моята сила, когато не получават от Мен това, което желаят, а 

после, когато го получат, го приписват само на своите усилия. Затова в крайна сметка те се смятат 
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за богове и царе и забравят Този, Който е вложил в човека духовна душа и го е обградил с 

прекрасна природа. 

19 Би ли могъл човек с цялата си наука да създаде нещо от това, което съм създал аз? Не, хора. 

20 Човешката наука има своите граници, но Бог, Творецът, няма такива. Науката е светлина, но 

в ръцете на много хора тя се превръща в мрак. Във вселената обаче всичко свидетелства за Мен. 

Всички природни царства пеят своята песен за живота и любовта. Но въпреки че ви казвам чрез 

всички сътворени неща: "Тук съм", вие търсите Моя образ в несъвършените произведения, 

направени от човешки ръце. След това се прекланяте пред тях и им се покланяте, като по този 

начин предпазвате душата си от каквото и да било издигане. 

21 Давам ти любов, защото не намирам човек, чието сърце да се отвори малко, за да превърне 

чуждото страдание в свое. Онези, на които поверявам богатството и властта, за да служат на 

ближния си, отказват всякакво състрадание и дори онези, които твърдят, че Ме представляват на 

земята, обградени от лукс и облечени като крале, затварят ушите и сърцето си за плача на онзи, 

който копнее за любов и милост. 

22 Това не са Моите пътища. Тесният път, който съм очертал, е този на доброто. Затова ви 

казвам още веднъж: Моето слово е Моят път, защото то винаги ви говори за правда, морал и 

любов. 

23 Аз правя сърцето ви чувствително, за да отпечатам върху него Моите учения и вие наистина 

ще се почувствате нахранени с хляба на вечния живот. 

24 Обичам всички еднакво. Но не всички ще Ме чуят в тази епоха. Както и през Първата и 

Втората епоха, Аз избрах място на земята, където да събера онези, които ще Ме чуят. 

25 Във всяка религиозна общност хората приемат ръководството на същите, които се наричат 

мои пратеници, мои избраници, мои любимци. Но аз не виждам нито един праведен човек, чрез 

когото човечеството да бъде спасено. Няма уста, които да могат да говорят така, както Аз ви 

говорих в Исус. 

26 Народът е разкъсван от вихрушка, а в хаоса си страда и стене пред лицето на предстоящата 

война. 

27 Тези народи, докато се връщах, можеха да се хранят духовно от моите думи от Втората 

епоха, но този хляб беше скрит или подправен. И така, виждате едни хора да се движат свободно, 

други - безразлични, а трети - фанатични и коравосърдечни. 

28 Кога богатият човек ще бъде готов да раздаде богатството си на бедните? 

29 Кога облеченият в разкош ще бъде готов да отложи дрехите си, за да покрие голия? 

Човечеството е жадно за примери и се нуждае от справедливост и милост. 

30 Хората забравиха, че Аз се отказах от царството Си, за да живея сред вас и да ви дам 

всичко, което е в Мен. Къде са Моите заместници, които наистина Ме вземат за пример? 

31 На вас казвам: призовах ви, за да ви направя отново наследници, и ви давам властта да 

изцелявате болните с балсама на моята любов, който е собствената ми кръв. 

32 Опознайте себе си, за да разберете, че Аз ви направих достойни за Моята благодат дори без 

да имате заслуги, и погледнете към онези човешки същества, които като заблудени овце надигат 

глас. Вижте как мъжете се връщат у дома с празни ръце, чуйте гласа на болката и отчаянието. 

33 Погледнете ръцете си, в тях ще намерите сила и утеха, за да облекчите тези страдания. Защо 

се съмнявате в тази благодат? Нека светлината на вярата да гори в сърцата ви, докато се превърне 

във факла. Не затваряйте сърцата си, защото тогава и вие ще станете богати скъперници. 

Осъзнайте, че трябва да свидетелствате за Мен и да говорите за Мен. Но ако не го направите, 

камъните ще свидетелстват за Мен. 

34 Аз съм сила и справедливост, но не чакайте да ви дам тези уроци чрез болка или отприщени 

природни сили. Надявам се, че моето Божествено сияние ви обгръща и моята любов ви благославя 

завинаги. 

35 Божественият Ми Дух идва при вас, за да облекчи страданията ви. Защото си бил подложен 

на голямо изпитание по пътя си. Учителят на смирението слиза, за да ви донесе Своето учение и 

утеха. 



U 209 

14 

36 Понякога ви призовавам да си дадете сметка за това, че не изпълнявате Моя закон. Защото 

отдавна ти я дадох и с нея ти очертах съвършения път. 

37 Вече не е подходящо да криеш Моето учение в сърцето си. Научете се да Ме виждате и 

чувствате, за да не изпадате в заблуда. 

38 Направих ви собственици на безкрайни блянове, но вие не знаете как да ги споделите с 

ближните си. 

39 Наложи се да повторя многократно урока, който ви давам от 1866 г. насам, за да може той 

да ви направи впечатление. Чрез него ще знаеш, че никога няма да те накарам да се върнеш назад. 

С любов ви помагам, за да ви насоча по правилния път. Говорих ви на вашия език с най-голяма 

простота, за да ви разбера Себе Си и за да можете да разберете Моето слово. 

40 Виждам, че сте спрели на половината път и че напредъкът ви нагоре е оскъден. Но обърнете 

се и погледнете към света, който пролива сълзи, към невярващия, който се подиграва на Моето 

слово. Вижте и този, който жадува за любов и светлина. Но вие, ученици, не можете да твърдите, 

че сте невежи, нито болни, нито нуждаещи се, нито слаби. Защото това би означавало да се 

отречете от всичко, което съм ви дал. Затова трябва да помните думите Ми: "О, маловерни!" 

41 Има само няколко сърца, които са успели да се издигнат и да чуят Словото Ми там, където 

е. И много са онези, които вместо да издигнат душите си към Мен, идват само да Ми покажат 

земния си живот с неговите мизерии и трудности. Това е причината за вашата слабост и липсата на 

единство сред хората. Кога ще забравите себе си и ще Ме помолите за света? 

42 Майките плачат, защото децата не следват съветите им. Опустошеният град ми показва 

безрадостността на своето съществуване. Съпругата ми показва сърцето си, неразбрано от 

партньора ѝ. Но всички вие забравяте, че това е пътят, който води към Обетованата земя: пътят на 

жертвата. "В Моята куха ръка е съдбата на всеки един от вас." 

43 Бъдете предани и когато страдате много, Аз съм с вас. 

44 Не увеличавайте болката си, като преценявате с вашите стандарти това, което само Аз мога 

да преценя. 

45 Помни, че те обичам. Не съм безразличен към страданията ви и наистина ви разбирам. 

Виждаш ли, ти си толкова близо до Мен, но все още вършиш толкова много престъпления. Но аз ти 

прощавам. 

46 Някои от тях, изправени пред тежестта на изпитанията, се съмняват в моето присъствие, 

отклоняват се от правия път и се обръщат към онова, което са оставили зад гърба си ─ с надеждата 

да намерят отново онова, което смятат, че са изгубили. Но те отново обръщат поглед към Моето 

дело, когато виждат ръцете си празни и духа си безсилен пред големите световни страдания, мор и 

смърт, които чукат на вратите на народите и заплашват и вас. Защото те са разтревожени от 

предчувствието за нова война. 

47 Не бъди като онези неверници, които искат от Мен доказателства, за да повярват в Моето 

съществуване, които Ми казват: "Направи така, че войната да свърши веднага, раздай хляб на 

всички трапези, и ще повярвам в Теб." 

48 Казвам ви още веднъж, че ви остават само три години до края на тази прокламация и че 

трябва да използвате това кратко време, за да поканите света с неговите църкви и секти на пътя на 

светлината и одухотворяването, където всички могат да влязат в контакт с Мен от дух на дух. 

49 Това ще се случи, когато фанатизмът и идолопоклонството бъдат изкоренени от сърцата на 

народите. 

50 Тогава ще бъдете като моряци в бушуващо море, които се доверяват на спасителната си 

лодка. 

51 Ще изпратя призива и на всички, които принадлежат към племената на Израел и са 

разпръснати надалеч и надалеч, за да могат и те да изпълнят мисията си. Тогава човечеството ще 

чуе гласа ми и ще види сияйната светлина на зората, която озарява всички жители на земята. 

52 Не свиквайте с Моето слово и когато го чувате, не обръщайте внимание на средството, чрез 

което ви го предавам. Вникнете в него и разберете смисъла му, за да бъде знанието ви пълно. 

53 Смисълът е израз на божественото. 
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54 Това, което сега чувате и виждате, не е обичайната литургия, нито обред, който впечатлява 

сетивата ви. Защото тържествеността на тази проява е в душата ви. 

55 В тези моменти вие не сте сред четирите стени на това място за срещи. По-скоро съм чакал 

вашето духовно издигане, за да можете да постигнете общение с Моята Божественост в истинско 

вътрешно поклонение. Позволих ви да построите тези места за срещи, за да можете в тях да 

намерите отдаденост, тишина и да съберете мислите си, като по този начин привлечете моя 

божествен лъч. Но тези четири стени не са моят храм. Тези места за събиране са места, 

предназначени за вашите събирания. Защото истинският храм, Моето светилище, е в твоето сърце. 

56 Питате Ме дали тези места за срещи ще изчезнат след 1950 г. и Аз ви отговарям: Не, не 

знаеш докога ще ти предоставя тези места. Защото докато хората не познават Моето дело, не се 

издигат и не упорстват в Моя закон, вие не можете да се справите без тях. 

След моето заминаване ще се събирате в деня, посветен на почивката ─ не като традиция или за 

спомен, а за да си припомните и разтълкувате моето слово и това на духовния свят. За да можете да 

си давате един на друг истински свидетелства за Моите чудеса по вашите пътища; за да можете да 

останете обединени в любовта си към Мен и да Ми се покланяте с удоволствие, а сърцата ви да не 

изстиват, да не се уморяват, да не са фанатични или материалистични. 

57 Не знаете докога ще ви оставя тези места за срещи. Защото след 1950 г. ще продължат да се 

основават нови, но не за да звучи в тях Моето Слово чрез носителя на гласа, нито за да се утвърди 

духовният свят, защото тези времена ще свършат, а за да се предават в тях Моето Слово и Моето 

Учение чисти и неподправени, както ви ги дадох. В тази атмосфера на мир ще бъде моето 

Присъствие, това на Мария, Присъствието на Илия и на Духовния свят. Там болният ще бъде 

излекуван, слепият ще отвори очите си за светлината, светският човек ще познае уважението, 

грешникът ще се покае и всички ще получат това, от което се нуждаят, за да се разпространят 

кристално чистата вода, добрият плод и доброто семе. 

58 Вие не знаете дали в настоящото въплъщение ще опознаете истинския храм на моята 

божественост. Но вие имате задачата да подготвите пътя. Ако не постигнете целта, поне оставете 

пътя, подготвен за вашите деца, или за да могат техните деца да влязат в храма на моята 

Божественост. Тогава ще разберете, че Моето присъствие не е само в тези места за събиране, че 

душата ви не трябва да се покланя само в тях. Ще осъзнаете, че храмът на Божествеността е 

вселената, сърцето ви - олтарът, а вярата ви - светилникът и приношението. 

Творението също е храм, дори пръстта, върху която стъпват краката ти. Планините са олтари, 

които се издигат пред Мен. Долините със своите рогозки и цветя ми принасят жертва. Кралската 

звезда, всички звезди и планети са светове, които ми отдават своята любов, и навсякъде, където 

отидете или погледнете, е моят Божествен Дух като Отец. Знайте, че живеете вечно в храма. 

59 Всеки човек носи в себе си храм и вашият дом също е светилище, защото в него живее 

човешкото семейство, което е като духовно семейство. Там, в лоното на семейството, е най-

добрият ми храм. 

60 Но днес виждам, че истинската светлина не се разбира от онези, които вървят далеч от пътя. 

Виждам, че единственото място, където те се издигат до Мен, е материалната църква. 

61 Виждам хаоса в човечеството, незачитането на човешките и божествените закони. Моето 

учение е скрито в този период и се смята за нещо, което принадлежи на миналото. Затова хората се 

провалят, институциите се разделят и се подиграват на Пресветата Троица. Ето как намирам 

хората: отхвърлят се един друг, унищожават се, убиват се, бъркат душата с тялото, божественото с 

човешкото и светлината с мрака. 

62 В това време на объркване и зло Аз избрах една неразбрана и недооценена нация - 

мексиканската, за да отправя призив към нея и към избраните, които живеят в други нации, да ги 

събера около Мен, да ги изгладя с длетото на Моето Слово, да им дам задачи и след това да ги 

изпратя подготвени и изпълнени с любов като посланици на Моето дело по целия свят. 

63 Това е отговорността, която лежи върху множествата, които чуват моето божествено слово. 

64 Пречиствам народа си и премахвам несъвършенствата му. Но това пречистване ще се случи 

не само в духовните ви дейности, но и в домовете ви. Появих се като вихрушка и нейната сила кара 

всички лоши плодове да паднат, така че в листата на духовното дърво и на човешкото дърво да 
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останат само добрите плодове. Защото наближава времето на изпитанията, когато хората ще ви 

разпитват. 

65 Работата ми ще бъде разглеждана като нова секта. Хората ще ви разпитват в личния ви 

живот, вкъщи, на работа, във всичките ви задължения и тогава, ако не сте готови да свидетелствате 

за Мен, ако не потвърждавате думите Ми с делата си, ще бъдете като онези лицемерни фарисеи, 

които криеха гнилото на сърцата си под безупречната си дреха. 

66 Съдът на твоя Господ ще се състои през последната година от моето присъствие тук, и най-

вече денят на моето заминаване ще бъде усетен от всички и видян от всяко око ─ от това на 

грешника и от това на безгрешния. Подготвям всички, за да бъдете истински носители на Моето 

Слово ─ Словото, което ви е донесено в този момент от Светия Дух. 

67 Запазете спокойствие и душевен мир, защото навлязохте във времето на битката, за която ви 

съобщих отдавна. Тази битка ще се води между вас. В него ще вземете същите оръжия. Онези, 

които Ме разбират и обичат, ще вземат оръжията си за Моето дело. Онези, които не са Ме 

разбрали, ще ги използват в служба на собствената си кауза. Но в крайна сметка истината ще 

възтържествува. 

Преди време ви казах: Спомнете си една притча от Втората епоха: "Оставете житото и 

плевелите да растат заедно и жънете едва когато и двете узреят, за да можете да отделите житото и 

след това да хвърлите плевелите в огъня." Аз, Добрият Земеделец, направих така, че житото на 

Моето Слово да расте заедно с плевелите на греха в сърцата ви. Но сега е дошло времето да кося 

със сърпа на моята правда, така че в сърцето на моите работници и в лоното на техните домове да 

остане само семето на истината и любовта. 

68 Вие не вниквате в същността на моето учение и затова изпитанията ви изненадват. Затова 

сте разделени и не се разбирате помежду си, защото когато словото Ми се потвърди, вие не бяхте 

подготвени. Все пак ви подготвям, за да сте спокойни и уравновесени и да позволите на 

вихрушката да откъсне всички лоши плодове. Защото всичко, което не дава живот, плод или сянка, 

ще премине. 

Под силата на бурния вятър ще паднат много дървета, много работници ще Ми обърнат гръб, 

много църковни водачи ще Ми върнат поверената им задача. Но Моята воля ще те оправи. 

69 Ще дойде време, когато всички, които са Ми обърнали гръб, ще се събудят и ще се върнат 

покаяни, казвайки Ми: "Учителю, колко чисто е Твоето дело." 

70 Това, което се случва днес в лоното на този народ, се случва и във всички народи по света. 

Появих се на всички с меча на правдата не само в този свят, но и в духовния свят и на всяко място, 

където живее несъвършена душа, за да я просветля, пречистя и усъвършенствам. Същият този, 

който ви говори в момента, ви е говорил и през Втората епоха. От всички множества, които Ме 

слушаха в Галилея, избрах само дванадесет и чрез тях разпространих учението Си надлъж и нашир 

по целия свят. 

По онова време словото на Исус се е сторило на мнозина като фантазия. И днес не липсват хора, 

които мислят същото за Духа на истината. Но небето и земята ще преминат по-скоро, отколкото 

думата ми няма да се изпълни. 

71 Кой би могъл да ви преследва, да ви обвинява като престъпници или да ви клевети, ако 

следвате моето учение? Но вие ще преподавате само това, на което аз съм ви научил: Любов, 

вътрешно обожание, познание за истинския храм на Моята Божественост. 

Моят мир да бъде с вас! 
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Инструкция 210 
1 Дойдох, за да ви освободя от мъките, в които ви е потопил вашият материализъм, и да ви 

донеса лампата, с която можете да осветявате пътя си. 

2 Вие сте хората от Третата епоха ─ тези, които наистина ще разберат причината за живота 

си, и Аз ви помагам да постигнете това знание с помощта на моите откровения. 

3 Вие сте хората на Новата епоха, в която Моето Царство търси сърцето ви, за да бъде 

изградено в него; в която ще превърнете добротата в свой духовен идеал и ще се научите, че най-

добрата молитва е тази на вашите дела. 

4 Любовта и истината принадлежат на духовната душа, а мъдростта извира от нея, защото тя 

е създадена, за да обича и познава своя Отец.  

5 Аз, Учителят, ви разтърсвам със спомените за вашето духовно минало, които сърцето ви не 

познава, защото те принадлежат на вашата духовна душа, когато тя е живяла истинското си 

съществуване, когато вашият свят е бил друг и вие все още не сте живели в тялото, което имате 

сега и което е пробен камък, наковалня и урок за душата. 

6 Аз ви напомням за Духовния живот, скрит зад завесата на вашата физическа същност, за да 

ви кажа, че този живот ви очаква отново, за да му се насладите максимално след вашето 

поклонничество, опит и еволюция. 

7 Когато се върнете във вечния дом и почувствате блаженството да живеете в него, няма да се 

уморите да благославяте този свят на сълзи, в който сте дошли, за да се научите да цените 

блаженството, мира и светлината. 

8 Моето завръщане ─ сега в духа ─ има за цел да ви напомни за пътя на Закона, който ще ви 

обедини с Абсолюта и ще ви накара да влезете във всеобщата хармония. Тогава, когато станете 

част от тази божествена хармония, когато се нахраните с хляба на моята мъдрост, вие наистина ще 

разберете кои сте. 

9 Какво на света може да ви накара да плачете, когато сте над нещастията на човешкия 

живот? Нито страданията, нито трудностите, нито моралните изпитания, нито природните сили ─ 

нищо няма да може да ви победи или обезкуражи, след като сте постигнали истинска духовност. 

10 Страданията ви ще бъдат заради другите, скърбите ви ще бъдат за спасението на всички 

хора и всеки път, когато видите спасението на някое човешко същество, ще усещате как светлината 

на Отца озарява вътрешността ви и ще благославяте деня, в който сте направили първата крачка по 

пътя. 

11 Моето Слово е духовният път, по който трябва да вървите с всичките си сетива, с целия си 

интелект и с цялата си любов, ако искате да разберете откъде сте дошли и накъде отивате. 

12 Никой все още не познава себе си. Ако не познавате дори тялото си, как ще познаете душата 

си? Но вие ще познаете себе си дотолкова, доколкото прилагате моите божествени учения. 

13 Аз ви уча чрез Словото, защото то съдържа всичко, тъй като идва от Мен, който съм 

"Словото". Научете се да говорите за духовното по такъв начин, че всяка дума, която отправяте 

към другите, да преминава от вашето сърце към сърцето на вашия брат, сякаш е перла, скъпоценен 

камък с безценна стойност. 

14 Научете се да говорите на душите, научете ги да чуват гласа на съвестта си, направете 

сетивата им чувствителни чрез моите учения. 

15 Вижте как всички мои изречения водят към пътеката, която сочи пътя. Макар че в момента 

все още ги разглеждате повърхностно, утре, когато можете да навлезете в по-висше ниво, ще 

откриете в думите ми само най-същественото. 

16 Аз не се спускам при вас, хора. Когато ви казвам, че съм слязъл при вас, това се разбира 

символично. Защото Моето провъзгласяване е чрез вдъхновение, което се превръща в мисли в 

умовете на тези носители на глас. Тъй като знам, че в момента, в който чуете тези послания, не 

можете да ги разберете, нито дори да си ги спомните, Аз ви наредих да запишете думите Ми, за да 

можете утре постепенно да разберете това, което сега не разбирате. 
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17 На пръв поглед Моето проявление не е много впечатляващо в този момент, защото блясъкът 

му е духовен. Но вие все пак ще усетите славата, с която дойдох при вас, и ще видите как това 

учение извършва чудото на спасяването на човечеството чрез одухотворяване. 

18 Духовният храм, изграден с любов от децата на Господ, ще се крепи на много стълбове. 

Всеки от тях ще бъде един от онези, които остават непоколебими в пътя на Моя закон. 

19 Не смятате, че това е възможно? Това е така, защото все още нямате вяра в себе си. Аз обаче 

вярвам във всичко, винаги съм вярвал, и затова с течение на времето ви поверих нови и все по-

велики откровения. Истина ви казвам, че не е далеч денят, когато ще дадете на ближните си учения 

за дълбока мъдрост ─ но не чрез словото, което човек изучава, а чрез онова, което извира от извора 

на духа, когато той е в общение с Божествения Учител. 

20 Защо да не е възможно добри чувства да покълнат от безплодни сърца? Защо да не е 

възможно водата на благодатта да потече от сърцето на човек, който е съгрешил, за да утоли 

жаждата на онези, които страдат? 

21 Вие не сте просто умове, които мислят днес и престават да съществуват утре. Вие не сте 

просто плът, която живее днес и скоро ще престане да съществува. За Мен вие сте преди всичко 

вечни души, деца на Бога, и затова ви показвам пътя, който наистина ви съответства. 

22 Не искам да ви отказвам нищо, което съм поставил в природата за запазване, здраве, 

прехрана, благополучие и радост на Моите деца. Напротив, казвам ви: както ви предлагам хляба на 

духа и ви приканвам да вдишвате божествени есенции и да се изпълвате с духовни излияния, така и 

вие не бива да преценявате погрешно и да се отвръщате от всичко, което природата ви дарява. 

Защото така ще постигнете хармония, здраве, сила и следователно добро изпълнение на законите 

на живота. 

23 Знаете, че аз съм вашият лидер, хора. Но кажете Ми: ако Аз съм вашият Водач, чувствате ли 

Ме вече в сърцата си, подчинявате ли Ми се вече, изпълнявате ли вече Моите заповеди и закони? 

Ако Аз съм вашият водач ─ до каква степен Ми се подчинявате? 

24 Гласът на съвестта отговаря отвътре и ми казва, че готовността ви за жертва не е абсолютна, 

че послушанието ви не е постоянно. 

25 Нито за миг не забравяйте онова, което ви казвам в Моето Слово: Който се подчинява на 

Моите закони, изпитва Моя мир. Затова онези, които познават словото ми, не се чувстват самотни, 

нито тъжни. Защото думите "нещастие", "проклятие" и "смърт" не ги преследват като заплаха или 

като сянка над мира на душата им. Те са загрижени да познаят истината, да живеят в светлина, да 

постигнат здраве, мир и мъдрост завинаги. 

26 Онези, които идват при Мен по пътя на Моите наставления, знаят, че не могат да се 

заблудят, защото ги води божествена светлина. Това е светлината, която им дава сигурност за целта 

и истинския смисъл на живота им. 

27 Моят път е пътят на доброто, ученици. Вървете по него стъпка по стъпка и го засявайте с 

добри дела, добри мисли и добри думи. Но никога не пресмятайте добрите си дела, напротив, 

съветвам ви да записвате лошите си дела, думи и мисли по най-точния начин, за да допускате все 

по-малко грешки. 

28 Остави доброто семе, което си събрал, на Мен, а лошото вземи. Разгледайте го, за да 

разберете причината за своята слабост. Внимавайте то да не се смеси с доброто зърно и да го 

развали. 

29 Само доброто може да даде мир, радост, здраве, разбиране. Затова този, който е изпълнен с 

любов, ще бъде велик по дух. 

30 На това ви научих, когато живях с вас на земята, и това ви напомням днес. Както в Исус 

изцелявах болните, докосвайки ги с ръката Си, така ги докосвам и сега, за да ги възвърна към 

здравето и да им позволя отново да участват в чудото на живота. 

31 Днес нямам материални ръце, за да докосна болното ти тяло, защото идвам в духа. Но духът 

може също така да ви докосне с любовта си и да ви накара да почувствате неговото присъствие. 

32 Слепците от онова време ─ душевно слепи ─ проляха кръвта на Учителя и прободоха 

ръцете, които лекуваха чрез докосване, които галеха и благославяха; но не можаха да унищожат 

духа ми, да го уловят, да го притиснат. Той се издига над човешката нищета и обещава да дойде 
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отново. По онова време той не е бил признат и думите му не са били разбирани като върховна 

истина. 

33 Тук съм, за да изпълня обещанието Си, и очаквам човечеството да Ме разпознае. 

34 Но ако ви попитам: Какво стана с това благословено тяло, в което живееше Христос? 

Можеш ли да ми отговориш? Ще трябва сам да ви кажа, че това тяло, което е било инструмент на 

Божествената любов, след като е завършило работата си, след като устните му, а също и очите му 

са се затворили завинаги, е било дадено на земята, за да завърши задачата си като човешко тяло. Но 

когато земята го прие в утробата си, съставните части на това тяло, чиито клетки бяха пропити 

единствено с любов, се разпръснаха в безкрая, за да се спуснат след това като животворящ дъжд 

върху хората, които бяха отхвърлили живота, който Спасителят им донесе. 

Когато си мислите, че Самият Бог е станал човек, за да живее с вас, ще си въобразявате 

погрешно, че сте толкова обичани от Отец, а след това ще си мислите, че сте шедьовър на Господ. 

Но наистина ви казвам, че няма дело на Отца, което да не е майсторско, и освен това трябва да 

знаете, че има души, чието съвършенство, красота и величие дори не можете да си представите. 

35 Отвъд вас има по-велики дела от тези, които знаете тук, а също и дела на вашите братя и 

сестри, които са по-висши от човешките дела. 

36 Защо да вярваме, че човекът е най-великото нещо, което съществува днес сред делата на 

Господ? Вие сте само малки същества, които изминават дълъг път в желанието си за истинско 

величие. 

37 Вие сте велик и съвършен, доколкото сте моето дело. Но що се отнася до делата ви, вие все 

още сте много малки и несъвършени. Ето защо Аз се разкривам като Учител сред вас, за да ви дам 

нови откровения, които ще ви доведат до върха на доброто, знанието и любовта и ще ви обединят 

хармонично с всичко съвършено. 

38 Как може да има съвършенство в твоя свят, когато има болка, когато има нуждаещи се, 

озлобени, наранени, потиснати, когато има арогантни, егоистични и дори убийци? 

39 Блаженството е привилегия на висшите домове, но във вашия свят все още не виждам 

блаженство. 

40 Днес, с това слово, ви оставям моето ново послание, за да можете да се издигнете към нов 

живот. 

41 Създайте своя мир, създайте своя свят на блаженство, като използвате ефикасността на 

моите учения за това. 

42 Много сте се борили, за да получите удобства, удоволствия и напредък. Но вашите цели 

често са свързани с егоизъм, с лошо самозадоволяване и търсене на власт. Вместо щастие или мир, 

вие жънете болка, война и разрушение. Това е, което жънете днес. 

43 Как ще бъдат съвършени твоите дела на земята, когато те виждам да враждуваш с 

природните стихии, които са същите, на които живееш? 

44 Моето учение не иска да ви попречи да използвате елементите и силите на природата, но 

иска и ви учи да ги използвате за добри цели. 

45 Силите на природата могат да се превърнат в ръцете ви от приятели и братя в съдии, които 

ви наказват жестоко. 

46 Отдавна беше дошло времето хората да пожънат плодовете на опита, за да не предизвикват 

повече природните сили. Защото те няма да могат да ги спрат с цялата си наука. 

47 О, човечество ─ винаги далеч от Мен! Въпреки твоята забрава, паметта ми не се отдалечава 

от теб, свят, напоен с моята Кръв: Нося ти отново любовта си. 

48 Спомняте ли си моите примерни дела през Втората епоха? ─ Така чуйте: 

49 Бях извън едно село, когато при Мен дойде пратеникът на един влиятелен човек и ми каза: 

"Господи, колко дълго трябваше да вървя, за да стигна до Теб!" Аз му казах: "Блажен е онзи, който 

Ме търси, защото винаги ще Ме намери." 

50 "Пред кого стоиш?" ─ попитах го. "Пред Онзи, Който със силата Си изцелява всички 

болести. Ти ли си Божият Син?" Тогава Аз му отговорих: "Аз съм началото и краят, Аз съм 

възкресението и животът, Аз съм Този, Който слезе от небето на земята, за да ви спаси. Виждате ли 
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тези хора да Ме следват през земи, области и села? Също така утре ще Ме последваш, като свалиш 

разкошния си плащ и се смесиш с обикновените хора и бедните. Истина ви казвам: дойдохте да Ме 

повикате в името на вашия Господ, който иска да го изцеля от проказата му. Не е ли така?" Този 

човек е бил засегнат и се е почувствал обзет от страх. Но аз му казах: "Не се страхувай, аз само 

говорих истината, защото за това съм дошъл на света." 

51 Тогава онзи слуга Ми каза: "Господи, понеже вече знаеш, ела в дома на моя господар, който 

те призовава." 

52 "О, човече - казах му, - кажи на господаря си, че за Мен е достатъчно, че е повярвал в Мен. 

Защото, когато се върнете у дома, той вече ще е чист." 

53 Човекът се отдалечи и скоро очите му, сияещи от радост, засвидетелстваха думите на Исус. 

Тогава Матей дойде при Мен и Ми каза: "Учителю, една жена Те търси." "Вече знам - отговорих 

му, - че Мария Магдалена Ме търси, за да я освободя от влиянието на духовете, които са я 

обладали." Ученикът беше изненадан, че знам всичко. 

54 Бях на път за едно село, когато видях Мария да идва при Мен. "О, възлюбен Сине, знам, че 

устата ти са обявили скорошното ти заминаване, и макар че сърцето ми вече го знаеше, трябва поне 

да ти кажа, че страдам безкрайно много заради човечеството." "Да, така е написано - отговорих й, - 

и така трябва да стане." Моята жертвена смърт е необходима; семето трябва да умре в земята, за да 

може да даде плод и да се размножи. Кръвта на Твоя Син, която, когато се пролее, ще причини на 

сърцето ти голяма болка, ще бъде като река на живота за хората, които оставям след себе си като 

Твои деца. Моята смърт ще бъде живот и нито за миг няма да се разделим с теб." 

55 "Сега отивам в дома на Лазар, защото той скоро ще потъне в гроба. Но Аз ще го върна 

оттам, за да се прослави името на Отца Ми." 

56 "Отиди и ти там, за да утешиш с присъствието си тези жени. Защото болката им скоро ще 

стане голяма и в твоята любов те ще намерят много сладка утеха." 

57 Върнах се, за да се събера отново с учениците Си. Това вече бяха последните дни от престоя 

Ми сред тях. Дадох им това да разберат, за да не се изненадат от него. Петър плачеше и мълчаливо 

приемаше Моите напътствия. Джон притисна ръцете ми между своите, когато му съобщиха, че ще 

остане при майка ми, за да се утешават взаимно в часовете на изпитанието. 

58 Тадей вече страдаше от мисълта за раздяла с Учителя, но аз все още бях сред тях. Моментът 

беше нежен и болезнен, повече от устните говореха душите. Но Аз бях "Словото" и Моето Слово 

трябваше да успокои огромната болка, която се беше натрупала в тези сърца. 

59 Говорих като Баща на децата, като брат на братята, като Учител на учениците: "О, ученици, 

вие пихте с Мен водата на жадните поклонници, издържахте трудностите на дългите пътища в 

желанието си за Моите думи и Моите дела. Истина ви казвам: ако и да се отдалеча от очите ви, 

няма да ви оставя. Ако искате да Ме носите в сърцата си, примирете се с Моята смърт, за да мога 

да живея във вас и да говоря чрез вашите уста." 

60 "Ученици, слушайте Ме до последното от Моите думи." Тогава при Мен дойде една 

великолепно облечена жена. Това беше Магдалена, която дълго време Ме търсеше, за да открие в 

очите Ми светлината, която можеше да я спаси. В сънищата си тя е виждала Назарянина, който я е 

освобождавал от нечистото й бреме. Тя дойде при Мен, водена от жаждата на душата си за 

светлина и спасение. 

61 Тя падна пред Мен, за учудване на всички присъстващи, и когато очакваха да се отвърна от 

нея или поне да й отправя укор, Аз й казах: "Защо плачеш? ─ Плачете от болка и от радост. Но Аз 

ви прощавам много, защото много сте съгрешили." 

62 В този миг всички вериги, които я свързваха със света, паднаха от това същество и след 

като се освободи, тя последва примера ми като най-верния от моите ученици. 

63 Жената, която е била позор и петно за дома си и е съсипвала живота на хората, се превръща 

с една дума на прошка в най-смирената слугиня на Учителя, а по-късно - в любяща подкрепа на 

Мария, когато настъпва часът на скръбта и за двамата. 

64 Аз, Който чувам гласа на душите, чух как тази жена Ме попита: "Господи, възможно ли е аз, 

с всичките си грехове, да съм достойна да бъда с Теб в последния час, който обявяваш? Възможно 
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ли е да Ти служа истински?" ─ "О, жено - отговорих й аз, - стани, защото сега си чиста. Покрийте 

се с мантията на смирението и се върнете при своите. Потърсете Мария и я последвайте." 

65 След това, като видях изненадата, изписана на всички лица, казах: "Аз съм Светлината на 

света, която дойде да освети пътя на изгубения в тъмнината. Аз съм Освободителят, който разкъсва 

веригите на пленниците. Вие видяхте това, което още не бяхте виждали, и сега го видяхте. Но не е 

далеч моментът, в който всички ще усетите как животът ми вибрира във вашето същество." 

66 Напуснах това имение, последван от моите ученици. Но аз се спрях в сянката на едно дърво 

и им казах: "Моментът наближава, но вие все още можете да се насладите на плодовете на моето 

слово. Със сигурност ще бъдете изоставени като овце сред вълци, но няма да бъдете победени, 

защото Моята мантия ще ви покрие. Вижте колко са големи множествата; ще ги нахраните, както 

Аз направих в пустинята, и ще умножите хляба, както ви показах." 

67 Така Аз ви говорих чрез Исус, който милваше всеки от Моите ученици, докато очите им 

ронеха сълзи, а те Ми изразяваха в сърцата си чувства, изпълнени с нежност, и Ми даваха безброй 

обещания да Ме следват. 

68 Днес няма да ви напомням за последните три дни, които прекарах на земята. Това ще се 

случи и друг път, благословени хора, когато ще ви говоря за Тайната вечеря, за последния Ми 

престой в Гетсиманската градина, където се оттеглих да се моля, и накрая ще ви говоря за Моята 

жертвена смърт. 

Моят мир да бъде с вас! 
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Инструкция 211 
1 Превръщам мъдростта и любовта си в човешко слово, за да достигне до сърцето ти. 

2 Идвам при вас, хора, за да поживеете за кратко време под духовното сияние на Моето 

Слово, за да поживеете за няколко мига в царството на духовния живот. 

3 Вземете и яжте хляба на словото Ми, който е сила и живот, за да не отслабвате в 

изпитанията. 

4 Някои от моите нови ученици ще преживеят своята Голгота, където ще завършат мисията си 

на земята. Но този връх може да бъде достигнат само от онези, които са изпълнени с дух, 

възвишеност и любов. 

5 Починете си за момента и чуйте думите ми. Укрепете се, защото утре ще вземете кръста си. 

Но не се страхувайте, хора, защото онзи, който поема този кръст, ще го направи, защото сърцето 

му е преизпълнено с любов към хората. 

6 Кой ще се разбунтува срещу това, че трябва да изпълнява тази мисия, когато цялото му 

същество е доминирано от безкрайно милосърдие и голяма сърдечност? 

7 Всеки, който има силна душа в тази епоха на одухотворяване, ще поеме кръста с любов и 

ще го носи доброволно. 

8 Този кръст е предназначен за великите по дух, за онези, които се чувстват проникнати от 

огъня на истинската любов. 

9 В момента човечеството е обхванато от огън, но той не е мой. Огънят, с който сега 

човешките братя се унищожават един друг, идва от огъня на тяхното насилие, страсти, вражди, от 

огромната им алчност, желанието им за отмъщение и материализма им. 

10 Огънят, в който човечеството е погълнато, не идва от Светия Дух, а от ада, който хората са 

създали със своите грехове. 

11 Моят божествен огън е живот, който излъчва светлина за всички същества, а не разрушение 

или смърт. 

12 Моят огън е светлината, която пречиства и облагородява, която осветява и укрепва, но 

никога огънят, който измъчва вечно или унищожава живота на душата. То е живот, а не смърт. 

13 Ако в този момент съм ви призовал да Ме чуете, помнете, че това е било, за да ви предложа 

още една възможност да се издигнете към светлината ─ в духовна епоха, благоприятна за 

разцъфтяването на семето, което съм донесъл за света. 

14 Влагам в душата ви моята мъдрост и моята любов ─ този поток на одухотворяване, който е 

живот, здраве, радост и мир. 

15 Излейте върху човечеството словото на истината ─ не само това, което ще ви оставя в 

писмен вид, но и онова, което извира от Духа. 

16 Искам да се издигнете в това време. Докато едни ще бъдат като звезди, които водят 

странниците по различните пътища на света, други ще бъдат като фарове, които ще изпращат 

светлината си през бурните морета на отприщените човешки страсти и ще осветяват пътя на 

отхвърления. Искам моите наставления да бъдат на вашите устни, за да може Божието слово, което 

е хлябът на вечния живот, да се разпространи по цялата земя. 

17 Разберете, че съм дошъл да обновя този свят, да го пречистя, да преобразя всичко. 

18 В тези моменти на възпоменание Аз правя така, че цялото пространство да се изпълни с 

Моята светлина; всеки, който е на крак, да спре за миг в мисълта за Учителя и да се замисли; всеки, 

който умира в този час, да Ме погледне с очите на душата си, за да не се страхува да си отиде от 

този свят. 

19 Аз съм сеячът на любовта, а вие сте моята нива. Кой може да се съмнява в силата ми да ви 

направя плодотворни в любовта? 

20 Не можете да знаете какво богатство от семена ви нося. Ако не можете да я усвоите 

напълно, ще продължа да я пазя за тези, които тепърва ще дойдат. И ако дори те не могат да я 

използват, тя ще бъде запазена за следващите поколения, докато вече няма да има нито поле за 

обработване, нито семена за засяване. 
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21 Разберете моето послание, за да можете да го разцъфтите по пътя си. Отвори очите си, за да 

видиш делата, които върша всеки ден. 

22 Виждате ли онези мъже, които искат да бъдат силни чрез използване на сила? Много скоро 

ще ги видите убедени в грешката си. 

23 Ще им докажа, че само чрез добротата, която е сияние на любовта, човек може да бъде 

истински велик и могъщ. 

24 Но докато едни и други не знаят какво е любов, ще трябва да продължа да уча света. 

25 "Словото" ви осветява, за да ви научи да го предавате на онези, които идват след вас. И Аз 

ще се погрижа за всички. 

26 Аз съм вечният сеяч. Още преди да дойда на земята и да бъда наречен от хората Исус, Аз 

вече бях Сеячът, вече бях познат на онези, които бяха отвъд материализацията, грешката или 

невежеството ─ онези, които обитаваха духовни области и домове, които вие все още не познавате 

и не можете да си представите. 

27 От онези, които ме познаваха преди да дойда на земята, ви изпратих много, за да 

свидетелствате за мен в света, да възвестявате идването на Христос, Любовта и Словото на Отца. 

Някои от тях са били пророци, други - пионери, а трети - апостоли. 

28 Този свят не е единственият, в който стъпките ми са оставили своя отпечатък. Навсякъде, 

където е било необходимо да има Изкупител, аз съм присъствал. Но трябва да ви кажа, че в други 

светове моят кръст и моята чаша са премахнати чрез обновлението и любовта на вашите братя и 

сестри, докато тук, на този свят, след много векове, аз все още съм увенчан с трънен венец, 

мъченически издигнат на кръста на вашите несъвършенства и все още пия чашата с жлъчка и оцет. 

29 Тъй като моето дело на любовта включва спасението на цялото човечество, Аз ви очаквам с 

безкрайно търпение и съм предоставил на всяко човешко същество не една, а много възможности 

за неговото възнесение, и съм чакал много векове за пробуждането на всички онези, които са 

потънали в дълбока летаргия. 

30 Сега се намирате в момент, когато можете да се развивате нагоре, изпълнени със светлина и 

живот. Разпечатах още един печат от Книгата на живота и мъдростта, за да узнаете още една глава 

от това дело. 

31 Давам ви с точна мярка толкова, колкото можете да приемете, и само това, което можете да 

разберете и запазите. 

32 Хората ще напредват в развитието си и в степента, в която напредва развитието на душата 

им и възходящото им развитие, Аз ще им дам Своята мъдрост в по-голямо изобилие. 

33 Искам душата ти да бъде като чаша, способна да приеме славата, предназначена за нея от 

Отец. Разберете, че великото се влива само във великото и че незначителното не може да задоволи 

великото. 

34 Волята на вашия Отец е да бъдете полезни в плана на творението, да бъдете хармонични 

ноти в концерта на творението. 

35 Знам, че онзи, който усеща вътрешното просветление на любовта, доброволно ще поеме 

кръста и ще върви стъпка по стъпка към своята Голгота, знаейки, че това означава възвисяване и 

приближаване към Отца. 

Ако е необходимо, ще се оставите да бъдете разпънати на кръст, защото знаете, че в това 

себеотрицание, в това отдаване ще възкръснете славно от мъртвите като Учителя, за да се 

издигнете в царството на духа, където животът съществува в пълнота и съвършенство. 

36 Човечеството, ето ме. Дойдох, за да ви спася от нещастието. Онази нежна ръка, която 

докосваше коравосърдечните, беше Мина. Този любящ Лекар, който влезе в сърцето ти, за да те 

излекува, бях Аз. 

37 Вие, болни и скърбящи хора, Аз бях с вас и вие не бяхте в състояние да разпознаете Кой ви 

посети, не бяхте в състояние да видите небесната светлина в очите Ми. О, хора, вие не сте разбрали 

смисъла и значението на всяка капка от Моята кръв, пролята от Мен за вас! Не сте щастливи, 

защото не искахте да напоите нивите си с благодатната вода, която ви дадох. 

38 Елате тук, за да чуете концерта, чиито звуци говорят на душата ви за съвършена любов и 

безкрайна хармония. 
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39 Нека божествената светлина влезе в сърцето ти, както озари онази нощ, когато се молих в 

Гетсиманската градина. 

40 Помните ли как се предадох на множеството, което Ме търсеше, за да Ме съди? 

41 Много важно беше учението, което Учителят даде на всички в този момент, но никой не го 

разбра. 

42 Тази капитулация е жертва на послушание, смирение и любов. Той беше жив пример за 

човечеството. Защото всеки, който се предава на хората от любов, става достоен да се предаде на 

Бога по-късно. 

43 Възлюбени хора, животът ми беше отворена книга, за да се научите да обичате от нея. Но 

вие не знаехте как да го прочетете. 

44 Съчувствам на вашата слабост, която разкрива малкото сила, която е във вас. И все пак Аз 

съм достатъчно силен и велик, за да компенсирам твоята слабост и незрялост, и достатъчно любящ, 

за да допълня твоята липса на любов. 

45 Приближавам се до вас и ви уча да бъдете чисти, да се пречиствате в изстрадана и 

възвишена болка, което означава искрено и неподправено покаяние. 

46 Пречистването е необходимо за усъвършенстването на душата. Не се заблуждавайте 

относно пречистването и съвършенството, защото съвършената душа е по-велика от чистотата на 

душата. 

47 Скоро ще можете да бъдете чисти, но не знаете колко време и през колко изпитания трябва 

да премине душата ви, за да постигне съвършенство. 

48 Необходимо е вече да знаете много за духовния живот, за да не се объркате, когато 

преминете от това в другото съществуване. Колко много хора се смятат за щастливи, защото имат 

богатства, удобства и удовлетворение на земята, и не могат да си представят, че един ден болката 

ще ги преследва, и със сигурност не като духовни същества, когато оставят тялото си на земята, а с 

него и всичко, което са притежавали. Тогава те се превръщат в най-нещастните същества, в 

скитници без мир, без радост и без светлината на познанието. Те са като сенки, които бродят 

неспокойно. Те не плачат така, както плачат хората в света, но страданията им, макар и вече да не 

са физически, са безкрайно по-силни от тези, които изпитваме в земното тяло. Защото сега душата 

е сама пред своя съдия - съвестта си. 

49 В онези области, до които са могли да достигнат с малкото сили на душите си, те са станали 

нуждаещи се, изпитали са какво е мизерия, самота, изоставеност и нужда. В тъжното си 

съществуване те запазват само малък лъч надежда: че ще намерят мир. 

50 По-скоро бъдете бедни на земята, знаейки, че правите нещо за доброто на душата си. По-

скоро бъдете нуждаещи се, страдащи, болни, незначителни ─ но не и в дома, където е истинският 

живот. Защото болката в духовния свят е несравнимо по-силна от тази в материалния живот. 

51 Блажен е онзи, който признава учението на моята доктрина и по този начин преминава от 

гордост към смирение, защото той ще притежава царството на мира. 

52 Не сте нуждаещи се, дори ако носите обикновени материални дрехи. Разберете това, за да 

можете да израснете отвъд вашия свят. Как се грижите за нуждите на тази долина на сълзите? 

Хиляди пъти по-тъжно е да нямаш мир в духа, да не си силен и велик. Великите души преодоляват 

всичко, запазват душевен мир пред лицето на изпитанията и живеят истинския живот, който е 

изпълнен със светлина и мир. 

53 Не успявате да разпознаете истината, защото не искате да се занимавате с нея. Само 

простият и смирен човек може да го разпознае. 

54 Онези, които не виждат светлината на истината, постоянно Ми казват, че словото Ми е било 

безплодно, защото продължават да се хранят с поквара. Те Ми казват, че пътят до Голгота и 

жертвената смърт на кръста, чудесата, които извърших, учението за любовта, състраданието, 

последните Ми думи и последният дъх, който беше молба за прошка за Моите преследвачи и 

палачи, са били безплодни. 

55 Какво знаят за всичко това онези, които не познават истината? Но който се издига над 

бездната, моли се за палачите си и благославя клеветниците си, неговият дух свети по-силно от 

светлината на слънцето. 
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56 На онези, които смятат, че целият този живот, страдания и труд са били безполезни, казвам, 

че няма да има човек, който да не получи тази светлина в своето време и да не се спаси чрез нея. 

57 Но не всички мислят така. Има хора, които, макар и да се намират в тъмнината на 

тъмницата, за да изкупят вината си за извършено престъпление, имат моменти, когато обръщат 

мислите си към Мен и Ми казват в заекваща молитва: "Господи, щом онзи грешник, който се покая 

в Твоето присъствие, намери спасение при Теб, защо да не храня надежда, че в последния момент 

ще протегнеш към мен ръка като Димас и ще ме изтръгнеш от тъмнината, за да ме пренесеш в 

светлината?" 

58 Колко хора, които все още не са успели да изгонят княза на тъмнината, когото носят в 

плътта си, имат моменти на вяра, просветление, покаяние и надежда в Спасителя? Колко много 

хора прогонват от сърцата си идеята за ново и още по-голямо наказание в отвъдното, като 

предпочитат да мислят и вярват, че Исус ги очаква, за да ги освободи от мъките и страха! 

59 Това са тези, които наричате изметта на вашето общество. Вижте как има моменти, в които 

те подозират истината. Но вие, които се радвате на свобода, признание, доверие в света и често си 

мислите, че знаете всичко, защото съдите всичко и изказвате мнението си, нямате момент на 

просветление, който да ви позволи да видите истината лице в лице ─ напротив, вие се обвивате в 

съмнения и сенки. 

60 Семето, което посях в душите с Моето Слово, Моите Страсти и Моята Кръв, невинаги 

разцъфтява на върха на живота на един човек, на един народ или на един свят. Често то разцъфва 

едва в момента, когато човек се сблъсква със смъртта и усеща живота, който го очаква ─ когато 

този, който е бил горд и надменен в силата си, изведнъж пада на леглото на болката, отчаян и 

победен. Там той размишлява, пречиства се и се облагородява в мисълта за Мен, съди за себе си по 

Моите примери. После се разплаква и се променя, защото в един миг истината е достигнала до 

него. 

61 Дори когато гордите народи живееха в блясъка на материалната си мощ и хората им бяха 

трескаво отдадени на страстите си, те изпълняваха дълга си към Бога фалшиво и лицемерно, като 

практикуваха религията, защото цялото им внимание и любов бяха под властта на амбициозните 

им цели. Но когато настъпиха поражението и разрухата, когато видяха, че мечтите им за величие са 

разбити, и реалността дойде да ги събуди, те обърнаха очи към Мен, за да кажат: "Господи, Ти си 

прав, мирът може да бъде само за хора с добра воля, а Твоето и нашето царство със сигурност не е 

от този свят." 

62 Осъзнавате ли, че моето семе не е изгубено? На вас, които се съмнявате в това, казвам да 

потърсите това семе чрез размисъл, без да чакате болката да ви изправи пред истината. 

63 Този свят е пълен с моите думи. Лъжа е, че следите ми трябва да бъдат покрити. Където и да 

отидеш, ще намериш знаци за Мен и ехо от гласа Ми, които ще звучат вечно в съзнанието на 

хората. 

64 Аз присъствам навсякъде и ви говоря непрекъснато, защото все още не съм престанал да ви 

предавам посланието Си. 

65 Моите хора: Защо понякога все още искате да подложите на изпитание своя Учител? 

66 Да, вече знам, че има и такива, които не разбират защо Христос, ако е бил Божият Син, се е 

предал на Своите преследвачи и не е могъл да избегне смъртта. Ако не исках жертвена смърт, за 

Мен щеше да е много лесно да изчезна, за да не се предам на онези, които Ме търсеха. Те щяха да 

бъдат зашеметени от гледката на едно чудотворно и непонятно изчезване, което ги накара да 

възкликнат: "Наистина, това е Божият Син!" Но не това беше учението, което бях дошъл да донеса, 

защото то не би научило на любов. Освен това исках да ви кажа, че онзи, който изпълнява 

Неговата воля, но тя не е волята на Отца, не е свързан с Него. 

67 Необходимо е да разберете всички тези обяснения. Защото, ако не разбирате какво се случва 

в момента, как можете да разберете или да предвидите това, което предстои да се случи? Затова ще 

ви дам някои откровения предварително, за да ви послужат като подготовка, като обещание и 

пророчество. 

68 Аз, Учителят, ви казвам: Когато човекът веднъж стане велик и възвишен чрез изпълнението 

на Закона и наистина се обедини и хармонизира с Духа, за него вече няма да съществуват двата 
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живота, които сега разделят съществуването му, а именно човешкият на земята и духовният във 

всеобщия и безкраен свят на Духа. 

69 Тогава той ще гледа само към едно съществуване, защото в неговото същество ще има само 

една воля. Вече няма да има никакъв конфликт между плътта и съвестта и той ще се почувства 

съединен с универсалния живот. Независимо дали ще живее в духовния свят, или на земята, където 

и да се намира, той ще се чувства в дома на Своя Отец. На всяко място той ще се радва на 

присъствието на Господа и навсякъде ще изпълнява съвестно и послушно своята мисия. Тогава 

смъртта на телесната материя вече няма да означава това, което означава днес. Те ще бъдат тези, 

които, побеждавайки смъртта, ще влязат във вечния живот. 

70 След като ви казах, че Моята воля беше да Ме предам на преследвачите през онази нощ, вие 

Ме питате: "Господи, а Юда не беше ли виновен тогава?" Но аз ви казвам: не го осъждайте. 

Защото, за да го съдите като мен, трябва да имате състрадание в сърцата си. Той е бил толкова 

незрял и човечен, колкото и вие, и в своята слабост е позволил на хората да го накарат да предаде 

своя Учител. 

71 Смятате ли, че този ученик вече е дошъл като човек, определен от Бога да предаде своя 

Учител? Не, народе мой, никой не трябваше да Ме предава. Часът беше настъпил, преследвачите 

следяха стъпките Ми, очакваше Ме кръвен съд. 

72 Този човек, както и всички останали, които Ме последваха, също беше избран да посее 

семето на любовта. Той се проваля в решителния момент, когато обръща гръб на Този, Който го е 

обичал толкова много, и застава на страната на онези, които искат да убият Учителя, само защото 

разбира, че Исус не е цар на земята, а на един непознат свят, а сърцето на ученика все още мечтае 

за богатствата на този свят. 

73 Колко голямо е било разкаянието на Юда, когато е чувал в съвестта си едно след друго 

изреченията, които е научил от Исус, колко голяма е била болката му, когато си е помислил за това, 

за което е бил призован и каква е била работата му! 

74 Казвам ви всичко това, за да може, ако някой от вас Ме предаде в този момент, да не може 

да се оправдае, че може би е трябвало да го направи. 

75 Никой не е обречен да предаде. Всички вие сте призовани да се изкупите чрез моята любов. 

76 Аз бях този, на когото бе съдено да умре на кръста, за да разцъфне отново след това в 

гробната пещера и да ви покаже победата на живота над смъртта. 

77 Днес казвам на Моите нови ученици: Когато става въпрос за справедливост към Моите дела, 

не обичайте парите, защото те са фалшива монета на душата, тяхната стойност е отрицателна и 

представляват фалшиви стойности за вечния живот. Парите могат да ви отклонят от пътя на 

истинското милосърдие, на смирението, който всеки от моите апостоли трябва да следва. 

78 Трябва да ви кажа, че знаех предварително какво ще направи Юда, и го доказах, когато 

казах, че един от дванадесетте ще Ме предаде. ─ Всеки от тези ученици даде това, което имаше да 

даде, всеки от тях беше като нота в концерта, който изнесох на света. 

79 Ако един е носител на чистотата и възвишеността, друг е носител на вярата и силата, трети - 

на красноречието и убеждаването, а четвърти - на смирението и кротостта. И така, всеки даваше 

това, което е донесъл, което е взел от Учителя и което е почувствал. Само един от тях беше слаб, 

но неговата слабост послужи и като урок за хората, за да не постъпват като него, но не и да бъдат 

негови съдници. 

80 Ученици, повдигнете мислите си тази нощ, за да бъдете с Мен на Тайната вечеря. 

Подхранвайте се с моята светлина, пийте виното на моето слово. В него ще намерите отворена 

книга за четене и същевременно ще бъдете в духовното. 

81 Елате на масата, където ще почувствате вибрациите на божествената любов, но ще усетите 

и мъката, където сладостта на надеждата е примесена с горчивината на сбогуването и целувката на 

предателството. 

82 Тук е мястото, където най-добре можете да чуете гласа на съвестта, който ще ви каже дали и 

вие сте предали, дали сте излъгали, дали сте целунали без любов. 

83 Преди да седнете на трапезата, се измийте с чистата вода на молитвата. Пречистете ума и 

сърцето си, за да позволите на душата да участва в тази духовна вечеря. 
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84 Готови ли сте сега? Седнете около Мен и слушайте в най-дълбоката тишина и отдаденост на 

сърцето си. 

85 Всичко ли е готово сега, готови ли сте тук и украсени ли сте за банкета? Желанието ми беше 

душата ви в тези моменти да бъде не по-малко чиста от покривката на тази духовна трапеза. 

86 Оставете навън вихъра на материалния живот, човешките неволи и трудности. Елате тук, 

въплътени души, а също и вие, които живеете в духовното. Хора, елате тук, за да се научите да 

разговаряте с Мен, за да не бъдете повече роби на земята. Защото онзи, който говори с Учителя от 

дух на дух, е придобил пълна свобода над "плътта", света, мрака на невежеството, над всяко иго. 

87 Яжте внимателно хляба на Моето Слово, за да разберете каква е била борбата на Исус в 

онези часове на агония и как Той е победил смъртта. 

88 Днес ви казвам: Молете се в градината на мълчанието и одухотворението, за да може цялото 

ви същество да бъде проникнато от сила и да можете да носите тежестта на кръста до върха на 

планината. 

89 Молете се да видите, че вътрешната ви небесна стълба е осветена: тази на духовното 

съвършенство. 

90 Бъдете бодри, за да продължите неуморно мисионерското си пътуване, и тогава няма да се 

страхувате да видите дрехите си скъсани, нито от хора, които могат да ви преследват, като търсят 

във вас вина или лошо поведение, за да ви обвинят. 

91 Забравете скърбите си, както и земните си радости, и се облечете в тези на Духа. 

92 Малцина са тези, които знаят как да се молят, за да се радват, а повече са тези, които се 

молят, за да плачат. На тях казвам: Направете песен от всички земни изпитания, но нека тя звучи с 

такава вяра и надежда в Мен, че изведнъж да изпитате изненадата да пеете хвалебствена песен, 

която идва от сърцето и е изпълнена с любов и мир. 

93 Говоря ви за духовна радост и все пак не можете да забравите в сърцата си часовете, които 

наближават и ще продължат да бъдат посветени на спомена. 

94 Да, хора, утре, когато стане три часа следобед, ще видите слънцето потъмняло и всеки, 

който влезе вътре и си спомни за мен, ще се натъжи. 

95 Слънцето ще се скрие между цветята на траура, точно както се скри зад тъмните облаци в 

онзи ден, за да не стане свидетел на неблагодарността на хората. 

96 Пред лицето на всички видове човешки несъвършенства Христос, Учителят, дава Своето 

учение. 

97 Подиграваха му се? Учителят се подиграва, за да даде урок. Те Го разпитваха коварно? Той 

отговори с любов и мъдрост, защото именно за това беше дошъл. Той е бил предаден? Той даде 

Своето учение за прошката пред лицето на това предателство. Животът му е бил поискан? Той се 

съгласи и даде живота си. Необходимо е било да приемем всичко, за да спасим и убедим. 

98 Кажете Ми сега, възлюбени ученици: Когато ви предават вашите ближни, не се ли 

бунтувате срещу това, не се ли съпротивлявате? Знайте: За да спечелите сърцето си, понякога е 

необходимо да бъдете предадени. Не насилието печели битките на духа ─ а истинската любов. 

99 Моите ученици: Книгата е останала отворена за това време. Нека Исус да влезе в мислите 

ви в тези моменти, така че в тихите си часове и спомени да можете да си припомните всички 

моменти от Моите страдания, които са ви известни. Който си спомня за Мен по възвишен и 

духовен начин, ще получи светлината, която ще го накара да открие като вдъхновение смисъла на 

много неподозирани уроци. 

100  Позволете Ми да вървя по улиците на вашите мисли с кръста на раменете Си. Нека Исус, 

забравяйки Своите болки, да извърви Своя път на страдание с мисълта за Своите деца и да забрави 

техните обиди. Нека разперя ръце на Кръста Си и да поискам прошка за онези, които не са Ме 

познали. Позволете Ми да бъда във вас, докато видите победата на любовта, живота и 

справедливостта. 

101  Вие, множества от хора: Как ще бъдете с Мен като приятели и ученици? Или ще ми 

поставиш кръст? Ще бъдете ли като гвоздеите, които пронизаха ръцете и нозете Ми? Дали ще 

бъдете тръните на короната Ми или копието, което прониза страната Ми? 
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102  Плачете, хора, и ридаейки от болка, Ми казвате, че искате да бъдете с Мен, както беше 

Йоан: в нозете на Учителя на кръста. И ви казвам, че искам и вие да бъдете като онзи ученик, в 

който всички вие бяхте олицетворени, когато ви оставих под мантията на любовта на Мария като 

нейни деца. 

103  Оставям ви любовта и благословията си. 

Моят мир да бъде с вас! 
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Инструкция 212 
1 Блажен е онзи, който се обръща към Мен, който търси Учителя, който търси прошка, който 

поема кръста, защото при Мен ще намери светлината, която го води, и прошка на греховете си. 

2 Учителят ви приветства с любов в този ден на възпоменание. На този ден се подновява 

следата от Неговите страсти, която Той е оставил в човечеството. 

3 Въпреки че кръвта на това тяло се изпари, неговата същност остана в душата на всички 

хора. То е неизличимо в духа ти, защото си спомняш за Мен, когато за миг почувстваш тежестта на 

кръста или трудното изкачване на Голгота. 

4 Тъй като Исус очерта пътя с Кръвта на любовта, всеки човек, който се стреми към спасение 

или съвършенство на душата, търси следите, които съм оставил на земята, за да ги следва. Това е 

пътят, който ви показвам в момента, и по него ще стигнете до духовния живот, където няма нито 

мрак, нито болка. 

5 Християнският свят е превърнал кръста в свой символ, защото Исус е пролял кръвта си на 

това дърво и е умрял като човек, за да извърши на него делото на изкуплението. Оттогава кръстът 

се смята за символ на божествената любов и прошка. Въпреки това той е емблема на борбите за 

светоглед между хората. 

Днес, след като е изминала цяла епоха от тази жертвена смърт, аз отново присъствам в света ─ 

вече не като човек, а духовно. Но наистина ви казвам, че този кръст вече не ми е нужен. Вече няма 

да го нося на раменете си, няма да виждате Равин, покрит с кръв и увенчан с трънен венец, с 

бичувано тяло, намокрящ камъните на пътя с кръвта Си. Вече няма да Го виждате със стиснати от 

болка очи, които предизвикват съжаление у едни и ужас у други. Вече няма да Го виждате да 

пристига на върха на планината, за да бъде прикован на кръста сред злодеи. 

6 Кръстът, който е срам и позор за този, който умира на него, се превръща в символ на жертва 

от любов. Това дори не можеха да си представят онези, които Ме преследваха и избраха най-

позорната смърт за Мен, за да задоволят жестокостта си. Защото тълпата копнееше да обвини и 

осъди Този, Който не беше направил нищо срещу тях, Който беше доброта, утеха и прошка за 

всички хора. Човекът се намираше в бездна, от която не разбираше доброто, любовта, която му 

показах с Моята жертвена смърт. 

7 В това време Аз не съм дошъл като човек и не върху Мен ще лежи кръстът. Днес Аз съм 

този, който изгражда кръст на любовта в сърцата ви, за да следвате Моите стъпки. 

8 Вече сте усетили тежкия товар на този кръст, вече сте усетили как плътта ви е бичувана, 

когато болката е проникнала в душата. Вече сте усетили какво означава да паднеш на пътя. 

Страданията в живота ти са били бичуващи удари, а подигравките, когато са те смятали за луд като 

Самия Исус заради начина ти да Ме търсиш, са били като копието, което разкъсало страната на 

Спасителя. 

9 Вижте, животът ви е като Голгота, ученици. Всеки, който иска да Ме вземе за пример, да 

Ме последва и да дойде при Мен, ще трябва да живее със страдания и да изпие чашата с жлъчка и 

оцет. 

10 С право нарекохте тази земя долина на сълзите. Дошли сте до него, за да познаете доброто и 

злото, защото никой не се е родил съвършен в познанието и заслугите си. Затова ви дадох свобода 

на волята, за да изберете сами пътя, така че душата ви да достигне по-високи нива със собствени 

усилия. 

11 Но за този, който избира лошия път, е необходимо да се научи да познава болката по него, 

така че, когато усети, че се отдалечава от благодатта и светлината, да се пречисти и да укрепи себе 

си в покаянието и така да се научи да преодолява изкушенията. 

12 Колко достойно за Бога е усилието на онзи, който се бори с изкушенията, които стават 

толкова по-належащи, колкото повече се стреми към обновлението си. 

13 Жертвената ми смърт не беше безполезна, хора. Защото и тези, които Ме обичат, и тези, 

които Ме отричат, ще трябва да вървят по стъпките Ми. Това дело ще остане в книгата на вековете 

и ще дава плод завинаги. 
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14 Не можете да знаете защо бремето на вашия кръст, т.е. отговорностите и страданията, е по-

леко за едни, отколкото за други. Всички вие на тази земя не познавате миналото си, никой не знае 

кога душата му е получила светлината. Затова приемете кръста с отдаденост. Защото всеки, който 

Ме следва по този начин, ще преживее дори смъртта. 

15 Моят глас в този ден говори за закон и правда, той е същият, който чухте на Синай. Днес, 

както и в онзи ден, виждам недоверието на мнозина. Тогава ви дадох Закона, изсечен в камък, 

веднъж и втори път, защото Мойсей наруши първия, без да може да се справи с вашето 

идолопоклонство и вашата слабост. Днес обаче, когато го пиша в съвестта ви: Какво ще правите с 

него? Ще действате ли така, че Илия, пратеникът на това време, да поиска да спазвате Моя закон? 

16 От дъното на сърцето си Ми казваш: "Господи, мина много време, откакто заради нашата 

неблагодарност плочите на Твоя закон бяха счупени от гнева на Мойсей. Как бихме могли в 

днешно време отново да не се подчиним на Твоя закон?" Но Отец ви казва: Трябва да останете 

будни. Защото през Втората епоха Исус дойде да ви донесе Закона на любовта, а вие Го оставихте 

да пролее кръвта Си до последната капка и не Го признахте. 

17 Питам те, народе, и теб, човечество: къде е законът, който ти дадох на Синай? Къде е хлябът 

на вечния живот, който Исус ви даде след това? ─ С наведени глави слушате въпросите ми, защото 

осъзнавате, че сте се заблудили. 

18 В Първата епоха вие бяхте един народ, съставен от дванадесет племена. Но Израел, 

потискайки всякакъв страх от моето правосъдие, се раздели на различни народи. Днес отново сте 

на земята. Но как бихте могли да се разделите на народи или племена, когато едно семейство е 

съставено от деца от различни племена и дори брачните двойки са съставени от членове на 

дванадесетте племена? Кой е разбрал този план? Аз съм този, който ви избра и ви обедини. Ето 

защо някои треперят, когато чуят този глас, без да знаят защо. Защото това са онези, които са Ме 

слушали и в минали времена. 

19 Сега е Третото време, което наближава своята кулминация. В него сега получавате манната 

от пустинята, кръвта на Исус и светлината на Светия Дух. Когато се нуждаете от пречистване, 

имате на разположение Мария, вашата Вселенска Майка, която ви умива със сълзите на любовта си 

и ви покрива с мантията на милосърдието си. 

20 Отецът отново казва на своя народ: Обединете се. Защото виждам, че докато едни са 

решили да се подчиняват на моите заповеди, други им се противопоставят. Не се разделяйте, 

защото така ще отворите вратата за изкушението. Словото Ми е за всички, дори и сред 

слушателите да има такива, които не прекланят шии пред гласа Ми, защото ги владее съмнението, 

породено от факта, че Ме виждат да се проявявам чрез необразован, тромав и прост ум. 

21 Колко много от онези, които в миналото Ме преследваха и Ми се подиграваха, сега живеят 

изпълнени със спокойствие, което им дадох като доказателство за Моята любов, която прощава 

всичко. Но когато чуха, че съм се върнал, душите им се почувстваха обзети от страх и затова 

дойдоха плахо, за да се уверят дали е вярно, че съм се явил. Когато Ме чуха, те се разтрепериха, 

защото се почувстваха призовани от гласа Ми. 

22 Това е народът, който избрах да донесе светлина и мир на народите и който беше 

разпръснат и скрит сред човечеството. Но моят ясен и проницателен поглед знаеше къде се намира 

всеки от моите служители, за да ги призове и да им посочи мисията, която все още очаквам да 

изпълнят. 

23 Светът гледа безразлично на земния живот на Мария. Но наистина, казвам ви, днес ще 

разпознаете нейния майчински глас, нейния любящ глас, който е приспивна песен, утеха, надежда 

и балсам. Някои ще го признаят, други ще го отрекат. И все пак с нежност и любов тя разстила 

божествената си мантия над вселената и под нея дава топлина и закрила на всички свои създания. 

Тя също така спасява и изкупува; тя е Небесният храм, който съдържа все още неразкритите му 

тайни. След като нейното тяло, като тяло на жена, е било храмът, в който тялото на Исус е лежало 

на сигурно място ─ колко много тогава нейният дух пази за всички нейни деца! 

24 Колко дълбока е била болката, която светът е пронизал в сърцето на нейната Майка, и с 

каква нежност тя крие сълзите си, за да ви покаже само сладостта на усмивката си и любовта на 



U 212 

31 

ласките си! Винаги между моето неумолимо правосъдие и греховете на хората се намесват 

застъпничеството и майчината любов на Мария, вашата Небесна Майка. 

25 От "облака" Аз ви говоря и ви каня да дойдете при Мен. 

26 Все още те виждам да изучаваш първата страница на книгата, но времето за моите 

наставления е кратко. 

27 Искам, когато пристигнете при Мен, да можете да Ми кажете: "Господи, ето плода на моята 

жътва: обновяването на някои от моите ближни чрез моя пример." Защото ако не изпълните 

мисията си, няма да можете да влезете в Моето царство. 

28 На три пъти ви предлагах спасение на душата, но вие останахте глухи за гласа Ми. Това е 

последното обаждане, което ви правя. Затова ви моля да Ме слушате, да се облечете в смирение, да 

слезете от високия си пиедестал и да прогоните от сърцето си всякаква омраза. 

29 Словото ми не е цветисто, то е ясно, за да го разберете всички и да не му давате различни 

тълкувания. 

30 Сред Моя народ не трябва да има невежи, защото Аз ви изпълних с мъдрост. 

31 На всички дървета виждам добри плодове и други, лоши плодове. Но няма да Ми 

предложите нищо от последното. На вас е отредено да изберете вкусните страхове, които трябва да 

представите пред Мен. Вече сте наясно с всички свои задължения. Преди се препъвахте в света, 

защото тъмна завеса покриваше очите ви. Но аз дойдох като светкавица в нощта, за да осветя 

вашите пътища. Оттогава знаете къде отивате. 

32 Научихте се да се съветвате със съвестта си, преди да предприемете дадена стъпка. 

33 Днес, когато сте обединени, бъдете послушни на моите учения. Защото големите изпитания 

наближават. 

34 Учителят отново е с вас. На този ден дойдох да ви поглезя, да ви издигна с Моето слово на 

любов, да ви дам Моята целувка на мира и да ви попитам какво Ми предлагате в сърцето си. 

35 Не съм дошъл да ви съдя, а да ви помоля да проявявате истинска любов и милосърдие в 

действията си, да се вслушвате в гласа на съвестта си. 

36 Във всички времена съм проливал кръвта Си за вас ─ понякога пред земните погледи на 

хората, друг път невидимо. Винаги бдя над теб, за да не страдаш на този свят и за да можеш след 

земния си живот да постигнеш вечен живот за душата си в отвъдното. Но вие не Ме разбрахте, не 

се подчинихте на думите Ми и затова в този момент излязох от белия "облак", за да зазвъня с 

мелодичната Си камбанка и да ви помоля да се обедините и да се обичате един друг. 

37 Започвате да учите, но все още не сте разбрали дори първата страница от моята книга, макар 

да знаете, че времето, в което ви давам моето поучително слово, вече е кратко. Трябва да изучавате 

и разбирате моето учение и смело да тръгнете по пътя си. Защото няма да ви приема, ако не сте 

изучили това, което съм ви дал през това време. 

38 Вие Ме накарахте да плача и да пролея кръвта Си, а сега искам да дойдете при Мен и да 

кажете в нозете Ми: "Учителю, ето напътствието, ето реколтата, ето добрия пример, който дадох на 

хората. Това е обновената човечност." 

Искам да поставите пред Мен мъжа и жената, които сте обърнали. Защото без изпълнението на 

тази мисия няма да влезете в светилището на Моята скрита мъдрост. Три пъти съм идвал на този 

свят, за да ви предоставя различни възможности за спасение на душата ви. Но вие безгрижно 

оставихте думите Ми да отминат и не спазвахте заповедите Ми. Ето защо ви казвам, че това е 

последната възможност и че трябва да осъзнаете това, което сега поставям на сърцата ви, като се 

облечете в смирение, слезете от пиедестала на фалшивото си величие, изкорените злобата и 

омразата към ближните си и се обедините. Защото това искам от вас, за да не падне скиптърът на 

моето правосъдие върху човечеството. 

39 Ти вече не си невежа, защото Аз ти дадох изобилно Моите наставления и те питам: Защо 

виждам, че учениците Ми не искат да Ме разберат и тълкуват думите и наставленията Ми по 

различен начин и според собствената си воля? Не ви ли говорих на вашия език, с прости думи, за 

да Ме разберете всички? Не говоря на някои по различен начин от другите. Затова не искам утре да 

Ми кажете: "Учителю, не можем да Те разберем, не разбираме Твоите указания и затова не ги 

следваме." ─ Не, Израел, необходимо е да изкорениш отровата, която все още носиш в сърцето си. 
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Трябва да приемете този закон правилно, защото той не е виновен за вашия грях и не е справедливо 

моето дело да бъде обвинявано за тези грешки. Защо хората не са успели да го оценят, въпреки че 

ви го давам бяло и чисто като снежно поле? 

40 Бдете и се молете, защото постоянно виждам раздори между едни и други. Виждам, че вие 

искате да се отвърнете от Моя закон, някои като му обръщат гръб, а други като вървят по своя път, 

спъвайки се и падайки в тръни, вместо да следват праведно пътя, който съм определил пред вас. 

Навсякъде растат дървета, които дават на човечеството плод, различен от този, който ви давам 

аз. Но виждам, че има и добри плодове, и затова ви казвам: махнете лошите плодове и оставете 

само добрите. Изберете ги и Ми предложете само чистото семе и златната пшеница. 

Вие вече не сте деца на тъмнината, както преди. Защото Аз се появих сред вас като ярък лъч, за 

да осветя пътя ви и да ви разбера какъв е пътят на истината. Сега можете да го разпознаете и да 

вървите по него, защото Аз ви дадох сила и ви хванах за ръка, за да можете да направите първите 

стъпки и по-късно да вървите сами, но безопасно, без болезнени преживявания и без да изпадате в 

грях, без да се оставяте да бъдете съблазнени от злобата, която преобладава в света. 

41 Днес вие вече не сте невежи деца, днес знаете как да вървите напред, какви дела ще 

свършите и кои са добрите и лошите пътища. Защото ви дадох сърце и съвест, за да се съветвате с 

тях. 

Затова от дълго време ви моля да не ядете забранения плод, да не вадите двуострия си меч, за да 

отсечете честта на брата си, да осъзнаете искреността и съвършенството на Моя закон, който е бил 

единствен през всички времена, за да се издигнете с разбиране и добра воля, като се подчинявате на 

Моите небесни заповеди, за да има мир по цялата земя и да не се унищожава повече животът. Не 

искам да ви виждам плачещи и с горчивина в устата ви. Също така на този ден ще ви дам 

божествената си милост. 

42 Блажен е онзи, който е подготвен, защото ще види мир по пътя си и ще почувства душата и 

тялото си препълнени с Моята милост. От вечната слава изпращам кристални води, за да можеш да 

се издигнеш укрепен в този момент. Давам ви Моята любов в потоци, за да можете да вървите 

напред и да осъзнаете, че Аз съм неуморим, за да можете утре да Ме вземете за пример, да се 

отървете от всякакъв материализъм, от всякаква суета и, носейки само добри дела, да бъдете едно 

чисто огледало, в което човечеството да съзерцава себе си. 

43 Винаги съм идвал да търся изгубените, за да ги освободя от греха и да ги насоча по пътя 

към спасението. Утре ще дойдат големите изпитания и Моята воля е да ви оставя като смели 

войници на Исус, които могат да се борят и да излязат победители. 

44 В присъствието, властта и същността си Аз съм сред вас тази сутрин. Давам ви насъщния 

хляб и изцеляващия балсам. Благославям вас, децата ви, страдащите майки, възрастните хора. На 

всички дарявам своя мир, своята любов и своята светлина. 

45 Обичайте, хора, обичайте с най-чистата любов, която може да ви доведе до истината. Тогава 

ще разберете какво искам да ви кажа с тези думи. Силата, която движеше устните на Исус, когато 

беше с вас, беше тази на любовта ─ гласът, чрез който ви казвам: "Аз съм пътят, истината и 

животът". 

46 Няма по-голяма сила от тази на тялото. Също така огънят е този, който пречиства, а водата 

на благодатта - този, който очиства. 

47 Колкото и да ви говоря, все още има ученици, които днес вярват, а утре вече не вярват, 

защото имат часове на вяра и часове на съмнение. 

48 Виждам във вас хора, които са уморени от човешкия си живот и са изключително заети, и от 

това произлизат хора, които наричат себе си духовни, но живеят много привързани към земните 

неща. 

49 Но Аз ви казах: Събудете се за истината и не постъпвайте като книжниците и фарисеите, 

които чистят само външната страна на съда или които, когато се опитват да вършат добри дела, 

мислят, че не трябва да дават всичко, защото тогава ще бъдат бедни и без хляб за устата си. 

50 О, колко дълго вие, които мислите така, ще трябва да се скитате като сенки! Ще се раждате 

и прераждате, докато не се научите да давате любовта, на която ви уча. 
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51 Не искам да сте малки деца завинаги. Правилно ли е този народ да Ми казва в молитвите си: 

"Господи, обичам Те", а след това да не извърши дело на милосърдие по техния път? Защо все още 

те хващам в изневяра? Защо не практикувате истинско милосърдие, а когато го правите, то е само 

за да ви видят и чуят? 

52 Вие се самозалъгвате и понякога се хвалите с вярата си, въпреки че тя е охладняла. Тогава 

виждам, че и вие сте охладнели в милосърдието, във верността и в искреността. 

53 Истина ви казвам: никой няма да мине през вратата на кръста, ако не се научи да бъде 

верен. 

54 Възлюбени ученици, казвам ви: Ако понякога ви говоря със строги думи, те не са толкова 

строги, колкото заслужавате според делата си. 

55 Искам само да те очистя от несъвършенствата с Моето слово. Къде са "белите дрехи", които 

трябваше да си приготвите, за да бъдете с Мен на този банкет? 

56 Искам да проникна във вътрешността ти, за да видя моето светилище. О, човешки души, 

вие, които вярвате, че сте се родили неотдавна, а сте се родили отдавна от Онзи, който носи в Себе 

Си любовта на Отца и любовта на Майката! Защото от Него произлизат всички видове съвършена 

любов. 

57 Както се развива тялото на човека, така се развива и духът в него. Но тялото среща предел в 

своето развитие, докато духът се нуждае от много неща и вечност, за да достигне своето 

съвършенство. 

58 Това е причината за вашето прераждане. Ти си роден чист, прост и непорочен като семе от 

бащиния и майчиния творчески дух на Бога. Но не се заблуждавайте, защото не е едно и също да 

бъдеш чист и прост, както да бъдеш велик и съвършен. 

59 Можете да го сравните с току-що родено дете и опитен човек, който преподава на деца. 

60 Това ще бъде вашата съдба през всички етапи на живота, след като духът ви се развие. Но 

колко бавно напредва вашият дух! 

61 Изминаха почти 2000 години, откакто с няколко думи ви научих на начина, по който да 

влезете в Божието царство: "Обичайте се един друг", ви казах. Вие сте живели много пъти, със или 

без земно тяло, в тази "долина" или в други. Но вие не знаете как да научите урока. 

62 Ще трябва да извървите дълъг път, преди това възвишено учение да стане реалност в 

душата ви. 

63 Този свят е призван да се одухотвори заедно със своите обитатели и по този начин да сложи 

край на страданията и ударите на съдбата. 

64 Огънят на Моята любов ще разтопи снега в сърцата ви и макар да минават векове, Аз ще 

продължа да ви уча и вие най-накрая ще се научите и ще обичате. 

65 Спомняте ли си Мария Магдалена? Не разбрахте ли символа, който тя представлява? 

66 Човешкият ум не разбира моите символи, той се спира пред тайната и се задоволява със 

символа. 

67 Символите са остарели образи, които трябва да отсъстват от поклонението на човечеството 

към Бога в епохата на светлината. 

68 Мария Магдалена ─ грешницата, както я наричаше светът ─ беше заслужила моята нежност 

и моята прошка. 

69 Тя скоро постига спасението си, което не се случва с другите, които само с половин сърце 

искат прошка за греховете си. Докато тя скоро намира това, което е търсила, други не го правят. 

70 На Магдалена е простено, без да се хвали с покаянието си. Тя беше съгрешила, както и вие 

съгрешавате, но беше обичала много. Този, който обича, може да проявява отклонения в 

човешкото си поведение, но любовта е нежност, преливаща от сърцето. Ако искаш да ти бъде 

простено ─ като нея ─ насочи очите си към Мен с любов и доверие и ще бъдеш освободен от всяко 

прегрешение. 

71 Тази жена вече не греши. Любовта, която преливаше в сърцето ѝ, тя посвещаваше на 

учението на Учителя. 
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72 Простено ѝ е, въпреки че е допуснала грешки. Но в сърцето ѝ горял огън, който пречиства, и 

заради прошката, която грешницата получила, тя не се отделила от Исус нито за миг повече. От 

друга страна, моите ученици ме оставиха сам в най-кървавите часове. Но тази малка Мария не се 

отдели от мен, не се отрече от мен, не се уплаши, нито се засрами. 

73 Затова й беше позволено да пролива сълзи в подножието на кръста и над гроба ми. Духът ѝ 

скоро намира спасение, защото обича много. В сърцето си тя имала и апостолски дух. Нейното 

обръщане блести като светлината на истината. Беше се поклонила в краката ми, за да ми каже: 

"Господи, ако искаш, ще се освободя от греха". 

74 Ти, от друга страна ─ колко често искаш да ме убедиш в невинността си, като прикриваш 

прегрешенията си с дълги молитви. 

75 Не, ученици, учете се от нея, обичайте истински своя Господ във всеки от братята си. 

Обичайте много и греховете ви ще бъдат простени. Ще бъдете велики, ако накарате тази истина да 

разцъфти в сърцата ви. 

Моят мир да бъде с вас! 
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Инструкция 213 
1 Светлината на Моя Дух е с теб, Христос е над твоя дух и чрез човешките устни Той 

разкрива Словото на живота и истината като път, който води към Мен. 

2 Отвори портите на Твоето светилище, за да мога да вляза в най-чистата част на Твоето 

същество. 

3 Наричате този ден "Неделя на Възкресението", защото в него си припомняте събитията, 

през които е преминал Исус по време на земния си път. 

4 И накрая, премахнете завесата на тайната, за да можете да влезете в светилището на 

истината. В това учение ви разкривам значими поучения, за да изчезнат от вас тъмните завеси на 

мистерията, с които досега покривахте моята светлина. Чуйте: Само този, който умира, може да 

възкръсне. Вярвате ли, че Исус е "умрял" по това време? Успявали ли сте да си представите своя 

Учител "мъртъв"? 

5 Смъртта" е само символ. Смъртта" съществува само за онези, които все още не са осъзнали 

истината. За тях смъртта продължава да бъде ужасяващ образ, зад който се крие мистерия или 

нищото. Но на вас казвам: Отворете очите си и разберете, че и вие няма да умрете. Ще се отделите 

от тялото, но това не означава, че ще умрете. Вие, както и вашият Учител, имате вечен живот. 

6 Когато напуснах тялото си, моят Дух влезе в света на духовете, за да им говори със словото 

на истината. Що се отнася до вас, аз им говорих за Божествената любов. Защото това е истинското 

познание за живота. 

7 Истина ви казвам, Духът на Исус не е бил нито за миг в гробната пещера, той е имал много 

дела на любовта, които да върши в други светове на живота. Моят безкраен Дух имаше много 

откровения, които трябваше да им съобщи ─ както и на вас. 

8 Съществуват и светове, в които духовните същества не знаят как да обичат. Те живеят в 

мрак и копнеят за светлина. Днес хората знаят, че там, където царуват недобротата и егоизмът, 

цари мрак, че войната и страстите са ключът, който затваря вратата на пътя, водещ към Божието 

царство. 

9 От друга страна, любовта е ключът, с който се отваря царството на светлината, което е 

истината. 

10 Тук Аз се изявих чрез човешките тела, а там общувах директно с висшите духовни 

същества, за да могат те да учат онези, които не са в състояние да получат Моето вдъхновение 

директно. 

11 Тези високи, светли същества са носителите на гласове за вас тук. 

12 Мисля, че сега разбирате причината за моето идване на този свят и причината за 

посещението ми в тези светове. 

13 Казах на духовете: "Ще се родите отново. Но преди да се измъчвате в земно тяло, трябва да 

пречистите душата си от всички вредни впечатления, така че при прераждането си да бъдете като 

горящи факли. 

14 Тези, които имат в себе си светлината на Светия Дух, са като горящи факли. Онези, които 

не искат да знаят истината, са като угаснали факли, които не горят, защото не са се запалили от 

огъня на моята мъдрост. 

15 Не искам да сте угаснали факли, защото тогава няма да можете да изпълните съдбата си, т.е. 

мисията на вашия дух. 

16 Истина ви казвам, че в моментите, когато словото ми проблясва в съзнанието на човека, тук 

има хиляди и хиляди безплътни същества, които присъстват на моето проявление и чуват гласа ми. 

Техният брой винаги е по-голям от този на физически присъстващите. Подобно на вас те бавно се 

издигат от тъмнината, за да влязат в царството на светлината. 

17 Ти си безсмъртен, казах ти. Когато клетките на тялото ви умрат, това не означава, че душата 

ви също умира. 

18 Този ден на памет и възпоменание е символ на славата на душата, на възкресението, на 

светлината на вашия светилник. 
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19 Удовлетворен съм да се изявя сред вас в тези дни на възпоменание, за да събудя в сърцата 

ви чувства на вяра, състрадание и одухотвореност. Използвах тези часове, за да очистя и пречистя 

сърцата ви. 

20 Защо се осквернихте? Защото не сте се оставили да бъдете водени от силата на Духа, чиято 

сила сте объркали с тази на човешката си воля, суетата и капризите си. 

21 Необходимо е да проникнете в сърцето си, във вътрешното си същество, за да разберете 

доколко се вслушвате в гласа на съвестта, в какво състояние на любов сте към ближния. Тогава ще 

разберете до каква степен изгаряте или гасите факли. 

22 Казвам ви: според любовта ви ще бъдат и силата, и добротата, и светлината, които 

притежавате. 

23 Вие също ще имате своя ден на освобождение и ден на прослава. Кой ден ще бъде това? 

Този, в който побеждаваш на бойното поле на живота си. 

24 Земята е бойно поле, има какво да научите. Ако не беше така, няколко години живот на тази 

планета щяха да са ви достатъчни и нямаше да бъдете изпращани отново и отново да се раждате 

наново. Няма по-тъмен и мрачен гроб за духа от собственото му тяло, когато към него са 

прикрепени мръсотия и материализъм. 

25 Моето слово ви издига от гроба и ви дава крила, за да се издигнете до областите на мира и 

духовната светлина. 

26 В степента, в която душата ви побеждава мрака и преодолява препятствията, в нея се 

появява светлината. Затова някои ще изминат пътя за по-дълго време от други. 

27 Велик ще бъде онзи, който следва пътя на духовния прогрес и, преминавайки през земните 

животи и епохи, постига светлина, опит и възходяща еволюция. 

28 След тази борба, усилия и сълзи ще преживеете своето освобождение и своя рай ─ този, в 

който ще се издигнете напълно сияйни чрез светлината на Духа. 

29 Небето не е определено място, небето е крайната цел на еволюцията на душата. Тъй като 

това небе не е определено място, трябва да разберете защо онези, които се съмняват в 

съществуването на светлата душа, казват: "Ще умра" и смятат смъртта за край. Но онези, които 

вярват във вечния живот, казват: "Ще живея вечно". 

30 Онези, които материализират своята вяра и религиозна практика, разбират и търсят Бога в 

ограничена форма. 

31 Духовникът знае, че Всемогъщият е във всичко, че светът, вселената и безкрайността са 

пронизани от моята същност и моето присъствие. 

32 Всеки, който ме разпознава и разбира по този начин, е жив храм на Бога и повече няма да 

материализира откровенията на Духа чрез символи или образи. 

33 Не казвайте повече, че има само едно небе и една земя и че това са определени места. 

Съществуват милиарди светове. Не забравяйте това, което казах в Исус: "В дома на Отца Ми има 

много обиталища". 

34 Добре е да спазвате законите на своята природа в материалния живот. Все пак разберете, че 

тези закони не са вечни. 

35 Дойдох отново при смирените, защото те разбират тези думи най-добре. Спомнете си, че 

казах: "Който се е смирил, ще се възвиси." 

В този ден, който наричате Възкресение Христово, одухотворете се, за да можете да кажете: "Аз 

съм храмът и светилникът, Аз съм жертвата." 

Обичайте се един друг, да, хора, защото който обича, носи в себе си небето.  

Благословени хора, души от дванадесетте племена на Израел, въплътени в това време, за да 

образуват щита на човечеството ─ подготвям ви духовно и физически, за да ви направя готов 

инструмент и да ви поведа по този път, който поставям пред вас, така че да оставите своя пример 

на новите поколения. 

36 Сред вас са потомците на Рувим, Дан, Юда и Леви, на Исахар и Завулон и всички 

родоначалници на племената, и като силни души, каквито сте, ще продължите да проявявате тази 

сила и вяра в своя Бог. 
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37 Името "Израел" не може да бъде погасено и въпреки че този народ е бил обект на завист, 

изпитания и преследване, той няма да загине, защото е семето на вашите прадеди, които бяха 

племе и живот на много поколения. Днес виждате тази раса упадъчна и дегенерирала до голяма 

степен, защото е обикнала плътта си повече от душата си и се е възгордяла от своите дарби. Затова 

ви въплътих в друга земя, в друга раса, за да не изпадате в тези грешки. 

38 Одухотворяването ви е вдъхновено от самото начало на времето. Това е семето, което ви е 

дадено, за да го отглеждате грижливо, и аз ви поверих задачата да го предадете на всички народи 

без разлика на раса. Днес, в кулминацията на времето, идвам при вас, за да поискам от вас отчет за 

това семе. 

39 Всички вие, човешките същества, носите това семе в себе си; защото преди да приемете 

земно тяло, вие сте били духовни същества и одухотворяването е пътят, който ви е предопределен 

и по който трябва да се усъвършенствате. 

40 Вие сте най-надарените хора. И все пак вие не знаехте как да използвате дарбите си, не 

искахте да тълкувате Моята воля. Вие обикнахте този свят, който съм приготвил за освежаване, 

развитие и благословение на душата ви, сякаш е вашият вечен дом, и пуснахте дълбоки корени в 

него. Забравяте за духовния живот и не подготвяте влизането си в тази "долина", която ви очаква. 

41 Ето, този свят е населен с души, които поради липса на духовност, на подготовка, имат 

малко заслуги. Но колко много болка, колко много разкаяние ги завладява. Не бива да обитавате 

този свят, без преди това да дадете възможност за напредък на онези души, които от невежество 

или от бунт не са успели да се издигнат. 

42 Това, което човечеството нарича прогрес, не е така за душите. Защото, ако те бяха 

възвишени, щяха да Ме обичат повече от всички създадени неща и между хората щеше да има мир 

и хармония. Но те предлагат само своята духовна нужда и невежество. 

43 Колко трудно е за хората да се обърнат към доброто. Вие не спазвате законите Ми и не 

искате да промените живота си. Думата ми ви обижда, когато ви говоря за обновление. Защо искаш 

да си мълча, въпреки че си спасен? 

44 Бъди силен, Израел, бори се със злото. Вземете мерки дори срещу самите себе си, ако имате 

следи от зло в себе си. Пречиствайте атмосферата, която дишате, преодолявайте всяко чуждо 

влияние, използвайте способностите и възможностите си, наблюдавайте и се молете. 

45 Укрепи вярата на хората и изгради с нея толкова висока кула, че да стига до небесата, а 

основата ѝ да е непоклатима. 

46 С молитвите и духовните си дела можете да спрете нарастването на разрушителните сили на 

природата. Защото след 1950 г. те ще бъдат разгърнати с по-голяма сила, отколкото днес. 

Човечеството ще се пречисти, за да може да приеме Благата вест, и след голямата си болка ще види 

сиянието на дъгата на мира и ще почувства моя зов, който го приканва да започне нов живот. 

47 Днес, когато се завърнахте на Земята, вие сте свидетели на моето Присъствие. Това е една 

от задачите, които винаги сте имали. Но вие се изненадвате, когато ви говоря по този начин, 

защото вярвате, че не познавате миналото на душата си. Но тази следа е толкова дълбока, че нито 

вие, нито времето могат да заличат историята на живота ви. 

48 Наставлявам ви, за да можете по-късно да проповядвате моето учение. Онези, които ще ви 

чуят, ще бъдат изненадани от думите ви и ще ви приемат за новите пророци и апостоли. Тогава те 

ще ви обикнат. 

Гледайте работата ви да дава плодове. Не сейте на неплодородна земя, не излагайте работата ми 

на подигравки. Бъди мъдър и приятен на тези, които те питат, и прости на тези, които не знаят как 

да те приемат. 

49 Моето Слово намери отклик в умовете ви и Моят Дух като Учител се радва да наставлява 

новите ми ученици. 

50 Ако се замислите внимателно, ще откриете, че Аз винаги съм бил с вас и че още от първото 

откровение Моето послание е насочвало хората по пътя на одухотворяването. Съвсем естествено е 

след няколко хиляди години живот на човешките души на тази земя да ви донеса учение с по-

голямо съдържание на откровение от това, което имате сега. 
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51 Моето учение, което винаги е обяснение на Закона, е дошло при вас като път към 

Светлината, като безопасна пролука за душата. И все пак хората, използвайки свободата на волята, 

с която са надарени, и желаейки да намерят път за живота си, винаги са избирали лесния път на 

материализацията, като някои от тях изобщо не са обръщали внимание на призивите на съвестта, 

които винаги насочват към духовното, а други са създавали култове и ритуали, за да си внушат, че 

вървят твърдо по духовния път, докато всъщност са също толкова егоистични, колкото и онези, 

които са прогонили Моето име и Моето слово от живота си. 

52 Ако можехте да видите оттук "духовната долина", в която живеят материализираните 

същества ─ онези, които не са работили нищо за духовното пътуване след този живот ─ щяхте да 

се ужасите. Но нито за миг не бихте казали: "Колко ужасно е Божието правосъдие!" Не, вместо 

това ще възкликнете: "Колко сме коравосърдечни, колко сме несправедливи и жестоки към себе си! 

Колко безразлични сме към душите си и колко студени сме били като ученици на Исус!" 

53 Ето защо Отецът е позволил на тези същества понякога да се проявяват в живота ви и да ви 

носят болезнените, потискащи вести за техния мрачен и безмирен живот. Те са обитатели на свят, 

който не притежава нито сияйната светлина на духовните домове, нито красотите на земята, която 

са обитавали. 

54 Тази широка долина на объркване, разкаяние, болка, мрак и отчаяние се осветява 

единствено от светлината на съвестта, която пробужда едно след друго тези същества. Когато тази 

светлина най-накрая проникне в цялата душа, тя разпознава своя път, захвърля дрехата на 

материализацията, която все още е имала върху себе си, усеща отново, че е жива, че е възкръснала, 

че един глас я зове от безкрайността и че този глас е гласът на Отца, който от самото начало на 

времето е очертал за нея пътя към светлината и блаженството. 

55 Никой от вас да не живее в мрака на объркването, нито да пие чашата на сълзите на 

покаянието. 

56 За да си спестите тази безкрайна горчивина, помилвайте душата си, вършете истински дела 

на любов, а не привидни дела, с които се опитвате да заблудите себе си. 

57 Моето учение предава духовност, а духовност означава истинност, искреност, светлина, 

искреност и любов. 

58 Това е моят път, уникалният ─ този, който е начертан за вас от самото начало и е записан 

във всяка съвест. 

59 Моят глас, който отново звучи в най-скритата част на твоето същество, те призовава към 

изгубения път, към забравения път, за да придобиеш достойнства, които ще бъдат светлина, 

удовлетворение и възвишение за душата ти, когато тя трябва да премине през завесата от мъгла, 

която съществува между материалното и духовното. 

60 Говоря ви за тази завеса, защото ниското ви ниво на духовно развитие все още не ви 

позволява да обедините всички съществуващи светове на живота в едно. Точно както липсата на 

братство ви е разделила на Земята на народи и нации, така и във Вселената незрелите същества са 

се разделили на светове, планети и пространства. 

61 Ще дойде време, когато границите на този свят ще бъдат премахнати от любовта и когато 

световете ще се сближат помежду си чрез одухотворяване. 

62 Дотогава продължава борбата между съвестта и свободната воля, която човекът ще използва 

и ще използва, за да направи от живота си това, което иска. 

63 Борбата между тези две сили ще достигне своята кулминация и победата ще бъде на 

страната на Духа, който в абсолютна жертва на любовта си към своя Отец ще му каже: "Господи, 

отказвам се от свободата на волята си, изпълни единствено в мен Твоята воля". 

64 Аз ще благословя този, който се изправи пред Мен, и ще го обгърна с Моята светлина. И все 

пак ще му кажа, че никога повече няма да му отнема тази благословена свобода, с която е надарен. 

Защото онзи, който изпълнява волята на своя Отец, който е верен и послушен, е достоен за 

доверието на своя Господ. 

65 Разбирате ли какво ви казах за духовния живот? Вижте колко просто и ясно е духовното, за 

разлика от вашите учения и инструкции, които усложняват всичко. 

66 Помислете за това, ученици. 
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67 Моята тайна съкровищница се отваря и Аз позволявам нещо от нея да бъде разкрито на 

хората чрез носителя на гласа. 

68 През 1866 г. изгрява звезда, подобна на тази, която възвестява раждането на Месията. 

Малцина го видяха, защото светът беше заспал. 

69 Тази звезда е Илия и с неговото проявление чрез ума на Роке Рохас се открива нова духовна 

епоха. Със светлината си той осветява пътя, за да води хората и да им съобщи за времето на велики 

откровения. Но тъй като Илия е мой пророк и мой предшественик, аз пророкувах чрез неговия дух 

времето на моето проявление по същия начин. 

70 Първите слушатели, първите свидетели на този митинг бяха изненадани да чуят, че думите, 

които Роке Рохас изрича, не идват от него, а от отвъдното, че това е слово, изпълнено с утеха, 

обещания и надежда. 

71 Малкият брой ученици се разраства и се превръща в огромно множество, което по-късно, 

когато получава присъствието на Учителя чрез нови гласоподаватели, разпознава в Словото плод с 

божествен вкус и духовна същност, който единствен може да утоли жаждата им и да задоволи 

глада им. 

72 В тази общност възникна нов апостолат, съставен от прости и смирени сърца, но изпълнени 

с любов и вяра да ме следват. Разбира се, сред тях не липсваше и един нов Тома, който трябваше да 

види, за да повярва в моето присъствие ─ един нов Петър, който, макар и да вярваше в мен, щеше 

да се отрече от мен заради страха от хората, и един нов Юда Искариотски, който щеше да ме 

предаде, като изопачаваше моите думи и истината заради пари и ласкателства. 

73 Множествата, които съставляват този народ, се размножават и разклоняват по градове, села 

и села; и от този народ произлизат апостоли на истината и правдата, самопожертвователни 

работници, изпълнени с ревност в учението на своя Господ, и пророци с чисти сърца, които 

говорят истината. 

74 Поставям ги на неизмеримо голяма, невидима духовна трапеза, за да ядат Моя небесен хляб 

и да пият Моето вино на вечността, така че никога да не им липсват сили в мисията им. Докато 

някои остават духовно апатични, докато слушат, има и такива, които Ме питат непрестанно, 

защото са любознателни. Те Ме питат защо се разкривам на човечеството в тази форма, защо Илия 

е дошъл преди това, кой е Илия, кой е Роке Рохас и кой е счупил седемте печата. 

75 Отговарям и поучавам всички с любовта на съвършения Учител. Ако някои са объркани, 

защото не идвам сред пищни олтари или показни церемонии, тяхната духовност казва на другите, 

че Исус никога не е търсил разкош, нито суета, а сърца. 

76 Винаги съм идвал с желание за вашата душа, а не за вашето тяло. Материята на тялото 

принадлежи на земята, чиято утроба я желае, докато душата, чрез своята съвест, винаги ще чува 

божествения глас, който я призовава. 

77 Времето на моето проповядване по време на сегашното ми последно идване е 

продължително. Той обхваща периода от 1866 до 1950 г. 

78 Първите плодове на моите наставления ще бъдат вашето духовно и физическо обновление 

чрез премахване на идолопоклонничеството, фанатизма, суеверието, фалшивите тълкувания, както 

и на егоизма, злата воля, порока и всяко петно. Когато това се случи, ще можете да говорите за моя 

закон, без да обърквате никого. Тогава няма да налагате грешките си върху моето учение, нито пък 

ще се опитвате да ги скриете, като ги запазвате само за себе си. 

79 Издигнете душата си чрез по-съвършено практикуване на религията и издигнете сърцето си 

чрез добродетелен живот, тогава ще бъдете като начало на един нов свят, на едно ново човечество, 

което ще знае как да се издигне върху основите на одухотворяването, което ви предлагам в Моето 

Откровение за Третата епоха. 

Моят мир да бъде с вас! 
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инструкция 214 
1 Давам ви словото Си чрез човешки устни, защото вие дори не възприемате посланията, 

които постоянно изпращам на хората. Това е причината, поради която трябваше да се проявя чрез 

човешкия интелект. Не става дума за това, че имам нужда от човешки инструменти, за да се 

разкривам. Вие сте тези, които се нуждаят от него. 

2 Моят любящ закон е дошъл само за да премахне трън по трън от пътя, за да можете да 

дойдете при Мен. 

3 За Отец няма нищо невъзможно или трудно. Затова направих от самия човек инструмент за 

Моето проявление и така доказах любовта Си към вас, като простих несъвършенствата ви и не се 

обидих на вашите недостатъци. Аз също ви дадох доказателства за Моята сила, когато ви дадох 

Своето мъдро, любящо, Божествено Слово чрез слаб интелект и чрез нечисти и тромави устни. 

4 Всички вие видяхте това чудо, когато почувствахте, че телесната материя на носителя на 

гласа изчезва, и възприехте присъствието на Учителя. Вие се радвахте на божественото слово, 

чувствахте се пренесени в свят на светлина и се наслаждавахте на духовния мир на възторга. 

5 Колко време мина, докато Учителят ви говореше? Колко време бяхте в това повишено 

състояние? Не можеш да кажеш, защото в онзи час си бил извън времето. 

6 След това, когато словото на учителя свърши, вие изпитвахте безкрайно желание да се 

върнете в дома си, за да повторите думите Ми. Вие имахте благородното желание да срещнете по 

пътя някой, който ви е обидил, за да му простите, или някой, който се нуждае от помощ, за да му 

донесете Благата вест за Моето присъствие. 

7 Когато най-накрая срещнете някого, на когото искате да съобщите за чутото, осъзнавате, че 

устните ви са твърде тромави, за да предадат това божествено указание, и тогава разбирате, че това 

слово е наистина дълбоко и че начинът, по който тези носители на глас стават активни, също 

заслужава вашето внимание. 

8 Учителят казва на онези, които страдат, защото се смятат за твърде несръчни, за да изразят 

божественото слово: "Не се тревожете, защото малко по малко дарбите ви ще се разгърнат, докато 

дойде ден, когато дори няма да се нуждаете от проявление чрез носителите на глас. Защото 

посланието, което ви изпращам, ще получите директно чрез съвършения диалог между духовете. 

9 Когато сте готови да направите тази крачка ─ обърнете внимание на това, което ви казвам 

сега: тогава животът ще бъде за душата ви, за сетивата ви и за ума ви като поток от мъдрост, като 

любовна песен, като стълба, която ви води нагоре към Създателя. 

10 Скоро достигнете тази височина, хора, за да живеете по висок, духовен начин и в истинска 

хармония с всички сътворени неща. 

11 В момента вие сте само малки деца, ученици на едно безкрайно по сила и мъдрост учение. 

Но Този, който ви го преподава, е Учителят на всички Учители. Позволете Му да ви води с 

готовност и ще видите как Неговата любов ще премахне всеки трънлив плет и спънка от пътя. 

12 Моето Слово в тази Трета епоха иска да запълни неизмеримата празнота, която съществува 

в душите на хората ─ празнота, която хората никога не са били в състояние да запълнят чрез 

човешката любов, чрез богатствата на света, чрез външни ритуали и култове. 

13 Дългоочакваното послание вече е дошло при вас, благославяйки онези, които са го 

очаквали, и събуждайки онези, които спят. Моето послание е за всички и всички ще го узнаят в 

часа, когато то постепенно ще достигне до всяко сърце, до всеки народ и до всяка нация. 

14 Словото Ми е светлината на истината и справедливостта, която свети в мрака на това 

човечество. То говори на душата ти и я вдъхновява да размишлява, за да узнае причината за моето 

идване и разяснението на всяка тайна. 

15 За да може човек да пее химн на мира, той трябва да обича и да прощава. Вече не 

подхранвайте егоизма, обидата, омразата или заблудата. Защото тогава ще спрете Моя Дух, който 

иска да дойде при вас, за да установи Своето царство на мира между хората. 

16 Да, хора ─ въпреки че сте само малка част от човечеството, вие знаете за съществуващата 

морална и материална разруха. Виждате тяхната мизерия и нужда, техните страдания и отчаяние. 
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От това страдание и болка страда не само тялото, но и душата, която е станала слаба поради липса 

на заслуги. 

17 Бъдете лидери на своите събратя, бъдете моите пътеводители. Почувствайте моята любов и 

обичайте безусловно и безкористно. Станете просветлени и носете тази светлина по света. 

Вдъхновявайте се от истината, вниквайте във великите откровения, които съм ви дал през вековете, 

и предавайте това знание на онези, които знаят по-малко от вас. 

18 Проникнете в тази светлина и открийте възможностите, с които съм дарил душата ви. Ако 

използвате стойността на тези дарове, ще знаете как да обичате живота и още в тази земна долина, 

в която живеете, ще обичате и ще познавате вечния живот. 

19 Обичайте и прощавайте много, ако искате да се наричате Мои апостоли. Мислете за Мен и 

бедите ви ще изчезнат. Не изпитвайте болка, когато сте обидени. Благослови и остави делото си на 

Мен. Тогава ще се чувствате по-щастливи от онези, които смятат, че са богати заради богатството 

си. Защото тогава ще сте простили. Вие не знаете дали тази прошка не е цената на вашето 

спасение. С този акт ще успеете да просветлите душата на този, който ви е причинил страдание, и 

така ще спасите и него. 

20 Обичайте всичко, дори въздуха, който дишате, защото в него е Моята любов, както и в 

цялото творение. Обичайте времето и часа, в които живеете, защото Моят Дух се проявява във 

всичко. Не усещате ли как природата, която ви заобикаля, иска мир и любов? Ще възстановя 

всички природни сили, ще възстановя всички същества. Човекът обаче ще трябва да понесе всички 

последици от грешките си, които са били причина за унищожението. 

21 Този хляб, който ви давам в този момент, е храната, от която човечеството се нуждае ─ 

единствената, която може да го укрепи. Приемете я с любов и станете силни чрез нея, за да можете 

да изпълните задачата си. 

22 Живейте пълноценно, уверено и търпеливо, за да можете да докажете вярата си. Не се 

страхувайте от нищо, аз съм с вас. Ако сте силни, ще можете да гледате как градът ви се руши 

камък по камък и няма да се отчайвате. Защото в теб е божествената сила, онази част от Моя Дух, с 

която можеш да постигнеш велики неща в сърцата на твоите ближни. Можете да дадете радост на 

страдащите, да пресушите сълзите, да възстановите потиснатия дух. Работата, която вършите с 

вяра и любов, ще бъде велика и неразрушима. 

23 Нека моята любов ви води към вечен живот. Отворете очите си и споделете славата и 

красотата, които съм създал за щастието на всички Мои деца. Моите благословии достигат до 

всички - вярващи и невярващи. Разчиствам пътя от тръни, за да не ви болят повече краката и 

винаги да вървите безопасно в послушание към вашия Небесен Отец. 

24 В Моето Слово ти нося изцеление за твоите страдания, в Твоето Слово слагам балсам за 

болните. Но разберете, хора, че този балсам е не само за тялото, но и за душата. Не само за този, 

който живее в света, но и за този, който е в духовния свят. 

25 Понякога, когато ви говоря чрез тези носители на гласове, виждам, че някои са заобиколени 

от объркани душевни същества, други са обладани от тях, а трети са преследвани от тях. Те 

доминират над волята ви, объркват ума ви или разболяват тялото ви. Тогава Аз им говоря на езика 

на духа и ги отстранявам от пътя ти. Но не е задължително всичко да се прави от Учителя. Искам 

да разберете каква е причината тези същества, вашите духовни братя и сестри, да нахлуват в 

земния ви живот и какво трябва да направите, за да се освободите от лошото им влияние и 

същевременно да дадете светлина на онези души, които заслужават вашето състрадание. 

26 Душите, които вече не принадлежат на човешкия живот, идват при хората и продължават да 

живеят с тях. Дадох ви много уроци за това през Втората епоха, когато използвах случаите, в които 

някои обладани бяха доведени при Мен. Но тези хора и техните свещеници не можаха да разберат 

смисъла на тези откровения и Ме съдиха според лошото си мнение. 

27 Сега разширявам учението Си, за да имате това знание и да ви дам оръжия, с които да се 

борите и да победите объркването. 

28 Ученици: Причината, която предизвиква присъствието на объркани духове без мир и без 

светлина сред вас, са лошите мисли, лошите думи, низките страсти, лошите обичаи, пороците. 

Всичко това е като сила, която привлича всички онези, които ─ тъй като не са се пречистили ─ 
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трябва да търсят нечисти "жилища", в които да живеят. Те са същества, които вече нямат земни 

тела, но в своето объркване търсят чужди тела, за да изразят себе си чрез тях. Но в резултат на 

своето объркване и влияние те постигат единствено това, че нарушават мира, замъгляват 

съзнанието или разболяват тези, до които се приближават. 

29 Тези духове са олицетворение на болестта, те са обитатели на царството на сенките, които 

не знаят нито какво е живот, нито какво е смърт. 

30 Аз, който съм Светлината на Духа, търся един след друг изгубени хора, един след друг 

мъртви за духовния живот, за да ги спася от мъките им и да ги накарам да почувстват мир ─ онзи 

мир, който идва от разбирането. Но отново ви казвам, че не само Учителят, но и учениците трябва 

да носят светлина на онези същества, които, макар и невидими за земните ви очи, са доловими за 

чувствителността на този, който знае как да се подготви. 

31 Правилният начин да се борим срещу лошите влияния на този свят, който е по-многоброен 

и по-силен от вашия, е да се молим, да останем верни на указанията на моето учение и да 

постоянстваме в доброто. Който се бори с тези оръжия, не само освобождава себе си, но и спасява 

и освобождава своите духовни братя и сестри. 

32 Как бихте могли да бъдете спиритисти, ако не познавате това учение? Как би могло 

изцелението, което Исус практикува, да бъде пълно, ако Той не беше разкрил изцелението на 

обсебените? 

33 Изучавайте внимателно думите Ми и не се опитвайте да правите науки от учението Ми, 

нито да използвате това, на което съм ви научил, за да ви освободя, без да обичате тези, които 

може да са ви причинили ужас, защото тогава ще паднете в тъмнина заедно с тях. 

34 Кога чрез добрите си дела ще превърнете тази земя в свят, от който всеки, който преживее 

смущенията, по-късно ще се пресели изпълнен със светлина? Кога най-накрая ще престанете да 

бъдете подходящо място за присъствието на този свят на лоши влияния? 

35 Ако не се съобразите с тази реалност, никога няма да успеете да се освободите от тези 

примки, нито пък ще можете да направите нещо в полза на огромния брой бедни души. Вие ще 

бъдете ─ както едни, така и други ─ болни хора, които непрекъснато си предават болестите. 

36 Помислете тогава за целта на моите учения, за смисъла на моето повторно идване, за 

всичко, което моето Слово съдържа в своята светлина, така че вече да не се смятате за 

единствените обитатели на този свят. Вижте всичко, което ви заобикаля, и наистина станете деца 

на светлината. 

37 Слушайте Ме, вниквайте в Словото Ми и ви уверявам, че бързо ще станете ученици на 

Учителя от всички времена и епохи. 

38 Народът на Израел: През вековете вие сте били изправяни в много битки, преживявали сте 

несгодите на робството, преследванията, дългите странствания. Починете си и сега бъдете 

свободни на тази земя, която ви давам като временен дом. В това време няма да тръгнете да 

търсите земя, в която текат мляко и мед, нито ще тръгнете към Самария, а ще търсите Моето 

духовно царство. Ще стигнете до тази огромна "долина", която ви приканва да се насладите на 

мира, да се оставите да бъдете обгърнати от светлината на моята мъдрост и да възстановите 

изгубените си сили. 

39 Разгърнете душата си, защото живеете в ново време и като първороден Син на Отца сте 

поставили началото на този етап на одухотворяване сред човечеството, който е според вас. 

40 Преди да започнете мисията си, слушайте Ме и се учете от Мен. Словото Ми е учебникът и 

когато разбереш уроците му, отиди при ближните си, проповядвай и прибави към думите си и дела. 

Молете се и общувайте с Мен и с ангелите си пазители, за да бъде вдъхновението ви плодотворно. 

Приканвам ви да започнете живот на вътрешно съзерцание, за да можете да концентрирате цялата 

си енергия в изпълнението на мисията си. Тогава за кратко време ще изпитате трансформацията на 

своето същество. Ще виждате ясно съдбата си и ще бъдете като лъч светлина, който ще осветява 

пътя на вашите ближни. 

41 Няма да се страхуваш от бъдещето, защото знаеш, че Аз съм твоят водач и че съм осигурил 

всичко справедливо. Ще дойде момент, когато ще се почувствате вдъхновени от Мен и водени от 

духа си, ще търсите болните и ще им давате утеха. Ще се обърнеш към онези, които гладуват и 
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жадуват за истинско познание, и ще им дадеш Словото, което е светлина. Ще отидеш и при 

лишените от наследство, при унижените, и на тях също ще подадеш ръка. Тогава скоро ще видите 

как се превръщате в съветници, водачи и защитници на хората. 

42 Колкото по-голяма е разрухата, в която са изпаднали вашите ближни, толкова по-голямо 

трябва да бъде вашето търпение и състрадание към тях. 

43 Знаете, че първоначално всички вие сте били чисти и че в крайна сметка отново ще бъдете 

такива. Не забравяй произхода си и бързай по пътя си, за да се върнеш бързо при Мен. 

44 Човечеството се е размножило и земята е пълна с това семе. Човекът изпълни Моята 

заповед, която му дадох в началото на времето. И все пак има много закони, които той не умее да 

спазва. Не любовта го подтиква да извършва велики дела. Това не е разумът, с който се е трудил. 

Душата му е паднала много ниско и при падането си е загубила равновесие. Но аз я спирам и я 

карам да се върне на нивото, което заслужава Добродетелите, които съм вложил в душата, са 

толкова големи, че ако тя искаше да ги използва, щеше да бъде на много високо ниво и болката 

нямаше да я завладее, за да я накара да страда. 

45 Все още можете да възстановите загубеното. Ето защо дойдох при вас и ви давам всички 

средства, за да постигнете своето издигане. 

46 Ела при Мен, човечество, помоли Ме и Аз ще ти дам. Моите дарове на благодат не са 

престанали, изворът прелива от благодат за всеки, който я поиска. Прощавам ти и те правя чист, за 

да можеш да започнеш да изпълняваш мисията си. 

47 Добре дошли в източника на вдъхновение, където утолявате жаждата си и умората изчезва. 

В Мен е онази кристално чиста вода, която утолява жаждата на душите за любов. 

48 През това време житейският ви път е станал опасен, а работният ви ден - труден. Ето защо 

дойдох да осветя твоето поклонничество със светлината на Моето Слово, което е надежда. В Моето 

учение Аз постоянно ви насърчавам да продължите и ви напомням да не забравяте преходността на 

вашето съществуване, след което ви очаква задгробен живот, за да ви обгърне в своя мир. 

49 Вие сте истински пустинни скитници, които се хранят със същността на моето Слово и 

насърчавани от вярата на душата си, се стремите към целта, която трябва да достигнете. 

50 Вярата е сила, която извисява, преобразява и просветлява. Чрез нея човек може да се 

издигне до своя Създател. Защото нейната светлина осветява пътя на закона, по който се стига до 

Отца. 

51 По този начин, с тази вяра, вие вървите по пътя си, приемайки с пълно съгласие на душата и 

тялото си капаните и ударите на съдбата, които това време носи. Но ще дойде ден, когато ще 

говорите за Мен и ще свидетелствате за начина, по който съм бил с вас, как сте Ме чули и видели, а 

също и как сте получили Моето вдъхновяващо послание. Съобщавам ви, че ще намерите хора, 

готови да разберат учението за одухотворяването. Днес не можете да обявите, че Учителят е сред 

вас, защото няма да ви повярват и ще ви помислят за луди. 

52 Погледнете историята, в която вдъхновените от Бога винаги са били погрешно оценявани, 

защото хората, обхванати от материализма, не могат да видят истината. 

53 Същото ще се случи и с вас, когато говорите за Моето дело, когато се срещате с онези, 

които са изпаднали във фанатизъм, невежество и материализъм. С тях ще обясните моето учение и 

всеки ще го разбере според духовното си развитие. Но в крайна сметка тази истина ще блесне, 

защото аз съм истината. 

54 След като хората постигнат мир, ще настъпи времето, когато Учителят ще ви разкрие 

велики учения за душата ─ откровения, които ще бъдат разбрани от следващите поколения, които 

ще имат по-голяма еволюция. 

55 Ти си с Мен и се научи да сееш, знаейки, че плодовете ще бъдат ползвани от тези, които 

идват след теб, въпреки че те няма да срещнат препятствията, с които ти се сблъска. Но те все пак 

ще преценят делата ви. Затова оставяйте по пътя си следи от любов и милосърдие, така че в 

духовния живот да имате удовлетворението, че сте изпълнили Закона, на който ви научих. 

Вникнете в Моето слово и Ме оставете да ви съдя. Междувременно променете живота и делата си. 

56 Ако искате вашите ближни да разберат, че сте Мои ученици, дайте им да разберат това чрез 

нежността на сърцето си. Нека смирението се отразява в действията ви, защото който е кротък по 
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сърце, той е кротък и по душа. Гордият и суетен човек изглежда силен, но в действителност е беден 

по душа. 

57 Спиритизмът унищожава обичаите и традициите, въведени от хората, които са спрели духа. 

Спиритизмът е непрекъснато развитие и издигане на духа, който се пречиства и усъвършенства 

чрез своите способности и качества, докато достигне своя Създател. Спиритизмът показва начина, 

по който духът изразява, чувства и получава своя Господ. Спиритизмът освобождава духа и го 

води към разгръщане. 

58 Духовното е универсална сила и универсална светлина, която е във всичко и принадлежи на 

всички. Никой няма да сметне учението ми за странно. 

59 Качествата на духа са неизменни, защото са добродетели на моята Божественост, вечни 

сили. Разберете обаче, че в зависимост от това как сте живели, чистотата, която можете да 

покажете, ще бъде по-голяма или по-малка. 

60 Когато сте нанесли петна върху чистотата на душата си и тя чуе упрека на съвестта, тя се 

страхува от Божественото, което е източник на пречистване, изкупление и прошка. 

61 Моето учение се отваря отново като книга пред това човечество, за да може то да се окъпе в 

чистите води на това учение и да преобрази живота си, като се отвърне от материалистичните 

наклонности и се стреми нагоре в желанието си за вечен живот. 

62 Щом опознаете по-висшия живот, ще знаете как да го поставите над всички суети, без да 

пренебрегвате този, в който живеете, и хората ще се разделят с всичко излишно и безполезно. Това 

ще бъде знак, че човечеството започва да изпитва копнеж да достигне духовните области. 

63 Моето учение ще доведе до по-съвършена концепция за живота в този свят. 

64 Докато стигнете до този свят, вие имате мисия, която е кръстът на вашата съдба, с който ще 

стигнете до върха на планината. 

65 Разберете Ме и не се отчайвайте, защото учението, което скоро ще проповядвате, не е 

фантазия, защото духовното вибрира във всички хора, тъй като всички имат дух. 

66 Истина ви казвам, че когато спиритуализмът се възцари на земята, хората ще са положили 

основите на истинския мир. 

67 Вие няма да съзерцавате тази епоха от земята, но сега я подготвяте и когато тя е в разгара 

си, мирът и блаженството ще бъдат и в душата ви. 

68 Това ще бъде плодът на семето, което Христос пося през Втората епоха на нивите, 

подготвени още през Първата епоха. 

69 Днес пшеницата все още е смесена с плевели. Но когато то бъде унищожено и пшеницата 

поникне със златни класове, ще настъпи очакваната от човечеството епоха. 

70 Аз съм Пътят, върви по него и ще бъдеш с Мен завинаги. 

Моят мир да бъде с вас! 
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Инструкция 215 
1 Думите ми са като капки роса, които слизат върху сърцето ти, за да му вдъхнат нов живот, 

защото го намирам изсъхнало. Причината за това е, че бяхте забравили обещанието Ми да се върна 

и се чувствахте мъртви по отношение на духовния живот. 

2 Когато слабият пламък на надеждата ти угасне, чуваш да се чука на вратата на сърцето ти. 

Когато отворихте и Ме видяхте, не Ме познахте, защото Ме бяхте забравили. Беше необходимо да 

ви покажа раната на Моята страна и да ви кажа: "Сложете пръстите си там", за да разберете кой е 

Този, който почука на вратата ви. 

3 Вие приличате на пътниците от Емаус, които не можаха да Ме познаят, когато Аз бях до 

тях. Ти си като Тома, който повярва едва когато видя и докосна раните Ми. 

4 Тъй като Ме помолихте за доказателства за Моето присъствие и Аз ви ги дадох, знайте, че 

дойдох да ви освободя от идолопоклонството, да ви върна към простото практикуване на 

религията, към вярата, свободна от софизъм, към практикуването на милосърдие сред вас. 

5 Открих, че се покланяте на глухи, слепи и неподвижни идоли, че извършвате обреди, които 

са ненавременни и неподходящи за духовното ви развитие днес, че практикувате това, което никога 

не съм установявал. 

6 Никой друг освен мен не можеше да ти каже истината за грешките ти, без да те нарани, и в 

същото време да ти предложи светлина, храна и стимул, които мигновено да запълнят празнотата в 

сърцето ти. 

7 Никога повече няма да бъдете заслепени от фалшива и несъществена слава, нито пък ще се 

чувствате съблазнени от думи, които привличат само ума, но никога не могат да проникнат в 

душата. От този момент нататък онзи, който наистина е усвоил същността на това слово, вече няма 

да може да се храни с друг хляб, освен с божествения. 

8 Кой човек някога ви е говорил така, както Аз го направих чрез тези прости мъже, които са 

мои гласоподаватели? Кой някога е говорил за одухотворяване така, както сте го чули в това 

слово? Кой в живота ви някога ви е давал доказателства, които са били потвърждение на 

божествено откровение? Никой, народе мой. 

9 Словото ми призовава хората като камбанен звън към събрание и те идват на дълги опашки, 

на тълпи. 

10 Кратко е времето, в което ви се изявявам под тази форма, и искам да има много хора, които 

да приемат светлината на Моето Слово, така че когато 1950 г. приключи, целият народ, осъзнал 

Моята заповед, с готовност да се преклони пред волята на Моя Отец. 

11 Все още има време народът да се подготви за този ден, а когато се събере след това, вече 

няма да слуша словото Ми чрез гласоподавателя, а ще изучава получените наставления, ще усеща в 

съзнанието си Моето вдъхновение и тогава ще каже с убеденост: "Господ е с нас." 

12 Ето как искам да ви видя: като добри ученици. 

13 В началото на Моето учение ви казах, че съм въвел простото поклонение ─ това, което няма 

нито обреди, нито церемонии, но се извисява над дима на тамяна, над звука на песнопенията: 

поклонението на любовта, на милосърдието, на братството. 

14 Необходимо е да разгледате внимателно своите действия на поклонение, за да премахнете 

всяка следа от идолопоклонничество, религиозен фанатизъм, суеверие и неподходящи за тази 

работа вярвания. 

15 Ако вярвате в Христос и обичате всички Негови дела, осъзнайте, че тази простота и 

духовност, която ви вдъхновявам днес, е същата, която проповядвах през Втората епоха с думи и 

дела. Защо тогава сте се отклонили от тази простота, без която не може да има одухотворяване? 

16 Вижте в колко много грешки е изпаднало това човечество. Но светлината на новия ден е 

изгряла и с нея нищо няма да може да се скрие или да се забули в мрак. 

17 Това е причината, поради която в момента правя проходими всички пътища на земята, за да 

могат учениците и апостолите на спиритизма да се разпространят по света и да проповядват Моята 

Блага вест. 
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18 Преди да ви изпратя в други страни, искам всеки, който нарича себе си ученик на това 

учение, да бъде духовен в живота и в делата си, за да бъде свидетелството му истинско и 

следователно достоверно. 

19 Когато стигнете до одухотворяване, пътят е лесен. Изкачването няма да е трудно, ако сте 

вдъхновени от идеята да стигнете по-нагоре. Изкушенията вече няма да ви карат да паднете в 

бездната на разрухата, карайки ви да се върнете обратно. Тогава ще вземете от този свят само това, 

което е абсолютно необходимо, позволено и необходимо, като по този начин ще дадете на душата 

си свободата да мечтае за по-добър свят и ще я оставите да се бори, за да го постигне. 

20 Моята светлина облива душата ти и е водач по всички твои пътища. Тази светлина се е 

спуснала над всички хора без разлика на раса или вероизповедание. 

21 В това време Израел се е завърнал и е разпръснат по целия свят, за да изпълни духовната си 

мисия. Той е най-възрастният народ, първородният, и затова пръв влиза в контакт с Мен. Душата 

му се е развила според закона, който е бил даден на всяка душа, когато е била изпратена на земята. 

22 При първото Си идване Аз изненадах хората в тяхната простота и невежество. Те живееха 

на ниско морално ниво и аз им говорих от върха на планината, за да им дам първите си 

наставления. 

Във Втората епоха, след дългата епоха, в която ви дадох доказателства, за да може душата ви да 

укрепи вярата си и да живее в спазването на Моя Закон, ви срещнах по-пробудени, по-развити, но 

далеч от истинското изпълнение на Закона, който поисках от вас. Защото не сте в състояние да 

използвате дарбите си в служба на душата. 

23 Тогава дойдох, за да ви кажа как да прилагате Закона, за да го изпълните, как да почитате 

Отец и как да свидетелствате за истината. Аз бях с теб в Исус, за да може цялата ти душа да Ме 

почувства и усети, и те оставих подготвен чрез Моето Слово. 

След това ти дадох достатъчно време, за да може душата ти да използва моите учения и да 

живее в моето ученичество. Вие продължавате да се развивате и да ставате все по-будни. Но за да 

достигнеш висотата си, не си подготвил достатъчно пътя си, за да се приближиш до Мен. 

Светлината ви е слаба, вярата ви е крехка и не сте разбрали, че третото ми идване вече е близо. 

През 1866 г., точно във времето, за което Моето Слово и пророчествата Ме бяха обявили, Аз 

дойдох при теб, за да оставя в душата ти съкровище от мъдрост в новите учения, които ти обещах 

за това време. 

24 Колко малко са тези, които са били будни и са очаквали моето идване. Човечеството е 

заспало, когато е била открита тази нова епоха. 

25 Моята воля беше да живеете винаги будни в очакване на Часа, за да не бъдете изненадани 

от нито едно Мое идване и Аз да видя вашия напредък и познание. 

26 Вървял си по много пътища, за да стигнеш до Мен, но си се заблуждавал по тях. 

Необходимо е било Пастирът да се появи и да потърси Своите овце, за да ги обедини в едно 

препятствие. Защото на земята нямаше човек, на когото да поверя тази задача, защото не мога да 

намеря нито един подготвен. 

27 В момента просвещавам и подготвям хората с добра воля във всички народи, така че те да 

говорят за Моето идване в духа и за времето на благодатта, което вече наближава. Всеки от тях има 

трудна мисия и чрез неговото посредничество аз събуждам у останалите благотворни идеали. 

Давам живот на душите им и им вдъхвам любов и доверие в моя закон, така че той да им дава сили 

в борбата им за спасение и духовен напредък на човечеството. 

28 Избягвайте народите да се разделят заради Моето учение. Не създавайте раздори и не се 

чувствайте по-висши помежду си. Вдъхвам на всички духовност, която е мир, любов и уважение 

към ближния. Откажете се от религиозния фанатизъм, усъвършенствайте богослужението, 

издигнете религиозната практика на ближните си на по-високо ниво. Това е Моята воля и когато 

сте заедно, признавайте се един друг, обичайте се и свидетелствайте за Мен. 

29 Ти, който чуваш това слово, направи душата си послушна и изучавай моето учение. Не 

обръщайте внимание на носителите на гласа и не им приписвайте тази светлина. Те са само 

инструменти, чрез които проявявам волята Си. Издигни се над ума си, за да Ме почувстваш с 

душата си. 
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30 Колко малък е човекът, за да осъществи проявлението на това величие, чийто настоящ етап 

започва през 1866 г. и ще завърши през 1950 г. Учете се от този Учител, който ви е наставлявал 

през цялото време, и също така чувствайте, че сте съдени, защото Той е Отец и Учител, но и Съдия. 

Изпълнението на заповедите, които ви дадох, е за сега, когато живеете на земята. По-късно, 

когато сте в духовната сфера, ще получите нови заповеди. Вашата борба е велика, безсмъртна, 

защото вие сте мои деца. Как искате да се усъвършенствате в краткия живот, който има вашата 

телесна обвивка, и по този начин да претендирате, че ще стигнете до Мен, за да почивате в мир, 

когато полето за работа е толкова широко, че всяка душа трябва да се усъвършенства? Първо се 

освободете от бремето на изкуплението, помилвайте се и направете достатъчно заслуги, за да 

изплатите стария си дълг към Моя закон. 

31 Искам да престанете да бъдете малки деца, а да станете ученици. Винаги бъдете смирени, за 

да не искам от вас да преминавате през изпитания, които не са по силите ви. Разкрийте 

милосърдието и търпението в живота си. Когато спечелите доверието на ближните си, докато 

разкривате Моето дело, говорете за Моето идване като дух на утеха и събуждайте душите на 

хората, за да живеят на по-високо ниво и да се стремят да бъдат просветени и издигнати чрез 

духовно послушание. Техните сърца са плодородна земя, в която можете да посеете божественото 

семе. 

32 Ако сте подготвени, ще бъдете разпръснати по целия свят и ще тръгнете по всички пътища. 

Къде ще трябва да отидете? Вие не знаете. Ще отидете по привидно материални причини, но в 

същност Моята воля ще ви отведе до предопределеното място. 

33 Донесете светлина и благословии, лечебен балсам и мир в провинциите, за да бъдете 

признати за мои пратеници, истински ученици на любовта и милосърдието. Гледайте стъпките си, 

защото ще бъдете съдени в живота си. 

34 Слушайте Ме, защото Аз предварително разкривам бъдещето ви. Не осквернявайте делото 

Ми с делата си и не помрачавайте светлината на душата си. 

35 Изкачете планината и достигнете върха на одухотворяването. Не пускайте корени в този 

свят. Тъй като ви казах, че това не е Моето царство, вие, като Мои ученици, също няма да го 

намерите тук. Дематериализирайте се и се потопете във вътрешността си, за да опознаете всичко, 

което е ценно за душата ви. 

36 Времето на моето проявление чрез човешкия интелект е към своя край и вие не знаете какво 

ще се случи с човечеството след това. Нямате представа за изпитанията, които ще ги сполетят, 

защото не сте разгърнали дарбите си. Интуицията в душата ви не е ясна и вие не сте се подготвили 

да устоите на природните сили, които ще се разгърнат с огромно насилие, за да смирят 

човечеството. Дал съм ви сила в молитва да спрете злото, греха, болестите и бедствията, без да сте 

използвали тези способности досега. 

37 О, вие, Томаси от Третата епоха, които не сте Ме разбрали! Къде са вашите духовни дарби? 

Къде сте ги погребали? Защо сте ги забравили? Вие не знаете, но аз ще ви кажа: тези дарове са 

скрити. Те вибрират във вас, но вие не ги усещате, защото сте материализирани. Не бива да 

живеете безучастно, трябва да ги разкривате във всички форми и да правите с тях велики чудеса, за 

да свидетелствате за своя Отец и за себе си. 

38 Работи, Израел, за да придобиеш земята на мира, духовната земя на обещанието, която те 

очаква. 

39 Приемам вашата изповед, вашата благодарност в този ден, когато получавате потвърждение 

за вашите духовни дарби. Пригответе се и слушайте: След 1950 г. ще общуваш с Мен само 

духовно. По същия начин вашите деца и тези, които ще ги последват, ще получат Моето Слово. 

Вече няма да има никакви предаватели, но вярата ви ще ви подскаже, че съм дошъл чак долу, за да 

приема и да направя щастливи всички Мои деца. 

40 Всички вие ще бъдете подготвени и напътствани от Мен в идните времена, а Моите днешни 

учения ще бъдат подробни и ясни, ако ги запомните или оставите очите си да се плъзгат по 

записаните писания. 

41 Моята любов е с вас, о, ученици мои! Светлината на Светия Дух винаги ви залива, тази 

светлина запалва вашия светилник на вярата. 
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42 Вие, които чувствате нужда от духовни дарове, които се стремите да пречистите живота си, 

ума и сърцето си във водите на покаянието и обновлението ─ вие, които желаете да познаете 

истината и копнеете за нея ─ чуйте гласа ми, който идва при вас като ласка, за да се изпълните с 

моята светлина. В това време истината се скрива и въображението властва. Ето защо ви давам 

своята божествена същност, която е истина и храна за душата. 

43 Колкото по-добре разбирате моята истина, толкова по-лесно ще напредвате чрез развитието 

на духовните си способности, които са подобни на физическите ви сетива. Не чувствате ли, че 

душата ви копнее да достигне до извор с кристално чиста вода, т.е. до просто учение без 

софистика, без обреди и форми на поклонение? Защото това учение, което ви нося, е велико и 

изпълнено със светлина, е онова, което търсите. Времето не може да навреди на здравите му 

основи, защото те са основани на Моята воля. За онези, които обичат истината, Моето учение ще 

бъде учение на любовта, мъдростта и справедливостта. 

44 Това, което е от Бога, идва при човека поради любовта на Отец към детето. Очаквам само 

детето да е готово да Ме приеме. Отецът иска Неговата мъдрост, която също е във вас като атом, да 

се разгърне и разкрие. Тук съм, за да ви насърча. Очаквам от вас само да слушате внимателно 

думите Ми, за да получите тайните, които ще ви разкрия. 

45 В миналите времена чрез Моя пример оставих на вашия свят учението за любовта. Сега 

продължавам, като ви давам Учението на Духа, което има силата да просветли света, да премахне 

невежеството на ума, да улесни пътя, да избегне ненужните страдания, объркване и сълзи. Заради 

горчивината, която поражда, толкова голяма е сладостта на Моето учение, и заради мрака на 

войната и мизерията толкова голяма е светлината на Моите откровения. 

46 Храмът на вселената е стълб и опора на моето учение, защото в него е божествената и 

съзидателна сила, която учи, която спасява, която убеждава и дава живот. 

47 Аз говоря с човешки устни, но Моята любов превръща мислите Ми в звучни думи, за да Ме 

чуете, да се спасите и да живеете в Бога. Аз съм Учителят на това училище на любовта, който 

никога не мами благородното сърце, което иска да се развива. Отначало правя от всеки човек дете, 

после ученик, а след това учител, който преподава истината. От всяко човешко същество ще 

направя силна светлина, която ще освети пътя на много изгубени души. Всяко човешко същество 

ще бъде инструмент на Моята воля, без да губи своята собствена. Колкото повече се 

одухотворявате, толкова повече ще сте в хармония с волята на Отец. 

48 Претърпели сте много горчивини заради свободната си воля. Но искам да знаеш, че никога 

не съм те изоставял. Не правете толкова много обиколки, за да стигнете до истината. Обичайте я, 

защото тя ще дойде при вас, когато отворите портите на любовта си. Обичайте простата истина и 

се освободете от теориите и споровете. Тази светлина ще осветява пътя в пустинята на живота ви и 

вие няма да стигнете до нея уморени, нито твърде късно. Материалистите не откриват истината, 

защото тя се основава на любовта, защото тя е светлина, мъдрост, откровение, затова любовта е 

истински учител. 

49 Материалистите ще дойдат при вас, закоравелите светски хора, и ще кажат: "Нашите 

мозъци са претоварени с идеологии, книги, науки. Помогнете ни да открием истината." Тогава с 

мъдрост ще разпръснеш облаците, които помрачават умовете им. 

50 Чуйте в безкрайността въпросите и отговорите като рева на моретата, като рева на вятъра. 

Чуйте мъдростта, която превръща невежеството в знание, спокойствие и топлина. Чуйте това 

любящо обещание за любов, което прави съществуването достойно за живеене в познанието за 

живота и смъртта, за великите тайни, за законите на Бога в човека, за вечността и светлината. 

Чуйте го! 

51 Все още не сте се научили да обичате, нито да прощавате, защото сте все още незрели. Но 

вие ли сте тези, които разбират, за да вярват? Никой все още няма достатъчно духовна светлина, за 

да може да прецени напълно моето слово или моята работа. Изпитах философи, учени, учители и 

мислители, а също и вечните съмняващи се, които продължават да питат: "Наистина ли е Отец?" 

Но на всички казах: "Дървото се познава по плодовете му. Словото Ми казва кой съм Аз. Словото 

ми ще продължи да изненадва философите и необразованите." Казвам ви: само чрез любовта ще 

разберете кой съм Аз и кой сте вие, защото чрез нея ще можете да съзерцавате Лицето Ми. Не се 
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оставяйте да ви забавят, не се тревожете за въпросите на вечността. В любовта ще намерите 

отговорите, а в необятния хоризонт на истината ще откриете истинския живот. 

52 Вървете по този път и небесата ще се радват, а светлината ще засияе във вашето 

съществуване, защото ще замените тъгата в сърцето си със сладка и здравословна радост от 

живота. 

53 Мислите ли, че въпреки че виждам света и неговите жители на върха на покварата, в която 

се намират, и въпреки че те се нуждаят от Мен толкова много, колкото се нуждаят, бих ги 

изоставил? Помислете за това, защото ви изненадах с начина, по който говорехте и мислехте. 

54 Аз съм Спасителят, Учителят, който идва при падналия грешник, за да го възкреси, да го 

одухотвори и да го научи да обича. 

55 Светът ще се преобрази, когато чуе своя Спасител, познае и се подчини на Неговите закони. 

56 Приемете това Слово, което е учение за душата, и се пригответе да приемете това, което 

обещаният Утешител ви дава за вашия духовен напредък. Защото трябва да влезете в контакт с 

вашия Господ от дух на дух. 

57 Не забравяй думите Ми, когато възторгът от това, че си Ме чул, отново те напусне. 

58 Милостта и любовта на Отец ви приемат. 

59 Ръцете на Отец са отворени, за да ви прегърнат и вие да си починете в тях. Успокойте се в 

скръбта си и чуйте това слово, което иска да направи съществуването ви по-щастливо. 

60 С каква радост Духът Ми слиза при вас, без да Ме спира да съдя греховете ви. Говоря ви за 

любовта и с тази дума се очиства онзи, който има някакво петно върху себе си, изкупува се 

грешникът и се събужда онзи, който спи. 

61 Часовникът на вечността с мелодичния си звън се чува по целия свят, за да накара 

човечеството да разбере времето, в което живее. 

62 Търся те, защото Ми принадлежиш, и понеже те обичам, не искам повече да се 

заблуждаваш. Вие сте искри от Моята Божествена светлина и ще се слеете с Мен. Предлагам ви 

вечността, за да можете да се възхитите на цялата ѝ слава. 

63 Говоря ви с ясни и прости думи, за да разберете смисъла им и да не се оплаквате по-късно, 

че ви говоря с неразбираеми думи. 

64 Когато през Втората епоха ви давах Моите учения в притчи, вие не можехте да разберете 

много от тях. Сега ви давам обяснението на всички учения чрез сияйната светлина на Светия Дух. 

65 Разберете, че всички страдания в този живот, който живеете, са следствие от човешки 

грешки. Защото аз, който ви обичам, не бих могъл да ви предложа такава горчива чаша. Още от 

първите времена ви разкрих Закона като начин да ви спася от падения, от разруха и "смърт". 

66 За всички вас ще дойде моментът, в който ще поискам от вас да дадете отчет за Моя закон и 

за даровете, с които съм ви надарил. 

67 Вървите по пътя на живота си и някои носят кръста на дълга и болката, а други - кръста на 

греха си на раменете си. Но ако Ме повикаш, Аз ще бъда твоят кръстоносец, за да ти помогна да 

дойдеш при Мен. 

68 Следвайте инструкциите ми и веднага ще почувствате, че бремето ви е по-леко, ще се 

успокоите и една прекрасна свежест ще облекчи отпуснатостта ви. 

69 Отворете очите си, влезте с духовен поглед и съзерцавайте Моята слава. Вижте как се 

отваря портата, която трябва да пропусне седемте духа, които съм поверил на човечеството. Това 

са седем добродетели, които според Моята воля винаги ще действат във вас. Те са: Любов, 

Смирение, Търпение, Подреденост, Веселост, Постоянство и Милосърдие. Нека тези добродетели 

се утвърдят в сърцата ви и ще изпитате блаженство. 

70 По този начин Моят Дух се приближава до твоя, за да го изпълни със светлина и да му каже: 

тялото, което притежаваш днес като временна дреха, е средството, чрез което ще постигнеш 

голямо пречистване и духовно извисяване. 

71 Ако на пътя ви се появи човек, болен от проказа, ще се отдръпнете ли от него с ужас? Не 

бихте ли могли да го докоснете с ръка? Бихте ли се страхували да го хванете? Не, мои ученици. 
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Защото вместо да гледаш мизерията на това тяло, трябва да гледаш душата му, която е твой 

собствен брат, която е мое дете, очакващо твоята милост. Колко още трябва да научите? 

72 Благословено е човешкото сърце, което се разкайва за своите слабости и решава да се 

поправи. Защото не само му е простено, но и той постига моята светлина. Моята задача е да 

превърна грешниците в Мои възлюбени ученици. 

73 Аз съм възкресението и животът. Елате при Мен и ще живеете вечно, защото в Мен ще 

намерите мир. 

74 Светлината на Светия ми Дух се излива върху цялата вселена. Чрез дарбите на интуицията, 

откровението и ясновидството хората се пробуждат за новата епоха. 

75 Моят Дух вибрира с праведност и прониква в най-дълбоките дълбини на духа, за да му 

помогне да освободи душата от греха, да върже плевелите в снопове и да ги хвърли в огъня. 

76 За да можете да кажете на света: "Ето го Отец, който е сред нас", все още имате много 

работа за вършене. 

77 Много народи са изсъхнали от глад, от глад за земен и небесен хляб. 

78 Чрез религии, философии и секти хората Ме търсят. Това са пътищата, по които един ден 

ще Ме намерят. 

79 Докато вървите по правия път, който води директно към Сърцето ми, ще усещате, че 

въпреки че трябва да изминавате дълги разстояния, да изкачвате планини и да преодолявате 

пропасти, с всяка своя стъпка се изкачвате все по-високо по духовния път, от който можете да 

видите силуета на Обетованата земя. 

Моят мир да бъде с вас! 
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Инструкция 216 
1 Ученици, изпълнявайте моите заповеди, за да не плачете за изгубеното време. Потопете се в 

изучаването на Моето Слово, за да знаете какво трябва да се изпълни и каква е частта, която се 

отнася за онези, които ще дойдат след вас. 

2 Разкрих това духовно дело на вас, смирените, по-рано, отколкото на учените, защото открих 

сред вас чистота и невинност, вяра и воля да следвате Моите учения ─ готовност да пренесете това 

семе в сърцето на вашите ближни. Затова ви избрах, защото вие сте сиромаси, които сте изпитали 

скръб, които не сте търсили утеха на земята, нито нейните удоволствия. Защото знаете, че отвъд 

този свят има истински духовен мир, доброта и радост. Не сте се оставили да бъдете измамени от 

фалшиво величие, не сте търсили временна власт, удоволствия, които траят само миг. Жадувате за 

нещо повече от всичко, което този свят може да ви предложи. Обичайте Ме и вярвайте, че ще ви 

позволя да се върнете в дома, който ви очаква, в утробата, от която сте излезли и където ще 

притежавате Моето Царство. 

3 Тази надежда ви прави силни в изпитанията и непобедими в борбата. Ако продължите да 

бъдете верни в изпълнението на мисията си, скоро ще постигнете победа на духа над плътта, 

защото сте позволили на вашия Бог да влияе на живота ви. В простотата на живота си ще можете 

по-добре да възприемате моите учения, ще се оставите да бъдете просветени от тях и ще изпитате 

неочаквани удоволствия от другите. 

4 Затова Ме следваш и сега нищо не може да те отдели от Мен. Чувствате се обичани от 

съвършената любов и сте щастливи. Ти Ме обичаш и радостта ти се основава на това. 

Истина ви казвам: Моите ученици от Втората епоха и всички, които Ме последваха, Ме обичаха по 

същия начин. Затова съмнението или подигравката на вашите ближни не ви нараняват. Болката, 

която е крайъгълен камък за душата, не ви кара да се отдръпнете. Знаете, че живеете преходен 

живот, и се стремите да придобиете заслуги, за да достигнете целта, която, както знаете, ви очаква. 

5 Подгответе се, защото ще ви оставя като пазители на човечеството. Вашите дарби са скрити, 

за да можете да ги използвате добре. Всички вие ще присъствате в последния ден на годината 1950 

г. с делата и даровете си, за да бъдете съдени от Мен. Някои от вас ще бъдат с Мен в духа, а други - 

в земното тяло, за да получат последните Ми заповеди. След това пътищата ще бъдат отворени за 

вас, за да се разпръснете, за да донесете Благата вест и да оставите в сърцата на хората 

свидетелството за Моето идване в това време. 

6 Не искам от вас жертви или дела, които не са по силите ви. Искам от вас само любовта, с 

която ви дарих, смирение и търпение, за да можете да изпълните мисията си. 

7 Моето проявление ще приключи в последния ден на 1950 г., за да избера учениците, които 

съм надарил с даровете на благодатта. Учителят ще контролира работите ви и Аз няма да намаля 

усърдието си да ви накарам да изпълните всички Мои заповеди. 

8 Ученици, предупреждавам ви. Колко често ще видите, че учените отхвърлят тази работа! Но 

вие ще им простите и ще продължите по пътя си. Ако го направите, ще изненадам човечеството, 

като ви дам възможност да откриете чрез духа си това, което хората с цялата си наука не са успели 

да открият. 

9 Непрекъснато ви наричам "ученици", за да ви насърча в борбата, за да прогоня от сърцата 

ви идеята за малоценност, която бедността и униженията са оставили у вас. Искам да ви направя 

велики в познанието за духовното, за да можете да пробудите хората за по-висш живот, за 

съвършен живот, в който законът на духа хармонично се обединява със законите, които управляват 

материалния живот. 

10 Вие не сте единствените попечители на моите тайни, нито единствените, които заслужават 

духовно наследство. Казвам ви това, за да не се хвалите никога, че сте най-достойните и най-

обичаните, и за да не покълне суетата в сърцето ви. Ако позволите на подобни чувства да се 

надигнат в същността ви, има опасност да загубите придобитата благодат. 

11 Хора, вашата ревност и любов ще ви направят вечни притежатели на даровете на духа. 

Искам винаги да бъдете смирени, ревностни в доброто, в закона, в истината, любезни с добротата 

на духа, която е над тази на сърцето. 
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12 Моето учение е светлината, от която произлизат всяка мъдрост, всяко знание, откровение и 

наука. Той разкрива всичко по прост начин. Щом Духът е този, който ръководи стъпките на хората, 

ще можете да видите, че това, което учените са успели да открият само след дълги периоди на 

изследване и големи жертви и труд, може лесно да бъде постигнато чрез извисяване на душата, 

чрез молитва, чрез размишление в Бога и чрез вдъхновение в доброто. Ще ви бъдат разкрити 

тайните и ще се отворят скритите съкровищници, до които човек никога не би могъл да проникне 

по друг начин. 

13 Голяма част от това, което ви говорих през това време, е пророчество, което понякога се 

отнася за следващите времена, а понякога за бъдещите времена. Ето защо много хора не искат да 

отдават значение на това божествено послание. Това Слово обаче ще се издигне с пълна светлина 

сред хората от бъдещите времена, които ще разпознаят и открият в него велики откровения, чиято 

точност и съвършенство ще учудят учените. 

14 Ето защо ви наредих да записвате словото Ми, за да може, когато преминете от този живот 

в друг или когато народът постепенно забрави учението Ми, то да бъде вярно и неизличимо 

записано в книга. 

15 За вас, хора, сега е подходящият момент да тръгнете и да докажете тази истина, като 

правите чудеса с дарбите, които съм ви разкрил. 

16 Не спете в очакване на онези времена, за които ви говорих, за да станете и да кажете на 

народа: Това, което сега имате пред очите си, вече е предсказано. Не, хора, абсолютно необходимо 

е да го обявите предварително, да го пророкувате, да проправите пътя за идването на всичко, което 

съм ви предсказал и обещал. Тогава ще сте изпълнили мисията си на пионери на одухотворяването 

на Земята. Когато в света започнат да се появяват чудотворни неща и Духът на Господа ви говори 

чрез невиждани събития, и когато духът на човека започне да разкрива невъобразими дарби и 

способности, ще видите как всички вярвания, теории, норми, институции и науки се разклащат. И 

тогава човечеството ще признае, че онези, които смирено са проповядвали странно на пръв поглед 

учение, са били прави, защото думите им са се потвърдили, когато са се сбъднали. 

17 Тогава ще видите, че народите на земята се интересуват от духовно обучение, че 

богословите сравняват учението на Христос с новите откровения. И ще видите, че мнозина, които 

винаги са били безразлични към духовното, проявяват жив интерес към изучаването на 

откровенията от това и отминалите времена. 

18 Днес, въпреки че бихте искали, не можете да видите изпълнението на всичко, което ви 

съобщавам. Но ако наистина вярвате в Моето Слово, с погледа на вярата си ще можете да видите 

много събития от бъдещето и ако сте подготвени, вашите сънища, видения и вдъхновения няма да 

ви измамят. 

19 Слушайте Ме с дълбоко внимание: когато престана да ви говоря под тази форма, съберете с 

любов Словото Ми, което сте записали в стенограми, за да го оставите на бъдещите поколения като 

свидетелство за това, което съм ви говорил в този момент. 

20 Считайте словото ми за семе, за да не допуснете и най-малката нечистота да се смеси с него. 

21 Нивите, които са сърцата на това човечество, скоро ще бъдат почистени и готови за сеитба, 

и би ли било справедливо те да са чисти, а семето да не е? 

22 Размишлявайте върху думите Ми, възлюбени ученици. Чрез нея вие постепенно се 

трансформирате и пречиствате за доброто изпълнение на мисията си. 

23 Сега се върнах при хората, за да им помогна в сегашните им изпитания. Учителят ви казва: 

Не се тревожете след 1950 г., когато видите знаците на Моето идване да се появяват в слава. По-

скоро се радвайте, защото ви дадох възможност да станете преки свидетели на тези откровения. 

24 Както във Втория път след жертвената смърт се явих в духа на Магдалена и тя възкликна 

изненадана и същевременно изпълнена с радост: "Господи, бъди възхваляван и прославян вовеки", 

така и днес ви се явих, когато мислехте, че Учителят отсъства или е безразличен към вашите 

страдания; но след изненадата си Ме благословихте. Приели сте Моята светлина в душата си и след 

като сте получили такава велика благодат, сте си спомнили за своите ближни и сте се молили за 

тях, казвайки: "Аз имам щастието да чуя Твоето слово, докато другите не познават тези учения." 
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Но Учителят ви казва: Аз разкрих Духа Си по различни начини във всички народи. Онези, които са 

се подготвили, осъзнават, че живеят във време на благодат и правда, и усещат моето присъствие. 

25 Както простих на Магдалена, така прощавам и на теб. Но Аз искам да направите себе си 

достойни за Мен, както направи тя. 

26 Колко примери, достойни за подражание, можете да получите от вашите братя и сестри от 

други времена! Работата им е като отворена книга. Но вие ─ не искате ли вашият пример да бъде 

запазен и в писмен вид? Ще се заема само с онези ваши произведения, които смятам за достойни да 

представя на потомците ви. Вие обаче, докато все още живеете в плът, няма да пожънете нито 

слава, нито почит. Бъдете скромни и оставете другите да преценяват делата ви. 

27 Във великия ден, който ви очаква, аз ще бъда вашият Кириней*. Моето учение ще 

предизвика големи сътресения в света. Ще настъпят големи промени в обичаите и идеите, а 

трансформации ще има дори в природата. Всичко това ще постави началото на нова епоха за 

човечеството и духовете, които скоро ще изпратя на земята, ще говорят за всички тези 

пророчества, за да допринесат за възстановяването и възходящото развитие на този свят. Те ще 

обяснят думите ми и ще разтълкуват случващото се. 
* Симон от Киринея носи кръста на Исус (Марк 15:21) 

28 Елате и Ме чуйте, съсредоточете се в дъното на сърцето си и ви уверявам: колкото и малка 

да е вярата ви в Моето присъствие, ще Ме почувствате. 

29 Не осъждам липсата на вяра, напротив, прощавам ви я, защото не бяхте готови да Ме 

приемете. Защото човечеството е спало дълбок сън в продължение на векове, заслепено от 

фанатизъм и идолопоклонничество, от материализъм. 

30 Кой ви беше напомнил, че съм обявил, че ще се върна и че следователно трябва да Ме 

чакате? Родителите ви? Вашите пастори? Кой ви държи будни? 

31 Малцина живееха в очакване на събитията, в желание символичният "облак" на моето 

обещание да се появи на хоризонта, да просветли душата ви, да укрепи тялото ви и да ви разкрие, 

че моето завръщане е в Духа. 

32 Затова борбата ви да разберете Моето присъствие в този момент е голяма и трябваше да 

преодолеете много препятствия, за да стигнете до Мен. Но всичко това е заслужено, Аз ви го 

признавам и наистина ви казвам, че нито една от горчивините, които може би сте изтърпели, за да 

Ме последвате по този път, няма да остане без награда. 

33 Каква според вас е компенсацията за търпението ви да понасяте подигравки и презрение 

дори в семейството си?: обръщането на вашите роднини! Но тъй като вие сте имали достатъчно 

търпение да понесете неразбирането им, те също трябва да чакат момента, в който вярата им ще се 

разпали. За да постигнете това, ще трябва да положите големи усилия с дела, думи, молитви и 

добри мисли. Но накрая ще видите как чудото се превръща в реалност. 

34 На вас ще поверя мисията да провъзгласявате Второто ми идване сред вашите ближни. 

Поверявам ви посланието или радостната вест за моето духовно общуване с човечеството. Радвайте 

се на мисълта, че сте носители на такова ценно послание, и нека тази радост бъде балсам за раните, 

които получавате по пътя на борбата. 

35 Някои от тях дойдоха при проявлението на Моето Слово с невинността на онези витлеемски 

пастири, чиято проста вяра беше смирената жертва на сърцата им. Други са дошли в желанието си 

да получат доказателство от Мен, за да могат да повярват. Те бяха болни, които дълго време бяха 

търсили здраве от врата на врата, без да го намерят. Други пък, като книжниците и фарисеите, 

идват да Ме търсят, да Ме разпитват и да Ме подлагат на изпитание, като винаги се страхуват, че 

истината ще разкрие тяхното лицемерие и лъжа. Всичко, което получих, за всичко, което имах, 

беше ласка, демонстрация на Моята сила, доказателство за Моята истина. 

36 Също така трябва да ви кажа, че от всички онези, които споменах, мнозина останаха да Ме 

следват, защото сърцето им беше изпълнено с благодарност и душата им беше просветлена от 

светлината на Моето Слово в желанието да се научат как да сеят и култивират истината. 
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37 От малка тълпа, която се събра, за да чуе първите ми учения, вие вече се превърнахте в 

тълпи, които образуват общност. Но засега не всички ще могат да станат истински апостоли на 

това послание за одухотворяване. 

38 Сред тези тълпи има хора с всякакъв нрав и конституция, точно както сред тях има и души с 

различно развитие. За да може обаче това божествено откровение, тази вест, която донесох в 

Словото Си, най-накрая да бъде изяснена и ясно разбрана от хората, които са присъствали на 

Моите прояви, те ще трябва да преминат през много изпитания, да преминат през много вътрешни 

борби и да претърпят много "кръстове", докато излязат от тях като истински ученици на 

спиритизма. 

39 Това няма да е първият път, в който хората се борят да разтълкуват божествено откровение 

или да получат яснота по въпрос, който се представя пред очите им като мистерия. Още във 

"Втората епоха", след моята проповедническа дейност в света, хората разсъждаваха за личността на 

Исус и искаха да знаят дали е божествен, или не, дали е едно с Отца, или е личност, различна от 

Него. По всякакъв начин те оценяваха и проучваха моето учение. 

40 Сега отново ще бъда обект на тълкувания, дискусии, спорове и разследвания. 

41 Някой ще провери дали Духът на Христос, когато се е изявил, е бил независим от Духа на 

Отца. Ще има и други, които ще кажат, че е говорил Светият Дух, а не Отец или Син. 

42 Но това, което вие наричате Свети Дух, е Божията светлина, а това, което наричате Син, е 

Неговото слово. Затова, когато чувате това Слово, когато използвате моето учение от Втората 

епоха или мислите за Закона и откровенията от Първата епоха, знайте, че сте в присъствието на 

Единния Бог, чувате Неговото Слово и получавате светлината на Неговия Дух. 

43 Време е да изучавате това откровение, за да можете, когато ви питат и ви поставят на 

изпитание, да отговаряте с думи на истинска светлина, оставяйки мир и блаженство във всяко 

сърце, в което влагате същността на Моето Слово и светлината на вашето тълкуване. 

44 Гладен съм и жаден за вашата любов, хора. Позволете Ми да бъда с вас за няколко минути, 

защото имам да ви кажа нещо. 

45 Защо Ме търсиш само когато страданията ти тежат? Няма ли да ти е приятно да Ми 

предложиш радостите си, победите си и удовлетворението си? 

46 Във Втората епоха ви вдъхнах любов и доверие, за да се приближите до Мен без страх. 

Защо тогава понякога се съмнявате в Моята любов или в Моята прошка? О, вие, "блудни синове", 

които се страхувате да се върнете в дома на Отца! Знаех, че въпреки доказателствата за безкрайна 

любов, които ти дадох тогава, беше необходимо да се върна, за да те потърся ─ не за да Ме видиш 

отново като човек, а за да Ме почувстваш вътре, дълбоко в душата си. 

47 Съберете се отново около Мен като някогашните Ми ученици, следвайте Ме отново като 

големите тълпи, защото Аз ще ви накарам да чуете небесния концерт на Моето Слово и 

същевременно да вършите онези дела на любов, които наричате чудеса. 

48 Идвам като Отец, за да могат всички, на които им липсва любов, привързаност, нежност в 

света, да намерят божествена топлина при Мен. 

49 Идвам като лекар, за да Ми предадете болестите си, тревогите си и всички тайни страдания, 

които разболяват душата и същевременно тялото ви. 

50 Идвам като приятел, за да Ми повериш най-дълбоките си тайни, борби и копнежи и да Ме 

оставиш да вървя до теб. 

51 Идвам като Учител, защото искам да отворя пред вас книгата на мъдростта и живота. 

52 Идвам като Съдия, за да съдя живите и мъртвите, както казвате вие, въплътените и 

безплътните, без ни най-малкото ви дело да избегне Моето правосъдие. 

53 Сред тълпите от хора, които се събират в обикновените зали, за да Ме слушат, има много 

хора, които разбират и чувстват това Слово. Те са душите, развили се по дългия път на борбата, 

изпитанията, преживяванията и пречистени в трудните моменти на болката. Те Ме разбират и не 

Ме молят за светски блага. Те знаят, че в душата им има книга на знанието, и очакват от Учителя 

само онези божествени указания, чрез които да разберат как да предадат светлината, която душата 

носи в себе си, на онези, които се нуждаят от опит и наставления. 
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54 Тук са и онези, които, без да са изминали дълги разстояния, ще използват Словото ми като 

път, за да не се заблудят, и любовта им ще им спести безкрайно страдание за душата им. 

55 Огромното мнозинство от хората тук имат една-единствена молитва в сърцето си: тази за 

тяхната болка. Всички те идват да Ми кажат, че бремето им е много тежко и чашата им е твърде 

горчива. Те Ме осведомяват за своята самота, разочарования, трудности, слабости, нещастия, 

болести, скърби и много други трудности. Но не само те страдат, болката е присъща на цялото 

човечество. Те не знаят, че сега е времето на пречистването, когато душите и хората отмиват 

петната си и правят крачка напред към върха на планината. Когато тези петна бъдат заличени, вече 

няма да изпитвате болка, защото лечебният балсам на обновлението ще ви върне онова здраве, 

което Господ е вложил в своите създания, когато са излезли от утробата Му. 

Моят мир да бъде с вас! 



U 217 

56 

Инструкция 217 
1 Елате при Мен, възлюбени ученици, починете си в Моя дом и седнете на Моята трапеза ─ 

сега, когато Аз съм с вас. Защото тези времена няма да се повторят. За вас ще настъпи ново време, 

в което ще направите крачка напред по пътя на еволюцията си. 

2 Вие все още сте деца, които живеят под грижите на Отец, който няма да ви позволи да се 

отдалечите от дома на Отец, за да не се препънете и да не паднете в пропаст. Но скоро ще бъдете 

силни и достатъчно подготвени, за да преодолеете всички пътища. 

3 Направете от сърцата си съкровищница, в която да пазите думите ми като скъпоценни 

камъни. 

4 Върнах се при теб, макар да знам, че хората са недоверчиви. Припомням ви моята страст и я 

съживявам. Днес ви напомням за момента, в който Учителят, който ви говори, се възнесе на 

Божествения престол, за да бъде вечно с Отца. След като Исус завърши мисията си на земята, Той 

влезе в присъствието на Вечния като нежно Агне. 

5 Бог се е разкрил на човечеството още в най-ранните времена и ученията Му са били чути. 

Гласът на Господ е човешки и разбираем за примитивните същества. Съвестта в тях, която е 

божествена мъдрост, ги е научила да разпознават доброто и злото. Когато вършеха добри дела, те 

изпитваха мир, а когато вършеха зло - болка. Това са първите уроци, първите прояви на съвестта. 

6 С течение на времето, когато хората престанаха да слушат този глас, Аз изпратих хора, 

изпълнени с добродетел и мъдрост, които с думите и примера си ги накараха да следват добрия 

път.  

7 Спомнете си, че в най-древни времена Аз изпратих един праведен човек, Авел, чието 

всеизгаряне от любов към Моята Божественост беше предшественик на молитвата и съвършеното 

поклонение. 

8 Изпратих ти Ной, благочестивия, който не се вслушваше в подигравките, а само 

изпълняваше божествената заповед да построи спасителния ковчег за вярващите хора. 

9 Сред вас бяха Авраам, Исаак и Яков, които образуваха ствола на дърво, от което израснаха 

клони, листа и плодове. Примерът на тези патриарси е запазен в писмен вид - непоколебимата вяра 

на Авраам, послушанието на Исаак, верността и духовната сила на Яков. Един от плодовете на това 

дърво беше Мойсей, представител на Моя закон, въплъщение на Моята справедливост. В него 

можеш да видиш образ на моето величие. 

10 С течение на времето навлизах все повече в емоционалния живот на хората и затова 

трябваше да стана човек, за да се приближа още повече до сърцето ви. Но за да дойда на света, 

беше необходимо да Ме обявят пророците. 

11 Живеех сред хората и превърнах живота си в пример, в учебник. Запознах се с всички 

страдания, изкушения и борби, с бедността, работата и преследванията. Преживях отхвърляне от 

страна на роднините, неблагодарност и предателство; дълъг работен ден, глад и жажда, 

подигравки, самота и смърт. Позволих на цялото бреме на човешкия грях да падне върху мен. 

Позволих на човека да изследва духа ми в думите ми и в прободеното ми тяло, където се виждаха 

дори последните ми ребра. Макар и Бог, аз бях превърнат в подигравателен цар, в излагащ се на 

показ, а също така трябваше да нося кръста на срама и да изкача с него хълма, където умряха 

разбойниците. Там завърши моят човешки живот като доказателство, че Аз съм Бог не само на 

думите, но и на делата. 

12 През 1866 г. моята милост отвори вратата към една нова епоха - тази на Светия Дух. Знае ли 

цялото човечество времето, в което живее? Това знаят само спиритистите, които събирам "под 

сянката на тези дървета". Моето дело ще бъде признато в света само след големи битки и събития, 

след "войни" на доктрини и светогледи, така че хората да се изправят и да потвърдят, че е 

настъпила нова епоха. 

13 Измина известно време, откакто този, чрез когото за пръв път се оповестих по това време, 

си отиде от тази земя: Роке Рохас, Пратеникът, чиито стъпки бяха направлявани от духа на Елиас, 

Пътеводителя. По този начин освободих Шестия печат и така направих безкрайно голям пробив за 

спиритизма. 
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14 И от Роке Рохас до днес вие се борите, о, тринитаро-мариански духовници, и в тази борба 

сте използвали силата си, младостта си, живота си и всичко, което притежавате, за да Ме следвате 

и да почитате това Дело. Тихо и смирено се опитвахте да разкажете на хората за Второто 

пришествие на Господа. 

15 Моето "Слово" не се е превърнало отново в човешко същество. По това време съм "на 

облака" - символ на отвъдното, откъдето излиза моят лъч, който осветява съзнанието на носителя 

на гласа. 

16 Достави ми удоволствие да общувам със себе си чрез човека и решението ми е перфектно. 

Аз познавам човека, защото го създадох. Аз го смятам за достоен, защото е мое дете, защото е 

излязъл от мен. Мога да се възползвам от него, защото съм го създал за тази цел, и мога да разкрия 

славата си чрез неговото посредничество, защото съм го създал, за да се прославя в него. 

17 Човек! Той е мой образ, защото е интелигентност, живот, съзнание, воля, защото притежава 

нещо от всички мои качества и духът му принадлежи на вечността. 

18 Често сте по-незначителни, отколкото сте си мислили, а друг път сте по-велики, отколкото 

можете да си представите. 

19 Горделивите мислят, че са велики, без да са такива. И жалък е онзи, който се задоволява с 

ненужните богатства на този живот, без да открива истинските ценности на сърцето и духа. Колко 

бедни са желанията му, алчността му, идеалите му! Колко малко му стига! 

20 Но знае как да живее този, който се е научил да дава на Бога това, което е Божие, и на света 

това, което е на света. Който умее да се освежава в лоното на природата, без да се превръща в роб 

на материята, знае как да живее. И дори да изглежда, че не притежава нищо, той е господар на 

благата на този живот и е на път да придобие съкровищата на Божието царство. 

21 Това, което ви казвам в това време, не съм ви учил в минали времена. Това е моят Нов завет. 

Аз съм настойчивият пилигрим, който непрестанно блъска по вратата ти и не те оставя да спиш. Аз 

съм сянката, която те следва навсякъде. Какво още искате? Моята любов е безкрайна. 

22 Часът на моето сбогуване вече наближава. Посещението ми през този период беше дълго: от 

1866 до 1950 г. 

23 Истина ви казвам, ако някой каже, че Моето слово не ви е направило добро, нито ви е 

направило зло. Но помнете, че не искам да сте като паразитните растения; че не искам да се 

задоволявате с това да не вършите зло, а да ви носи удовлетворение да вършите добро. Защото 

онзи, който не го прави, въпреки че би могъл да го направи, е направил повече зло от онзи, който, 

тъй като не е способен да направи нищо добро, прави само зло, защото това е единственото нещо, 

което е способен да направи според степента на духовното си развитие. 

24 Призовах те на този път, защото видях, че си тъжен в душата си. Вие търсехте Моята 

светлина в различни форми на поклонение, копнеехте за чудеса, които да свидетелстват за вярата в 

Мен. Но когато се изпречих на пътя ти, за да те попитам дали си доволен, ти отговори: "Опитах от 

него, но то не укрепи нито сърцето, нито душата ми. 

25 Междувременно дървото на живота очакваше пътника, за да му даде плодовете си, а 

изворът с кристално чиста вода преливаше в очакване на жадния поклонник като обещание за мир. 

Аз съм божественият градинар, който с тъга чакаше и съзерцаваше отминаването на сезоните в 

полето. 

26 Сега огромните множества от хора, жадуващи за любов, мир, истина и работа, са 

пристигнали. Опитахте от плодовете и след като утолихте глада и жаждата, взехте оръдията на 

труда, за да станете и градинари. 

27 Сред вас вече няма нетрайни богатства. Къде са отишли стоките ви? Вече не мислите за тях 

и не се оплаквате, че сте ги изгубили, защото днес сте си възвърнали духовното съкровище на 

Моята истина, което е в Моето Слово ─ в това Слово, което ви давам чрез едно смирено дете. 

Защото, ако ви говорех чрез учен или философ, нямаше да Ми повярвате. 

28 При Мен идват хора от всички класи. Но тези класови различия са безсмислени пред 

Учителя. Не всички, които са дошли да Ме чуят, са останали с Мен. "Мнозина са призвани, но 

малцина са избрани." Мнозина тепърва ще дойдат, но не всички ще Ме последват. Но наистина ви 
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казвам: Във всички съм посял Словото Си, а семето на Христос никога не умира. Семето Ми не е 

напразно и сърцето на човека, безплодно за кратко време, ще стане плодородно и ще даде плод. 

29 Вие, жените, които мокрите пътя на този свят със сълзите си и маркирате пътя си през този 

живот с кръв: Почивай си с Мен, за да придобиеш нови сили и да продължиш да бъдеш убежището 

на любовта, огънят на огнището, здравата основа на дома, който съм ти поверил на земята, за да 

продължиш да бъдеш щерка, чиито крила покриват съпруга и децата. Благославям ви. 

30 Издигам мъжа и мястото на жената отдясно на мъжа. Аз освещавам брака и благославям 

семейството. 

31 В това време Аз идвам с меча на любовта, за да оправя всички неща, тъй като преди това те 

са били изместени от човека. 

32 Ученици на моята Божественост: Аз съм тук сред вас и ви показвам още една страница от 

книгата на моите учения. 

33 Това е хлябът без квас, който ядете в този момент. А водата, която пиеш, е от тази, която 

никога повече няма да накара пиещия я да ожаднее. 

34 Вие сте като чужденци на тази земя, защото истинското ви отечество е друго. Показвам ви 

един път ─ той е този, който води към "Обетованата земя". Моето Слово ви поставя на пътя на 

прогреса. Аз съм неуморният Учител, който ви подготвя, за да можете след моето заминаване да 

постигнете съвършено общение с моята Божественост. 

35 Днес длетото на моето Слово на любовта оформя и изглажда сърцата ви. 

36 Както и в Първата епоха, в момента пресичате Пустинята на посещението. Но няма да 

загинеш от глад и жажда по време на странстванията си. От собственото ти сърце, закоравяло като 

скала, ще накарам да бликнат кристалните води на покаянието и любовта, които утоляват жаждата 

на душата. И когато гладът за справедливост и истина обземе хората, Моето слово ще слезе върху 

вас като манна в пустинята, за да се нахраните с него. 

37 Ще дойде моментът, в който всички ще се върнете при Мен. Но сега останете сред хората, 

за да ги научите да ходят в пътя на истината. Ще се разпръснете по различни пътища, без да 

вземете със себе си втора пътна чанта, уповавайки се на Мен. Но ти ще работиш в тишина, 

смирено, без показност, а Аз ще ти помагам в борбата и ще те укрепвам в молитвата ти, независимо 

дали Ме призоваваш в ъгъла на нощния си лагер или в сянката на някое дърво. Ще дойде ден, в 

който ще намериш признание при Мен. 

38 Трябва да разберете, че Моето заминаване е близо, за да можете да отворите сърцата си и да 

издигнете душите си, за да Ме съзерцавате. 

39 Чрез много гласоподаватели Аз се изявих, за да не се съмнявате в Мен. Избрах ги, без да се 

съобразявам със социалната им класа, условията им на живот или расата им. Чрез устата на всички 

тях ви дадох вашето наследство, за да не се чувствате сираци или изоставени в отсъствието на 

Моето Слово. 

40 Ако наистина се подготвите, вие ще бъдете дървото, източникът и трапезата за 

пиршеството, на което ще бъдат посрещнати всички "блудни синове", които са се отклонили от 

дома на Отец. Тогава народите няма да се преклонят пред теб, но ще те признаят и ще коленичат 

пред Мен. 

41 През цялото време Моят закон ви се е струвал твърде непосилен, за да го изпълните, и 

затова сте създали секти и обреди, които са били разбираеми за вас, за вашите духовни 

възможности. 

42 Ако следвахте моите заповеди от Първата епоха, щяхте да разпознаете Исус и да не го 

принасяте в жертва. Ако човечеството живееше според моите учения от Втората епоха, то нямаше 

да се съмнява в моето свидетелство чрез човешкия интелект. 

43 Не вие ще съдите народите. Но както е писано, Аз ще съдя народите и религиозните 

общности във вас. Този народ ще бъде пример за пламенност, чистота и духовност. 

44 Плачът на човечеството се издигна до Мен. Това е плачът на децата, на младежите, които 

призовават за справедливост, и на старите хора, които искат мир. 

45 Причината за това е, че хората са изгубили семето на любовта, което, без да знаят, носят в 

най-чистата част на сърцето си ─ толкова дълбоко, че сами не могат да го открият. 
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46 Семето на любовта е задушено от омраза, суета и низки страсти. И така чашата на 

страданието се пълни още веднъж, за да се изпие до дъно. 

47 Докато светът корабокрушира в разгара на бурята, вие спокойно наблюдавате катастрофата 

от спасителната лодка. 

48 Ти спиш в лоното на Отца, без да мислиш за онези, които плачат. И все пак те празнуват 

богослужение, посветено на Мен, сред ударите на съдбата, които Аз приемам, макар да са 

обгърнати от фанатизъм и идолопоклонничество, защото Аз съм Отец. Но Аз им давам да разберат, 

че Моето сърце очаква съвършено поклонение. 

49 От олтар на олтар, от ритуал на ритуал и от секта на секта хората се движат в търсене на 

хляба на живота, без да го намират. И от разочарование те стават богохулници, тръгват по пътища 

без цел и живеят без Бог и без закон. Но помнете, хора, че сред тях са великите духове, че сред тях 

откривам пророците и учениците на Светия Дух! 

50 Духовете на светлината, които работят в духовната сфера, сега подготвят пътища през 

равнини, морета, планини и пустини, за да могат тези раси, тези народи да тръгнат с кервани и 

големи множества към онзи народ, където е прозвучало словото ми и са били видени чудесата ми. 

51 Тогава, когато тези хора почукат на вратата ви, какво ще им предложите? Тогава не им 

предлагайте несъвършенства, защото те са уморени от тях. Те ще дойдат с желание за истина, 

милост и любов. Те ще дойдат, за да се научат как да празнуват служба, чиста като аромата на 

цветята. 

52 Днес ви казвам да учите последните на изпълнението на Моя закон. В него се съдържат 

ученията на Трите времена. 

53 Вдъхновете се да се молите. В молитвата в Гетсиманската градина ви показах как трябва да 

изглежда съвършената молитва. 

54 Докато не сте подготвени, пътищата към Мен ще останат блокирани и Аз няма да отправя 

призив към големите множества. 

55 Не искам да се разделям с вас по време на вашето несъгласие, непослушание и неразбиране. 

56 Виждам, че вече подготвяте моя кръст за времето на моето заминаване ─ кръст на 

неблагодарността. 

57 Все още има време да удвоите усилията си, за да не ви изненада този час и да кажете: "Отец 

си отиде", защото вече не Ме чувате чрез гласоподавателя. Но аз ще присъствам и ясновидците ще 

свидетелстват за това. Ще чувате гласа Ми чрез вдъхновение и когато поучавате по домовете и в 

провинцията, няма да говорят вашите устни, а Аз. 

58 В тези времена диалогът между духовете ще достигне своята кулминация и моето 

присъствие ще се усеща все по-ясно с течение на времето и от поколение на поколение. 

59 С оглед на тези откровения никой няма да може да се оплаква от отсъствието на Моето 

Слово, а който все пак пролее сълзи, ще го направи, защото съвестта му го упреква, че не е 

използвал времето, през което Аз бях сред вас, и затова се чувства твърде слаб и неудобен, за да 

продължи по пътя. 

60 Искам да останете като свидетели, че сте били с Мен ─ да показвате на хората "златните 

книги", които ви дадох да съставите. 

61 Сред този народ няма да има нито свещеници, нито служители. Ще има само слуги. Тези 

места за срещи ще бъдат места за събиране и изучаване, където църковните водачи ще се грижат за 

изпълнението на мисията на хората. 

62 Управлението на много учения ще бъде много кратко. Защото всяка от тях, която не 

съдържа семето на истината, справедливостта и любовта, ще бъде унищожена. 

63 Моето дело на любовта обаче ще бъде признато. Чужденецът ще дойде и ще почука на 

вратата ви. Впуснете го, пригответе му лагер, за да си почине. Но ако първо иска да хапне нещо, 

дайте му го. Когато той се нахрани и заспи, пазете съня му. Когато се събуди и види светлината на 

деня, делата, които е извършил, ще минат пред съзнанието му и той ще измие и последното петно 

със сълзите си. Тогава ще му дам бяла дреха и ще го поставя сред онези, които са били с Мен. 

64 Аз съм в Третата епоха и давам наставления на човечеството. Защото не се доверихте на 

онези пратеници, които ви изпратих. 
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65 Докато човешките същества обсъждат моята божественост, моето съществуване и моето 

учение, има светове, където съм обичан в съвършенство. 

66 В същото време, когато някои са постигнали най-голяма духовна чистота, вашата планета 

преживява период на голяма морална и духовна поквара. 

67 А вие, които Ме слушате, знайте, че Аз ви изпратих сред хората, за да дадете пример за 

смирение и послушание на Моя закон. Изпратих душата ти, облечена в Моята благодат, обгърната 

от Моята светлина и носеща Закона в съвестта си. 

68 Когато за кратко време сте изпаднали в разруха, навлезли сте в тъмнина и сте се поддали на 

слабости, Аз ви възкресявам с гласа Си и по този начин доказвам на човечеството, че Сам мога да 

избера учениците Си от мръсотията. 

69 Аз съм божествената доброта, която се разкрива на всяка крачка. Ако не искаш да се 

издигнеш по-високо, като Ме търсиш духовно, а предпочиташ да се задържиш и да съзерцаваш 

природата, тогава ще Ме намериш и в нея: Царската звезда, чиито лъчи дават живот и топлина, 

говори за Мен. Въздухът, който ви дава живот, е Моят собствен дъх. 

70 Но когато се издигате духовно към Мен в делата си или в молитва, вие възприемате 

благодатта, която съществува в отвъдното, и пътя към светлината, която обещава чудеса и 

откровения в небесната съкровищница на Отец. 

71 Знаете за тези красоти, които крие животът в отвъдното, и затова работите с усърдие в 

лозето на Господа. 

72 Искам да има любов между работниците, искам да има милосърдие. 

73 Дървото, което съм сложил на раменете ти, не е тежко, не е невъзможно да изпълниш 

задачата, поверена на душата ти. Ако се довериш на Моята сила, ще видиш как невъзможното 

става възможно за твоите стъпки и ще разбереш, че всеки, който живее в послушание на Моите 

учения, е близо до Мен. 

74 Аз ще изпратя всеки "работник", който е достатъчно подготвен, в страните по земята, за да 

донесе Благата вест. 

75 Днес душата ви води голяма битка с тялото. То е извадило меча си, за да се изправи срещу 

изкушението, което ще го победи в Мое име. 

Моят мир да бъде с вас! 
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Инструкция 218 
1 Блажени хора: Вие идвате да се срещнете с Учителя, който ви призовава непрестанно да се 

събирате, за да ви храни с любовта Си и да ви укрепва във времена на изпитания. Идваш, като 

оставяш всичко зад гърба си, за да Ме чуеш. Бащите оставят децата си, а майката - бебето в 

люлката в желанието си да осигури комфорт за нея и за вашите деца. Младите се отказват от 

земните удоволствия, възрастните забравят тежестта на изпитанията си и всички оставят зад гърба 

си човешките неволи, болести, страхове, за да се приспособят към Мен и да Ми кажат: "Учителю, 

ние се молихме в ранен час и издигнахме душите си, а Илия, нашият Пастир, ни подготви да чуем 

Божественото Слово. Приемете ни." 

2 Вие се обединявате в сянката на това дърво, което е разпростряло клоните си до границите 

на тази избрана от Мен нация, и под многото му клони чувате една и съща дума, едно и също 

значение и получавате един и същ плод, който Аз ви давам от толкова време. 

3 От всички вас създадох народ, който е първороден сред всички народи на земята, избран 

във всички времена, но не и единственият, който е възлюбен от Мен. Защото Аз обичам и съм 

обичал всички народи по света през всички времена. Но този, Моят избраник, Ме обикна 

неповторимо и доказа, че е достоен за Моето благоволение. 

Но благодеянията, които му дадох, го превърнаха в богат скъперник и затова то каза: "Аз съм 

най-любимият, избраният, този, който е над другите, този, който е най-близо до Духа на Господа. 

Останалите трябва да се поклонят пред мен, защото върху мен Отец изля закона си и благата си." 

Но аз ви казвам: Не се възгордявайте. Удоволствие е за Мен да ви даря през трите века. В 

продължение на три дълги века действах на душата ти в различните тела, които си имал, за да Ме 

вземеш за пример, да участваш в даровете Ми и да бъдеш изпълнен с любов към ближните си като 

дърво, чиято сянка и плод са за всички странници. 

4 Но сега, в тази Епоха, просветени от Моя Дух, вие започвате да разбирате това, което Отец 

ви е дал в предишните времена, това, на което Исус ви е учил във Втората Епоха, и ви казвам: не 

бъдете отново като богати скъперници, бъдете като онзи Учител, който се раздава на учениците си 

от любов. Когато се показвате на други братски общности, не се чувствайте по-висши и не 

казвайте, че само вие притежавате трите Завета и че сте техни собственици, че сте притежавали 

Ковчега на Завета, Скинията и Символите. Не, хора! Искам да кажете на братята и сестрите си от 

различни раси, че всички вие можете да принадлежите към избрания от Господ народ, към това 

благословено семейство, защото всички вие сте произлезли от един Дух, от един Отец. 

5 Тогава ще сте разбрали мисията си и ще можете да бъдете спасението на света. Вече няма да 

позволявате на Отец да се чува материално, за да се разбере с децата, които не знаят как да се 

издигнат духовно, и ще Ми казвате в молитвата си от дух на дух: "Отче, остани на Твоя престол. 

Дълго време сте се спускали надолу и сте страдали заради нашата материализация и греха. Дори в 

Третата епоха Ти трябваше да ни говориш по много начини, за да ни наставляваш, и да изливаш 

силата и добродетелите Си върху този Твой народ, който е Твой ученик. Оставете ни като 

отговорни за човечеството." 

6 Във всички времена ви се е струвало твърде трудно да изпълните Моя закон, защото сте 

човешки същества и затова от най-древни времена сте създавали различни религии и сте ги 

практикували по несъвършен начин. Ако в Първата епоха бяхте спазвали Моите закони, предадени 

от Мойсей, нямаше да е необходимо Исус, Словото на Отца, да дойде при вас. Защо страда 

Учителят? Защото народът на Юдея Го прецени погрешно, прогони Го от средата си и Го разпна, 

без да знае и да усеща кой е Той. 

7 Тези хора не са се подготвили, не са се подчинили на божествените закони, създали са свои 

собствени закони от тези и заповедите, с които са смятали, че могат да ги изпълнят. Но 

Божественият Учител стана човек и със Своето раждане, живот и страст написа още една страница 

от Книгата на Божествената мъдрост, в която всяка дума бе потвърдена от могъщи дела, думи и 

дела, запечатани с кръв. По този начин вие получавате Втория завет и ако бяхте следвали тези два 

завета, щях ли да се налага да се изявявам в това време чрез човешко предаване, чрез несъвършени 

и нетрайни органи на интелекта? Ако бяхте изпълнявали Моите заповеди и Моето учение, които ви 
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дадох с толкова много любов, днес нямаше да Ме критикувате, нито да се съмнявате в Мен, защото 

Аз се проявявам чрез човешката способност за разбиране. 

8 Обединете трите завета и не фалшифицирайте словото ми, нито го мистифицирайте. Това е 

наследството, което оставям на човечеството. Светлината на Моя Дух просветлява вас и вашата 

душа, която знае коя е, помни миналото си, знае защо съм дошъл в този момент и може да разбере 

Моето учение. 

9 Само по този начин ще разпознаете чистотата и съвършенството на моето Дело, дадено в 

три времена, което е над човешките религии и идеи. То е пътят, животът, началото и краят на всяка 

душа ─ това, което съдържа книгата на моята мъдрост. 

10 Защо сектите и основните църкви не Ме разпознават и проявяват такова голямо 

неразбиране? Вие, които Ме слушате, няма да съдите никого. Аз ще съдя ─ както е писано ─ 

всички народи и всички религиозни общности. 

11 Ако изпълнявате мисията си със смирение, светът ще ви повярва. Този свят, уморен от думи 

и ритуали, се нуждае от примери. Ти, Израел, си получавал чистото семе през цялото време ─ кого 

би могъл да вземеш за пример? Коя от възникналите религиозни общности е обърнала внимание на 

спазването на всички Мои заповеди?: Никоя. Но мога да ви кажа: ако срещнете благочестиви хора 

в тях, вземете ги за пример. Ако срещнете любов, вземете пример от нея. Ако виждате в тях почит 

към Мен, подражавайте им, за да се научите да цените добродетелта и да давате на всекиго това, 

което му се полага по право. Но никога не вземайте за образец несъвършения, виновния. Ако не 

знаеш кое е правилно и кое не, моли се, слушай думите ми и нека съвестта ти те посъветва. 

12 Плачът на човечеството стига до Мен; мъката на децата, на младежите, на мъжете и жените 

в зряла възраст и на старците прониква нагоре. Това е викът, който изисква справедливост, молба 

за мир, за милост, която идва от Духа. Защото семето на любовта в този свят е покварено и знаете 

ли къде е любовта сега? В най-съкровената част на човешкото сърце, толкова дълбоко, че човек не 

е в състояние да я открие, защото омразата, желанието за власт, науката и суетата са смазали 

семето и в него няма нито духовност, нито милосърдие. Чашата на страданието става все по-пълна 

и светът я изпива до дъно. 

13 Но вие, хора, съзерцавайте бурята, която се е разразила, в мир от спасителната лодка, 

изпълнени с доверие към Отец. Докато някои от тези воюващи народи хулят Моя Дух, а други 

практикуват несъвършени религиозни култове, вие Ме прославяте. Но всички вие ще се пробудите 

в това време на изпитания и накрая ще се обедините чрез любов и духовно познание. 

14 Ученици, Аз ви приемам и бързо ви прощавам. Искам да се чувствам обичан от вас и също 

така искам да живеете в хармония помежду си. Отсъстващото дете ще се върне в Моето лоно и ако 

се е отвърнало от Мен поради неразбиране или невежество, няма да се страхува, че ще го укоря за 

поведението му. Искам да погаля душата ви и да ѝ върна това, което е изгубила ─ мира, радостта и 

надеждата. Моето желание е да вкусите сладостта на този живот, но и да умеете да приемате 

несгодите му, да живеете кротко и търпеливо, да се стремите към възходящо развитие. Кой би 

могъл да Ме отдалечи от теб или каква е силата, която би могла да Ми попречи да те обичам и да 

те защитавам? 

15 От друга страна, вие сте способни да се отдалечите от Мен и да постъпите като "блудния 

син" и едва когато болката нарани сърцето ви, да си спомните, че има Отец, който ви обича и е 

готов да застане до вас, да ви спаси от всяка опасност, която ви заплашва. 

16 Винаги съм ви вдъхвал доверие, така че да виждате в Мен любящ Баща, верен приятел, 

довереник. 

17 Спомнете си притчата за блудния син ─ вие, които носите бремето на голямо престъпление, 

и помнете, че Аз съм над всяка любов и прошка. Трябва да помните, че сте предопределени да 

дойдете при Мен съвършени, без недостатъци, чисти. Тъй като днес имаш възможност да 

формираш сърцето си и да извършиш велики духовни дела, трябва да се възползваш от това време 

и да съкратиш дните на своето "изгнание". 

18 След като вече имате опита от миналите епохи и знаете, че съществува законът за 

компенсацията ─ защо искате да се връщате към грешките от миналото, вместо да направите 

голяма крачка напред по пътя си? 



U 218 

63 

19 Погледнете човечеството, което сега изкупува греховете си и измива петната си. Тя е 

подложена на големи катаклизми, за да се пречисти и възстанови всичко, което е опетнила. 

20 Думата ми се сбъдва. Вие видяхте как голяма част от Моите пророчества се сбъднаха пред 

невярващите ви очи. Много други ще видите скоро и за тях ще свидетелствате. Моята преценка е 

отворена, както обявих за тези времена. 

21 Хаосът обхваща народите. Докато някои са будни и знаят причината за страданията си, 

мнозина спят и са доволни да живеят, без да си правят труда да видят причината за всички тези 

изпитания. 

Знаеш причината, чел си в книгата на мъдростта и словото ми те е подготвило. Нищо не може 

да ви изненада. Но вие все още сте твърде незрели, за да се обадите на човечеството. Все още не сте 

укрепнали и стъпките ви са несигурни. Чули сте словото Ми, но не го разбирате, а ако сте го 

разбрали, не го прилагате. Вие сте разделени, въпреки че знаете, че сте един народ, и чувствате 

задачите, които съм ви възложил, като непоносимо бреме. 

Питам ви: Защо не сте вникнали в същността на това учение, въпреки че ви осветих със 

светлината на истината? Защо не сте силни, макар че ви нахраних с този хляб на вечния живот, от 

който една троха е достатъчна, за да даде живот на гладния? Причината е, че сте свикнали с Моето 

слово и сте го приели, без да го използвате. Помнете: докато вие сте пълни с нея, има много гладни, 

които копнеят да я получат, за да се нахранят с нея. 

22 Наближава времето, когато тази дума ще свърши. След това то трябва да остане в сърцата 

на моите ученици и ще бъде записано в книги, за да стане достояние на човечеството. Искам след 

1950 г. да поддържате най-голяма чистота в поклонението си и в подчинението си на Моите 

указания и заповеди. Така ще засвидетелствате, че Аз бях с вас. 

23 Всичките ви задачи са ви дадени според възможностите и силите ви, защото знам къде е 

точката ви на пречупване. Работете от любов, а не от страх. Вижте същността на моите учения. 

Моята бащинска любов и прошка се проявяват във всички Мои деца. 

24 Какво щастие откривам в сърцата ви, когато слушате Словото Ми! Аз съм безкрайното 

търпение, което чака времето, когато ще се изправиш напълно в битката. Аз ви разкрих вашето 

бъдеще. 

25 Колко голяма ще бъде работата ви след моето заминаване! Още дори не сте предположили. 

Този път искам да ви разкрия някои тайни, за да можете да убедите мъжете. 

26 Изненадах ви като онези рибари от Втората епоха, които намерих да вършат своята работа и 

задължения и на които казах: "Следвайте Ме, от сега нататък вие сте рибари на хора". Аз им дадох 

способността да лекуват болни, дадох им дар слово, просветих ги с откровенията Си и ги научих да 

освобождават обладани. След като бяха подготвени и укрепени, аз им показах пътя и ги насочих 

към различните области, за да могат там да прилагат моето учение за спасението. 

27 През това време вие не сте били дванадесетте избрани. Вие сте многобройно множество, 

което събрах и научих в сянката на различни дървета. Вие трябва да сте тези, които ще вдъхнат 

кураж на хората по време на големите изпитания, които заплашват света. 

28 Скоро духовният свят вече няма да се познава и искам да разгърнете дарбите си, за да не се 

разколебаете тогава. 

29 Искам да живеете будно, за да можете интуитивно или в сънищата си да чувате гласа на 

отвъдното, когато ви казва: "Стани!" Тогава ще насочите стъпките си към домове и земи, където 

болестите или отприщеното насилие на природните сили са оставили разруха. Ако трябва да 

отидете в отдалечени земи, слушайте указанията на Отца, който ще ви посочи времето и ще ви 

покаже пътя. 

30 Хора от църквите и сектите ще дойдат да ви гледат. Те ще изпитат авторитета ви. Някои, 

убедени в дарбите ви, ще ви изкушат с пари, за да ви използват за материални цели. Не забравяйте, 

че всички, които превръщат Работата ми в бизнес, ще загубят моята благодат. 

31 Скоро вече няма да ви говоря по човешки, защото това е постановено писмено. Но няма да 

те изоставя. Ще ви вдъхновя и ще ви накарам да почувствате моето присъствие. Добрата ви съвест 

няма да позволи на времето да остави дълбоки следи в тялото ви. 
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32 Всеки молитвен дом и събрание, в които моето учение не се практикува искрено, ще 

изчезне и ще оцелеят само онези, които са убежище и спасителна лодка за изпадналия в беда. 

33 След моето заминаване ще настъпи очистването на този народ. Тогава времето на светските 

битки и конфликти ще бъде в разгара си, след което ще настъпи мир и ще отмине мизерията. 

34 Бъдете силни, защото по време на борбата ще бъдете преследвани и ще ви се 

противопоставят. Ще бъдете лишени от работа и хляб. Но след това ще ви разкрия Своята милост и 

Своята сила. Защото няма да страдаш от глад, лицето ти няма да бъде обезобразено и няма да 

бъдеш в нужда. Тогава душата ви ще си спомни за пътуването през пустинята до Обетованата земя 

в Първата епоха и ще си спомни, че когато сте били жадни, Скалата се е отворила, за да ви 

предложи своята прясна вода. Когато палещото слънце на пустинята ви изгаряше, облаците ви 

покриваха като защитна мантия, а когато гладът и недоимъкът заплашваха, маната падаше като 

послание за любовта на вашия Отец. 

35 Преди всичко ви предупреждавам, за да не кажете утре, че не съм ви подготвил за това. 

36 Обяснявам ви по ясен начин Моето учение, за да не изпаднете в изкушение и да не се 

изненадате. 

37 Винаги искам да ви видя подготвени, за да можете да разберете и уважавате Моята воля. 

Тъй като вие сте първите, които сте получили Моето учение, и сте изпитали върху себе си 

доказателствата, заради които Аз слязох, за да предам Себе Си на хората, трябва да се постараете 

да оставите добър пример за тези, които идват след вас. Трябва да знаете духовния си произход, 

задълженията си и мисиите, които съм ви поверил, за да можете да бдите над душата си и да се 

поддържате в добродетел. 

38 Тъй като сте се развивали, идвайки на Земята един след друг в различни въплъщения, вие 

виждате, че през всички изминали времена Моето дело е останало непроменено, неизменно. 

Винаги ви разкривам едни и същи качества, карам ви да усетите бащината ми любов, безкрайното 

ми търпение, изкупителните ми дела. Но въпреки всички тези доказателства вие не Ме 

разпознавате. Необходимо е да се събудиш и да дадеш отчет за времето, което съм ти дал, за да 

можеш да получиш спасение в него. 

Наближава моментът, в който ще заминете за отвъдното, но не сте побързали да дойдете при 

Мен точно в момента, в който ви призовавам да приберете реколтата си. Тази реколта ще се състои 

от семена, които са били отгледани чрез молитва. Освен това душата ти ще бъде в най-добро 

състояние на покаяние и възвисяване. 

39 Запомнете: Тъй като сте част от Моя Дух, вие притежавате живот и благодат, както и Аз. 

Вие сте чисти по отношение на произхода си и също така, когато се върнете, трябва да стигнете до 

Мен. Затова в този момент трябва да се борите непрестанно, за да се върнете към първоначалната 

си чистота и съвършенство. 

40 Съчувствайте на братята и сестрите си и на себе си, защото всички вие сте едно семейство, 

една душа. Над вас има същества, които работят за вашето спасение, за вашето издигане, 

прекосяват пространството като ваши защитници и работят благотворно. Какво щеше да стане с 

вас без тяхната помощ? Защото не сте разбрали как да тълкувате Моята воля и всеки момент 

изпадате в грешка. 

41 Помислете за борбата на вашите духовни закрилници и ги подкрепете, като направите 

работата им по-малко мъчителна. Не осеяйте пътя им с бодили, не подслушвайте гласа им, който 

винаги ви предупреждава за опасност, съветите им, които насочват стъпките ви, и светлината им, 

която ви води. Живейте в хармония с тях и ще бъдете в съвършено общение с Мен. 

42 Не бива да се отличавате от своите събратя по значка или някаква материална 

характеристика. Отличавайте се с делата си, за които ще свидетелстват вашите ближни. Така ще 

спечелите доверието на хората около вас и ще превърнете враговете си в приятели. 

43 Не всички сте пробудени. Но ще използвам по едно подготвено сърце във всяко място за 

събиране, за да събудя останалите. За да може в часа на призива, в часа на Господното правосъдие, 

всички вие да Ми предложите един плод, еднакъв в ръцете на всички Мои работници. За да може 

Отец да отправи призив към човечеството и всички народи на земята да имат достъп до твоя народ, 

за да дойдат да приемат не само Словото, което оставям в писмен вид, но и твоя пример. 
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44 Така моето учение ще си проправи път сред всички учения. Защото в крайна сметка тя ще 

надделее и ще се наложи сред всички останали. 

45 Всяко учение, което не е потвърдено с дела и примери, е получило собствена смъртна 

присъда. Но всяко учение, което е потвърдено с дела, ще надделее. Моите примери, моята 

жертвена смърт във Втората епоха ви говорят много, а днес ви казвам: Този, който скрепява думата 

си с кръвта и живота си, е пример за истинност и душевна сила. 

46 В този ден и век няма да запечаташ думите си с кръв, нито с живот. Светът не жадува за 

живота ти, нито за кръвта ти. Човекът жадува за истина, за любов и за милост. Когато се 

подготвите и одухотворите, без да изпадате във фанатизъм, когато искрено се подчинявате на 

моите божествени закони и на човешките закони, както ви е научил Отец, тогава ще дадете на 

света тайната на неговото спасение, тайната на мира и спасението по всички начини. 

47 Защото моята работа не е насочена срещу науката, нито срещу човешките институции. Тя 

не е насочена срещу брака и семейството. Тя не е насочена срещу нищо, което включва 

справедливост и любов. 

48 Истина ви казвам: Ако в други времена човек се е изправял срещу науката като слуга на 

Моята Божественост, този слуга не Ме е почитал, не Ме е разбирал и не Ме е следвал. Защото, тъй 

като Аз съм източникът на всяка духовност, Аз съм и източникът на всяка наука. Но ако често сте 

чували, че Отец се отвращава от човешките науки, това не се отнася до самите науки, а до целта, 

която човекът им е дал. Отвращавам се от лошите науки, които доведоха човечеството до гибел ─ 

науките, които човекът е поставил в услуга на злото, за да унищожи живота и основите на живота. 

Според мен именно това е отвратителното в науката. Но за всеки учен, който се е превърнал в 

благодетел на човечеството, имам избрано място в духовния план, дори и да не сте го обявили за 

свещен. 

49 Това е, което Учителят ви казва днес, за да не изпаднете във фанатизъм. Всъщност вие също 

се радвате на плодовете на науката, защото Аз вдъхнових хората с Моята светлина, за да открият 

елементите на живота по пътя си. Ако Моята воля не беше човекът да използва науката в своя 

полза, Аз нямаше да създам природните сили, нито щях да поставя във вътрешността на земята и в 

сферите на живота всичко, което човекът използва за своя напредък и развитие. Но аз правех 

всичко за освежаване, полза и възходящо развитие на душата, а също и на тялото. 

50 Още в най-древни времена дадох земята на първите й обитатели, като им казах: "Давам я на 

вашите грижи, тя е ваше съкровище, ваша градина, ваше жилище и ваш дом. Растете и се 

размножавайте!" Но това изречение ви дадох не само като човешки същества за увеличаване на 

човешкия род, но и като души и интелигентност. Защото Аз ще ви умножа по всички начини и във 

всички области, в дух и в истина. 

51 През това време се обръщам срещу всичко излишно и ненужно, срещу всичко лошо, 

осъдително, срещу всяко лошо семе. С Моето духовно учение се борих с всички, които поставяха 

науката в служба на злото. Ще се боря с всички лоши науки, докато човекът не се пробуди за моята 

истина. Тогава, подобно на дневната светлина, това учение ще проникне навсякъде и ще събуди 

всички. Подгответе се за това и осъзнайте задачата си, мисията си и отговорността си сред хората. 

52 Разпознайте това, на което ви учи моята работа. Вижте хоризонтите, които Моето учение и 

Моето слово ви откриват, и помислете колко голяма е душата и колко къси са разстоянията. Този, 

който се е молил с любов, усещайки болката на брат си, се е освободил и е отишъл оттук в далечни 

места, оставяйки любовта си, лечебния си балсам и ласката си на страдащите. 

53 Заради тази молитва на Моя народ Израел, която се издига към Мен на всички места за 

събиране, Аз благославям земния свят и му давам Своята светлина и бащинска ласка, тъй като той 

не приема Моето слово. Накарах силата на моята любов да достигне до всички сърца, за да ме 

усетят всички и да тръгнат по пътя към моята истина, в търсене на пътя. Защото сега Аз подготвям 

всички, за да могат да стигнат до Мен. 

Моят мир да бъде с вас! 
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инструкция 219 
1 В този момент ви давам моя лечебен балсам, моята сила и моята ласка. 

2 Аз съм вашият кръстоносец. Защото, когато на земята тежестта на кръста Ми стана 

непосилна, имаше един човек със състрадание в сърцето, който сподели тежестта Ми с Мен. 

3 Ето ме тук ─ готов съм да ви се притека на помощ, когато се сринете по пътя, да дам сила на 

душата ви и да я повдигна, за да продължи пътя си. 

4 Стъпка по стъпка вие се приближавате към "Голгота" на земния си живот, където душата ви 

ще Ми каже: "Отче, в Твоите ръце предавам духа си, защото всичко е изпълнено." 

5 Благословени са онези, които, когато настъпи този час и те произнесат тези думи, са 

изпълнили задачата си, защото техният мир и тяхното благословение ще бъдат големи. 

6 Искам всички вие да достигнете този връх, независимо дали сте пристигнали без дрехи и 

материални блага. Там ще почувствате присъствието и милостта Ми така, както не сте ги усещали 

никога досега. 

7 Там очаквам мъжа, там очаквам жената, родителите, майките ─ всички, които са дошли на 

света със задачи за изпълнение. 

8 Искате ли да достигнете върха? Доверете се на Мен, който съм вашата съдба. Приемайте 

изпитанията с любов, подчинявайте се на волята Ми, каквато и да е тя, с усмивка на уста, с вяра и 

отдаденост в сърцата си. 

9 Не забравяйте, че Аз съм всемогъщ и вездесъщ, така че съмнението или слабостта да не ви 

доведат до изкушение. 

10 Понякога, когато плачете в света и си мислите, че Аз живея на небето, където всичко е 

блаженство на духа, вие се съмнявате в Моята любов, защото не разбирате, че Отец се радва, 

докато милиони Негови създания на земята страдат до смърт. Причината е, че не искате да 

разберете, че щастието Ми не е пълно, докато и последното от децата Ми не достигне земята на 

спасението. 

11 Тъй като съм ваш баща, задължително трябва да съчувствам на това, което децата чувстват. 

Само така ще разберете, че докато всеки от вас страда и усеща собствената си болка, Божественият 

Дух споделя болката на всички Свои деца. 

12 Като доказателство за тази истина Аз дойдох на света, за да стана човек и да нося кръста, 

който представляваше цялата болка и грях на света. Но ако Аз, като човек, носех на раменете си 

бремето на вашите несъвършенства и усещах цялата ви болка, можех ли тогава да се покажа като 

Бог, безчувствен пред изпитанията на Моите деца?  

13 В духа ми звучи хвалебна песен, чиито ноти още никой не е чул; никой не я знае нито на 

небето, нито на земята. Тази песен ще се чуе в цялата вселена, когато болката, страданието, мракът 

и грехът изчезнат. Тези божествени ноти ще отекнат във всички души, а Отецът и децата ще се 

обединят в този хор на хармония и блаженство. Истина ви казвам, дори камъните ще проговорят, 

когато тази хармония озари живота на моите любими деца. 

14 Продължавайте да пречиствате душата си, продължавайте да я развивате и 

усъвършенствате, като винаги носите вярата си в себе си като неугасим пламък. 

15 Трябва да ви кажа, че докато живеете на земята, можете да се стараете да направите 

съществуването си на нея възможно най-приятно. Не е необходимо да плачем, да страдаме и да 

"кървим" непрестанно, за да заслужим мир в отвъдното. 

16 Ако можехте да превърнете тази земя от долина на сълзите в свят на щастието, където да се 

обичате, където да се стремите да вършите добро и да живеете в рамките на моя закон, наистина ви 

казвам, че този живот щеше да бъде още по-достоен и възвишен в моите очи, отколкото 

съществуването, изпълнено със страдания, нещастия и сълзи, колкото и голяма да беше 

готовността ви да ги понесете. Кога ще успеете да обедините духовния и човешкия живот по такъв 

начин, че вече да не виждате граница между едното и другото? Кога ще превърнете 

съществуването си в един живот, като отхвърлите идеята за смъртта, за да влезете във вечността? 

Светлината на познанието ще се появи в хората само когато в света разцъфне духовността. 
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17 Светлината на Моето Слово ви спасява в този момент от мрака на материализма, в който са 

погребани душите ─ мрак, който не им позволява да разпознаят истината, въпреки че тя е близо до 

тях и те я носят в себе си. 

18 Третото време е с вас и за него ще бъдат дадени доказателства и знаци на хората, а след това 

ще последват още по-големи, както когато се бие огромна камбана, за да събуди живите и 

мъртвите. 

19 Молете се, наблюдавайте, размишлявайте, нека моето вдъхновение ви води. Винаги ще го 

разпознаете, защото ще се почувствате подтикнати към доброта и извисяване, когато душата ви 

посрещне своя Създател. 

20 "Слава във висините на Бога и на земята мир на хората с добра воля." 

21 Благословени хора, избрани от Моята милост: Аз ви избрах в тези времена на поквара, 

объркване и болка, за да ви обединя в едно семейство и да създам народ на мира сред народите на 

земята. 

22 Живеете във времена на хаос. Само онези, които са способни да се одухотворят в тези 

времена на изпитания, могат да оцелеят в болката, объркването и приближаващата буря. Само тези, 

които се издигнат над всички земни неправди, над човешките трудности, ще могат да устоят на 

световния хаос с хладнокръвие и спокойствие и ще бъдат като разсеяни хора насред океана, които 

успяват да се задържат на парче дърво, което ще бъде вярата в моята любов. 

23 Подготвям ви за този момент. Ето защо ви уча да Ме вземате за пример. Но Моята воля не е 

вие да сте единствените, които следват Моето учение. Искам добродетелите на твоето сърце, 

твоите думи и дела да привлекат всички сърца, които трябва да дойдат при Мен, за да получат 

Моето учение в това време, така че хората да се умножат по брой, по сила и по възвишеност сред 

човечеството. 

24 Но от какво се състои този хаос, тази буря, това изпитание, което се приближава? Това са 

дрождите от чашата на страданието, която човечеството все още не е изпило. Необходимо е 

човекът, който е създал тази чаша през вековете с делата си, да я изпразни до последната капка, за 

да може да разпознае собственото си дело и неговите плодове. 

25 Блажени хора: Онези хора, които се издигат, изпълнени със самочувствие, и претендират за 

власт в нациите, в народите на земята, са велики души, надарени със сила, и носители на велики 

мисии. Те обаче не са в служба на моята Божественост. Те не са поставили големите си дарби и 

способности в служба на любовта и милосърдието. Те са създали за себе си своя свят, своя закон, 

своя трон, своите васали, своите владения и всичко, което могат да си представят. 

Но когато усетят, че тронът им се разклаща от посещенията, когато усетят, че нашествието на 

могъщ враг е неизбежно, когато видят, че съкровищата и името им са в опасност, те тръгват с 

всички сили, изпълнени с мегаломания, със земна суета, с омраза и зла воля, и се хвърлят към 

врага, без да се интересуват дали делото им, идеята им, оставя след себе си само следа от болка, 

разрушение и зло. Те имат предвид единствено унищожаването на врага, установяването на още 

по-велик трон, за да имат възможно най-голямо господство над народите, над богатствата, над 

насъщния хляб и дори над живота на хората. 

26 Подготвям ви да бъдете мои войници, но не такива, които причиняват разрушение или зло, 

не войници на омразата и покварата, на мрака и алчността, а войници на духовността, братството, 

любовта, нежността и милосърдието. Трябва да тръгнете, изпълнени със сила и доверие в Мен, 

вашия пример, изпълнени с увереност във вашите оръжия, които са истината и справедливостта. 

Подготвям те, за да можеш да се бориш срещу този враг, който също е силен, но не повече от теб. 

27 В деня, в който се пробудите за духовността, ще разберете, че мракът е слаб в сравнение със 

светлината, че омразата е само атом пред непреодолимата сила на любовта и че този атом изчезва 

при съприкосновение с истинското милосърдие, че материализмът намалява пред даровете на духа. 

Материалното е преходно, но духовното има вечен живот. 

28 Вие сте в процес на формиране на одухотворени хора, способни да разсеят объркването в 

света, да го освободят от материализма и фанатизма чрез вашия пример, чрез добрите мисли, думи 

и дела, които вече са ваши. 
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29 Когато хората ви питат за учения, които не сте чули от Мен или които не сте могли да 

разберете, Аз ще говоря чрез вас и ще изненадам хората ─ учените, богословите, могъщите, 

пълномощниците и съдиите, комисарите по учението на земята. 

30 Ще се погрижа моето тринитарно-мариинско духовно учение да проникне навсякъде, както 

въздухът тече навсякъде, както светлината изтрива всяка тъмнина, за да озари света. По същия 

начин ще се разпространи и моята работа, по същия начин ще се разпространи и моето учение. Тя 

ще проникне във всяка религиозна общност, всяка институция, всяка човешка общност, всяко 

сърце и всеки дом. Тя ще измине дълги разстояния, ще прекоси пустини и морета и ще изпълни 

този свят, защото Третата епоха, Епохата на светлината, е настъпила за цялото човечество. 

31 Във всички времена съм очовечавал Своите проявления. Помнете, че в Първата епоха 

избрах Мойсей, за да ви се изявя. Той беше Моят говорител и Моят пратеник. 

Повиках го на планината и му казах: "Мойсей, сниши лицето си, защото не бива да Ме гледаш. Иди 

и кажи на народа си, че Аз съм неговият Господ и неговият Бог, че Аз съм Бог на бащите му и че 

Моята воля е да се очистят отвътре и отвън, за да бъдат достойни да приемат Моите заповеди, Моя 

закон и Моите наредби." Чрез Мойсей Аз разкрих Себе Си като Отец, като Закон и като Правда. 

Чрез него Аз се изявих на избрания от Мен народ. Чрез този човек оставих Моите заповеди да 

влязат във всяко сърце. 

32 Във Втората епоха исках да бъда по-близо до вас. Не беше моя божествена воля хората да 

ме възприемат само като неумолим съдия. Исках да усетя ласката на децата си, създанията, 

създадени по Мой образ и подобие. В акт на любов и нежност Отецът стана човек, за да научи на 

смирение, което е величие на душата, истинско изпълнение на законите, живот в любов ─ да научи 

човека да се бори за един справедлив, вечен и истински идеал. 

33 Учението на Исус, дадено като ръководство, като отворена книга, която човечеството може 

да изучава, не прилича на нищо друго, характерно за който и да е друг народ на земята, за което и 

да е поколение, за която и да е раса. Защото онези, които са тръгнали да предават заповеди за 

праведност или учения за милосърдие, са изпратени от Мен на земята като пътеводители, като 

пратеници, но не и като Божество. Само Христос дойде при вас като Божество. Той ви донесе най-

ясните и най-великите наставления, които човешкото сърце е получавало. 

34 Но сега, в това време, възлюбени хора, Аз не съм станал човек, както в онази Втора епоха, а 

ми е угодно да предам Себе Си на всички Мои създания чрез човешкия интелект. Дори в 

"духовната долина" и в безкрайните пространства се усещаше Моето Божествено присъствие. 

Защото по стълбата към съвършенството има много стъпала; в "Духовната долина" и в безкрайните 

пространства има много светове. Но истина ви казвам: винаги съм се откривал на всички и според 

духовното ниво на света, в който се намират, Моето откровение е било сред тях. 

35 Някой ме пита: "Защо Отец се изявява чрез човешкия ум, въпреки че човекът е грешен, 

нечист и има в себе си низки страсти?" Но Учителят ви казва: Моят благословен лъч е чист и 

съвършен и макар че Отец не се възмущава от греха на човека, Той не може да контактува с 

нечистите. Ето защо се обръщам към духа на "подножието" и именно той предава моята светлина, 

моето слово и моите наставления на ума на носителя на гласа. Още предварително "подножието" се 

е издигнало към Мен в акт на любов, благоговение, подготовка, за да не смесва низките страсти и 

наклонностите на плътта със съвършенството на Моето учение. 

36 Но скоро вече няма да се изявявам чрез човешкия интелект. Защото ще дойде време, когато 

ще можете да правите това от дух на дух. Тогава моят божествен лъч ще достигне и до духа ви и 

там ще чуете гласа ми, ще получите моите вдъхновения, пророчества и напътствия. Това е мястото, 

на което ви водя в момента. 

37 Ще продължа да ви поучавам и да ви прощавам, така че в последните мигове на моето 

проявление чрез човешкия ум да ми кажете: "Господи, колко голям беше нашият грях и 

беззаконие. Навреме сме го осъзнали, пречистили сме се отвътре и отвън ─ в духовния и в 

човешкия си живот. И сега се поверяваме на Твоето безкрайно милосърдие, защото се обичаме 

един друг, обичаме всички сътворени неща, образуваме едно тяло и една воля." 

38 Когато стигнеш дотам през 1950 г., очите на грешниците и на благочестивите ще Ме видят в 

цялата Ми слава, защото тогава ще започнеш да изпълняваш Закона, който Отец ти е поверил. 
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39 Бъдете силни по пътя, хора, защото вашият дух изпълнява трудна мисия на тази планета. 

Само онзи, който се пречиства чрез любов, който се подчинява на моите закони, няма нужда 

повече да се преражда на тази планета. Който обаче остави следа от кръв или зло в последното си 

прераждане, трябва да се върне на тази земя, за да поправи грешките си, да възстанови 

разрушеното, да даде живот на този, когото е оставил без живот, да прости на тези, на които не е 

простил. С една дума, да изкупи вината си. 

Затова безкрайната ми любов ти казва: "О, неуморим земни поклоннико, който отдавна вървиш 

по твоите пътища с горчивина в сърцето! Погледнете към Онзи, Който иска да ви утеши, да ви 

укрепи, за да извървите пътя на живота докрай." 

40 Отдавна сте започнали това пътуване и не за първи път се появявам на пътя ви. Моята 

милост възкреси падналите, изцели болните и върна живота на "мъртвите". Гласът на Баща ми 

събуди спящия. 

41 Душата ви е просветена от светлината, която моят Дух излъчва върху вас, и вижда миналото 

си като дълъг път на духовно изкупление и развитие на душата. Вие разбирате и отговорността, 

която сте поели пред вашия Учител, да бъдете верни свидетели на моето учение. Казах ви, че ще 

дойде ден, в който представители на църквите и сектите ще дойдат да ви разпитват и разследват, и 

не искам да ви виждат неудобни. Те ще те намерят смирен, но в твоето смирение ще открият Моята 

мъдрост. 

42 Човечеството ще има нужда от вас и вие, които духовно представлявате най-старите хора на 

земята, не трябва да криете даровете, които съм ви дал. Ще се обърнете към книгата, която отворих 

пред вас. 

43 Във всички времена, от самото начало на творението, съм сключил завет с вас. Това, което 

съм предложил, съм изпълнил с вяра. Но истина ви казвам: Моят народ винаги е нарушавал 

обетите си! 

44 Шест пъти съм подновявал този завет с теб, защото те обичам и искам твоето спасение. 

45 В Дванадесетте, които избрах през Втората епоха, са въплътени човешките добродетели и 

слабости. Използвах техните добродетели като пример и стимул за човечеството и използвах 

техните несъвършенства, за да ви дам големи уроци. Неверието на Тома представлява човекът на 

фактите, който вярва само в това, което докосва и вижда. 

46 Петър олицетворява онзи, който се страхува от човешките присъди, а Юда - онзи, който 

продава стоките на душата си. 

47 В този момент не ви давам земни богатства, вече съм ви ги давал в други времена. Сега те 

обогатявам с мъдрост. 

48 През цялото време учените отричаха и се бореха срещу моите откровения и духовни прояви. 

Аз обаче не се боря с науката, защото аз съм наука. Аз съм този, който я вдъхва на човека за негово 

собствено добро и освежаване. Истина ви казвам: който използва науката, за да причини зло, не е 

вдъхновен от Мен. 

49 Познайте думата ми по нейното значение. Аз съм лозата, от нея пиете виното. 

50 От какво се нуждаете, за да Ме следвате? Ще ти дам всичко. Сега изграждам светилище в 

сърцето ти, за да живея в него завинаги. Защото Моето Слово чрез човешкия носител скоро няма да 

се чува и само душата ти ще го усеща да звучи в безкрая. 

51 Блажени са одухотворените, защото те ще усетят моето присъствие и ще бъдат тези, които, 

макар и да вървят по пътя си в страдание и сълзи, ще донесат утеха и спасение на човечеството. 

52 Моят универсален лъч осветява възприятията ви и в тази светлина, която преминава през 

вас, вие се чувствате изпълнени с моето Присъствие. Виждащите съзерцават и изпитват наслада от 

тази светлина, която обгръща всяка душа. Те са видели една велика книга, която показва Израил, в 

която се съдържа поучението и която е открита в шеста глава. 

53 Вие сте почувствали обещаното ви царство съвсем близо, когато сте чули Моето Слово, и 

вече усещате блаженството, което ви очаква. Всичките ти страхове изчезват, защото започваш да 

Ме разпознаваш като Отец. И когато видите изпълнението на Моите обещания, дадени на народа 

на Израел, избрания народ, в друго време, вие се изпълвате с надежда и започвате да вземате 

големи решения за поправяне и подчинение на Моя закон. 
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54 При повторното Ми идване душите с голяма светлина ─ съществата, които сега ви 

известяват за близостта на Моето царство и подготвят човешкото сърце ─ Ме придружават. 

55 Вашият свят е осветен от моето Присъствие. Скоро ще навлезете в епоха на духовно 

възраждане, което трябва да ви доведе до възраждане на всички добродетели и да ви постави на по-

високи нива на живот. Но както дойдох при вас, така дойдох и в други светове на живота, където 

душата се бори, усъвършенства се и изкупва вината си с болка. Искам да сключа договор и да 

установя приятелство между тези светове на живота и вашия. Искам да обедините мислите си със 

съществата, които ги обитават, да им посветите молитви, които да утешат и просветлят 

изстрадалата душа на вашите братя и сестри. 

56 По този начин ще осъзнаете, че вашата мисия не се ограничава само до оказване на помощ 

на видимите ви братя и сестри, а че има същества, които не познавате, които не можете да 

възприемете пряко от настоящия си жизнен свят и които въпреки това се нуждаят от вас. 

57 Този свят, който днес е ваш дом и в който ви е дадено Моето ясно проявление, е подходящ 

да се застъпвате пред Мен и да се молите за онези същества, за които ви говоря. 

58 Във всяка епоха съм се разкривал, изпълнен с мъдрост, същност и любов. Вие бяхте 

свидетели на Моите откровения. Кой не знае, че Аз, Йехова, говорих на света от първите му дни? 

Кой не знае, че в Исус дойдох да ви дам Моето учение? Искам човечеството да знае, че днес съм 

дошъл, за да обясня и разтълкувам всяка дума и тайна, която може да се съдържа в Книгата на 

вечната мъдрост. 

59 По време на непрестанното си пътуване през живота ти си бил закрилян от Мен. Вие сте 

вечни скитници и не знаете бъдещето, което ви очаква. Не познавате кога наближава бурята и кога 

ще се появи дъгата на мира. Само Аз, Който бдя над вас, ви съобщавам, когато сте готови, какво ще 

стане. Тази земна долина, която в някои случаи е била приятна и сладка за вас, е била и враждебна 

за вас и ви е карала да проливате потоци от сълзи, с които сте пречиствали и очиствали душата си. 

60 Елате при Мен, уморени от пътя. Елате в сянката на това дърво, което ви се показва 

изпълнено с милост и любов към всички свои деца. След това, когато си починете и всички ваши 

страдания се облекчат, помислете за страдащите и се застъпвайте за тях. Мога да им дам всичко и 

без вашето посредничество, но ми е приятно, когато любовта, състраданието и милосърдието се 

проявяват в детето и то споделя болката или щастието на своите братя и сестри. 

61 Твоето съществуване няма граници, краят на плътта не е краят на душата. Защото, когато 

потъва в земята, тя оцелява и намира в новия си живот безкрайни стимули да се стреми и издига 

още повече. Тогава душата се освобождава от тялото, което я е потискало, и намира широко поле 

за изява на способностите и добродетелите, които притежава. 

62 Когато Исус умря на кръста, вие изтрихте от въображението си образа на човека и Ме 

възприехте като неограничен, способен да проникне във всички светове, за да обгърне вселената с 

Моята любов. 

63 Смятайте всички себе си за равни, обичайте се като братя. Защото след 1950 г. "службите" 

ще изчезнат сред вас. Няма да има повече лидери, нито носители на глас, "стълбове" или 

ясновидци, "носители на дарове" или "златни пера", нито "основен камък", няма да има повече 

различия. За да бъдем значими, за Мен е достатъчно да ви видя подготвени, дори и да не сте 

заемали никакви длъжности, за да мога да осъществя застъпничеството си чрез вашето 

посредничество и вие да бъдете водени от него. 

64 Не само тези, които са заемали тези длъжности, са сред хората, които са упълномощени да 

изпълняват велики мисии. Искам всички вие да служите на тази кауза и всеки от вас да има всички 

служби в себе си, така че всички да се чувствате отговорни за моята работа. 

65 Словото Ми вече няма да се чува физически и така ще постигнете по-голяма духовност. 

Защото тогава ще Ме търсиш в безкрайността, като издигаш мислите си. Ще се стремиш да Ми 

угодиш, като извършваш достойни дела, и това ще ти осигури по-голям духовен напредък. 

66 Искам да се смятате за истински братя и сестри, да живеете обединени, за да се чувствате 

по-близки един с друг, за да сте по-близо до Мен. Вие, които сте придобили по-голямо разбиране 

за Моето дело, наставлявайте своите братя и сестри, всички онези, които правят първите си стъпки. 

Обединете усилията си, защитавайте се един друг. Това е моята воля. 
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Моят мир да бъде с вас! 
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Инструкция 220 
1 Бъдете добре дошли при Мен, ученици. 

2 Тук е Учителят, който изпълнява обещанието си за Втората епоха и идва като Светия Дух, 

за да освети земята със Своята светлина. 

3 С Мен са онези, които се съмняваха, които ме хулеха, но които днес идват покаяни, за да 

поискат прошка и да станат Мои слуги. 

4 Преди да дойда, Илия е бил с вас, за да разсее нощта и да ви донесе светлината, да ви 

приближи до източника на благодат и мъдрост, който съм Аз. 

5 Намерих те подготвен и те накарах да седнеш на масата ми, за да опиташ храната ми. 

6 Духовно проливам кръвта Си капка по капка, за да проправя пътя ви за поправяне на 

греховете, така че никога повече да не се отклонявате от пътя. 

7 Моята любов се излива върху вас, но не всички сте възприемчиви към нея. Докато някои го 

усещат в сърцата си, други остават безучастни. И все пак Аз не отстранявам никого от трапезата 

Си, защото духовното възкресение ще настъпи във всички Мои деца. 

8 Онези, които наистина са почувствали Моето присъствие в тази прокламация, Ми 

благодарят за утехата, която Моето Слово даде на сърцата им, които се чувстваха самотни и 

изоставени. 

9 Това място за срещи не е домът на Отца, Моят олтар е в твоето сърце. Вярата ти е свещта, 

запалена за Мен, а съвестта ти е онази висша светлина, която осветява пътя ти, отклонява те от 

лошите пътища, предупреждава те за бездните и те насърчава да правиш добро. 

10 Знаете, че Аз създадох светлината, както създадох и всички сътворени неща, за да ви 

разкрие светлината, която наричате "ден", славата на творението и да познаете Моята любов и 

Моята сила. 

11 Аз ви създадох "по Мой образ и подобие" и тъй като съм Триединствен, тази Троица е и във 

вас. 

12 Вашето материално тяло представлява Творението чрез своята форма и съвършена 

хармония. Въплътената ви душа е образ на "Словото", което стана човек, за да остави следа от 

любов в човешкия свят, а духът ви е сияйна искра от Божествената светлина на Светия Дух. 

13 Всеки път, когато човек се е отклонявал от Моя закон и не е слушал гласа на съвестта си, 

той е влизал в нощта на изкушението, тъмнината и греха. Тогава трябваше да преценя действията 

му и при моята преценка той изпита болка. Но винаги му давах възможност да се разкае и му давах 

време да се поправи: Пред моята присъда грешникът се поклони. Но по-късно, когато получи моята 

прошка и даровете на благодатта, той отново падна в греха си. За да ви покаже пътя към вашето 

изкупление, вашият Бог стана човек сред вас, а Вселенската Майка трябваше да стане жена, за да 

ви изкупи с майчината си любов. 

14 В духовно отношение вече сте изминали дълъг път и сега се удивлявате на интуицията и 

разгръщането, които новите поколения разкриват от най-нежното си детство. Защото те са души, 

които са преживели много и сега идват отново, за да подпомогнат човечеството ─ едни по 

пътищата на духа, а други - по пътищата на света, в зависимост от своите способности и мисия. Но 

с тях всички хора ще намерят вътрешен мир. Тези същества, за които ви говоря, ще бъдат ваши 

деца. 

15 Вече няма време да прекосявате пустини, нито да се занимавате с безполезни задачи. 

Мислете за бъдещето и подгответе утрешното човечество. Защото, когато говориш за моето учение 

и изливаш моя лечебен балсам, хората ще те питат с изненада: "От кого си получил такова велико 

учение и кой ти е дал такава необикновена сила да лекуваш болести?" Тогава хората ще разпознаят 

Моята сила в делата на любовта на Моите "работници". 

16 На душата са предоставени седем етапа в различни прераждания за нейното развитие и 

усъвършенстване, за нейния напредък и изкупление. Но не му е дадено да си спомня предишните 

земни животи. Материята на тялото е като плътна завеса, която го покрива. Само съвестта ви дава 

интуицията, че трябва да вървите напред по пътя на светлината, който е пътят към 

съвършенството. 
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17 Този път е стълбата със седем стъпала, която ще отведе душата в моето лоно, където тя ще 

остане и вечно ще излъчва своята светлина към онези, които са на по-долните стъпала. 

18 Това е моят божествен и вечен план. Вие сте Мои сътрудници и накрая ще царувате заедно 

с Мен, когато разкъсате веригите на материализма. 

19 Побързайте! Направете всичко, което можете да направите днес! Следвайте моите указания 

и ще изпитате моя мир дори в най-големия хаос на този свят. 

20 Тогава вярата, надеждата и любовта ще се носят над душата ви като ангели. 

21 Просветлявам сърцето, душата и ума, за да можете в това време на Моето проявление да 

разберете мъдростта на словото Ми. Това време ще остави своя отпечатък върху идните поколения, 

за да могат те да разберат времето, в което живеят. 

22 Дойдох като фар, за да просветля душата ти, да я укрепя и да възкръсна за всички онези, 

които, като Ме чуха, повярваха. Защото, когато са познали мира на висшия живот, те са се съвзели, 

решили са да се поправят и са се отказали от излишните блага. Ако успеят да издържат 

изпитанията, те ще формират моята армия от войници с добра воля. Те ще се противопоставят на 

света на злото, населен с духовно разстроени хора, които, въпреки че използват това, което съм 

създал, все още Ме отричат ─ свят, превърнат в пустиня, чийто горещ пясък изгаря стъпалата на 

странника. В тази безмилостна пустиня хората ще бъдат безмилостно бичувани от идеологически 

бури. 

23 Слушайте Ме: подгответе се и не се страхувайте. Защото, ако имаш вяра в себе си и като 

идеал моето дело, ще имаш моята сила като опора, която да те подкрепя по пътя на живота. 

24 Позволете на любовта и вярата да се проявят в сърцата ви, защото от тях ще произлезе 

прошката за този, който ви е обидил. Истина ви казвам: нечестието винаги е спирало до тази стена. 

Въпреки това ще трябва да изпиете много горчиви чаши, о, многообичани ученици. 

25 Битката ще започне след Моето заминаване, когато Аз вече няма да съм ваш съветник чрез 

човешкия интелект и ще намерите Моето Слово само в писанията, които ще ви оставя. 

26 Моето Слово ви обясни всичко, което преди беше загадка за вас, така че нищо да не ви е 

непознато и да можете смело да посрещате изпитанията със спокойствие. 

27 Благодарение на моите учения вие изживяхте време на неизчерпаеми радости. Душата ви, 

която копнееше за възвишени наслади, ще остане удовлетворена, защото е успяла да съзерцава, в 

смисъла на моите изказвания, светлината на истината, живота на душата, който ви очаква ─ този 

живот, в който нищо не е ограничено, в който всичко е красиво и съвършено, с чието отражение 

вече бихте могли да пречистите душата си. 

28 Предвиждайки това съществуване, душата ви усеща блаженството на вечността, тялото ви 

се съживява и се изправя, защото тогава човек знае, че всички негови болки, борби и откази ще 

намерят своята справедлива награда за душата: мир. 

29 Това, което придобивате в момента, е одухотворяване, защото одухотворяването е и 

познание за вечния живот. Но когато влезете в хармония със Сътворението, ще откриете друга 

форма на одухотворяване, защото ще живеете в рамките на моите закони. 

Ако преди разпадането на тялото е означавало край на пътя за вас, днес знаете, че едва тогава 

пътят започва. Тялото е само мимолетна дреха. 

Вече осъзнаваш, че си не само субстанция, но и същност, защото знаеш, че мястото, където 

свършва човек, не е краят по пътя на душата. 

30 Но вие питате: "Учителю, възможно ли е тогава това, което е същност, да се смеси с това, 

което е материално?" И аз ви казвам: "Да, деца мои. Защото Отец, който е всемогъщ и вездесъщ, е 

във всичко сътворено, за да има то живот." 

31 Винаги чувайте истината. Тя е като кристално чиста вода, която ви позволява да видите 

всичко, което се намира на дъното ѝ. Разбери, че Ме откриваш в собственото си вдъхновение. 

32 Просто е Моето слово, дори когато говоря за велики откровения. Защото както ви обясних 

ясно и разбираемо пътя, който води към истинския рай, така ви казвам, че в това време ще 

премахна със словото Си ада, който хората са създали чрез своите религии и погрешни тълкувания, 

за да всяват страх и да замазват очите на хората с невежество. 
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33 Моето Слово разгърна страниците си пред вас като книга, за да ви даде проста представа за 

отвъдното. Времената, когато хората са практикували религията си в църковни форми, забравяйки 

закона, ще отминат, защото това е означавало да се действа в разрез с дълга. 

34 Не съм дошъл да ви плаша. Дойдох да ви вдъхна любов. 

35 Научих ви, че не ви наказвам, че само ви позволявам да пожънете плодовете на вашата 

сеитба, които, ако са сладки, ще бъдат вашето блаженство и спасение, а ако са горчиви, ще ви 

събудят към покаяние и желание да се усъвършенствате. 

36 За да ви помогна в борбата ви, приготвих нов ден, изпълнен със светлина и благодат, за да 

се освежите с Моето слово, народе Израилев. 

37 От детството си, в младостта си, в зрялата си възраст и в старостта си вие Ме търсите. Вие 

дойдохте при Мен на различна възраст. В общностите, които съставляват народа на Израел, 

виждам всички възрасти - от наскоро родените деца до старците. 

38 Старецът Ми казва: "Късно дойдох при Теб, Отче мой! И за много кратко време ще се 

наслаждавам на Твоето слово, на Твоите блага и на Твоята милост." Но Отец му казва: "Стари 

човече, бъди с Мене, и никога вече няма да се разделиш с Мене. Следвайте Ме днес и тогава, 

когато душата ви достигне прага на "Духовната долина", т.е. на новия живот, вече няма да сте 

стари. Винаги ще бъдеш млад и силен. 

Не се оплаквайте, че сте дошли едва сега, когато тялото ви е уморено и болно, за да опознаете 

светлината на Моето учение. Спомнете си, че съм призовал деца, които са израснали в лоното на 

Моето дело и които днес, след като са станали мъже и жени, са си тръгнали, уморили са се от 

Моето слово и са тръгнали да търсят нови пътища, забравяйки Моите съвети и ласки. Но Аз ще ги 

привлека отново и в последния час всички ще бъдат с Мен, защото Аз съм във всички нива на 

живота, където живее душата." 

39 Когато човек, поради пропускане на молитвата и добрите дела, се отклони от пътя на 

доброто, той губи моралната си сила, духовността си и е изложен на изкушения, а в своята слабост 

допуска грехове, които разболяват сърцето. Но Аз дойдох като лекар в лагера на болния и му дадох 

цялата Си любов и грижа. Светлината Ми беше като прясна вода върху нагорещените му от треска 

устни и когато усети балсама Ми върху челото си, Ми каза: "Господи, само Твоята милост може да 

ме спаси. Много съм болна на душата и смъртта ще ме споходи много скоро." Но Аз му казах: "Ти 

няма да умреш, защото Аз, който съм Животът, дойдох и всичко, което си изгубил, ще ти бъде 

възстановено." 

40 Изпълнете задълженията си и превърнете всичкото зло, което сте направили, в добро. Давам 

ви силата на душата, за да извършите това велико дело на обновление. Защото имам голяма задача 

за вас. 

41 Така ви срещам в Третия път. Познавам страданието и страха ти. Но всички вие ще бъдете 

изцелени, защото във вас е принципът на вечния живот. 

42 Подгответе се така, че докато се правите на достойни за Мен, да можете да Ми представите 

сърцето си като чист отвътре и отвън съд, в който мога да вложа Словото Си. Със светлината, 

която ти давам, можеш да я разбереш. 

Създайте изречения от всяка от моите "думи" и направете от тях страхотни книги. Обучавам 

възприятията ви, за да можете да говорите на ближните си и да задоволите глада за истина и 

справедливост, който човечеството изпитва. 

43 Пазете думите ми, за да не кажете на раздяла: "Колко голяма привилегия имах, а не 

разбрах." 

44 Не искам да приличате на децата, които, въпреки че имат добър и любящ баща, го презират 

и едва когато последният затвори очи за този свят и аз му позволя да заеме място в "духовната 

долина" сред децата, облагодетелствани заради добродетелите си, плачат за липсата на любов и 

благодарност към този баща и твърде късно осъзнават доброто, което са имали и което не са 

оценили. 

45 Работете сега, когато Аз съм с вас, за да кажете на света: "Господ говори в момента и дава 

доказателства за присъствието Си." Доведете при Мен онези, които Ме търсят, защото те ще 

повярват. Утре ще трябва да се подготвите много, за да убедите съгражданите си. 
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46 Всеки миг те сполетяват страдания, които те карат да плачеш, и Ми казваш: "Учителю, защо 

ме изпитваш, когато си ми обещал мир?" Но тогава ви казвам: това се случва, защото благодарение 

на тези изпитания душата остава будна. В средата на комфорта светлината на вярата ви угасва и 

вие оставате на пътя на борбата и съвършенството. Ако тялото ви боли или ако страданията засягат 

сърцето ви, радвайте се. Защото днес, в моята работа, вие възвърнахте мира и здравето на душата 

си. 

47 Ще дойде ден, в който ще отидете при хората добре подготвени, с отворени очи и развита 

интуиция, за да проникнете с уважение във вътрешността на сърцата им и да откриете тяхната 

болка, тяхната душевна бедност. С моето учение ще можете да облекчите страданията им и да 

насърчите душите им. 

48 Винаги, когато прилагате словото Ми, ще преживявате чудеса. Тя никога няма да ви 

разочарова. Ако се подготвите достатъчно добре, ще изпълните задачата си и Моята воля. 

49 Възложих на всяка конгрегация конкретна задача: Някои от тях съм приготвил като 

спасителен ковчег за всички онези, които не са намерили разбиране от своите ближни за 

развитието на духовните си дарби, а други - като източник на светлина, в който съм вложил Своята 

мъдрост. В други пък съм се разкрил като любов, преизпълвайки ги със сърдечност и милосърдие. 

Също така ще се появят нови църкви и нови "работници", защото сега събирам "последните". Те ще 

бъдат като щафета за "първия". Днес те са още малки деца, но ще станат Мои ученици, а по-късно 

ще бъдат учители на новите поколения. 

50 За да бъдеш признат, трябва да живееш в добродетел, като изпълняваш всички мои 

заповеди. В моята работа всички сте равни, "първият" и "последният". Последните трябваше да се 

подготвят за по-кратко време, за да се запознаят с моето преподаване. 

51 На "работниците" казвам: Обучавайте се, за да може духовният свят да се прояви 

съвършено чрез вашия интелект, а словото, което излиза от устните ви, да бъде силно и да има 

духовна същност. Не позволявайте моето вдъхновение да бъде затъмнено, докато преминава през 

ума ви. Тъй като отговорността ви е голяма, наградата ви също ще бъде голяма. Нямате представа 

за радостта и спокойствието, които ще получите, когато изпълните мисията си. Даровете ви са 

много ценни и ще ви донесат истинско блаженство. 

52 Към "работниците" се обръщат безплътни души от различно естество, желаещи милост, и 

когато намерят вратите на сърцата ви затворени и не им дадете никаква утеха, мозъкът ви се 

изморява и бедните души оставят сред вас своето влияние на болка и безпокойство. 

53 Очаква ви изпълнението на мисията. Бъдете милосърдни. "Израел е подготвен да донесе 

светлина и мир на нуждаещите се души. Докато не го изпълните, ще чувствате върху себе си голям 

кръст от задължения, който няма да ви напусне, докато не свършите работата си. 

54 Обещавам ти мира си като скъпоценна награда. 

55 Вие сте пречистени в мисленето си и сте готови да Ме чуете. Неуморно ви се представям, за 

да повторя божествените Си проявления, така че да премахнете съмненията, които все още 

съществуват в сърцата ви. 

56 Разкрих присъствието Си и същността Си, така че никой да не може да отрече, че съм бил 

сред този народ. 

57 Мъдростта, която предавам чрез гласоподавателя, не е взета от книгите, не е сбор от знания, 

които човек би могъл да придобие с течение на времето. Нито пък ви предавам знания за 

историята, както прави човечеството. 

58 Аз разкривам светлината Си чрез човек, който е като теб, със същото знание като твоето. 

Единственото, от което се нуждая, е чистотата на интелекта и искреността на душата на този, който 

за кратко време става инструмент и говорител на Божественото, както и духовната подготовка и 

събирането на онези, които ще Ме чуят. Когато се осъществи този съюз между мислене и желание, 

светлината на моя дух идва при вас. Защото в тези моменти душата ви се е освободила от 

материализма и сърцето ви възприема доброто. Тогава цялото ти същество изпитва нужда да се 

приближи до Отец, убедено, че не си в състояние да извършиш велики дела без Моята помощ, 

независимо дали са духовни или материални. 
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59 Дойдохте при Мен със сърце, разкъсвано от съмнения, защото дълго време търсихте 

истината, без да я намерите, и когато чухте Словото Ми, отначало се усъмнихте. Но след това 

дойде вярата и вие искахте да опознаете онова, което съществува извън тялото и материалния 

живот. Искахте да разберете тези духовни дарби и се убедихте, че макар тялото, което сега 

притежавате, да остава мъртво в земята, душата ви продължава да живее, защото един глас ви 

казва, че не сте само материя. 

60 И вие се питате: Какво е душата? По какъв начин живее? Как трябва да го подготвим да 

влезе в света, в който ще живее вечно? Какво развитие ще трябва да постигне? И какви отношения 

ще има с другите духове и дори със самия Бог? 

61 Всички тези въпроси, които сте си задавали, са ви привличали от интерес ─ този интерес, 

който по-късно все повече се е превръщал в душевна необходимост, благодарение на която сте 

осъзнавали, че това, което сте чули от устата на носителя на гласа, дълбоко е развълнувало сърцето 

ви. 

62 Вие дойдохте, без да сте принудени от никого, нито пък като измамени. Не показността или 

показността са ви заслепили, защото сте открили, че тези места са скромни и скромни. То е 

сияйната светлина на моето Слово. 

63 Не се натъжавайте, когато си спомните, че ви казах още през Втората епоха: "Мнозина са 

призвани, но малцина са избрани." Защото в действителност не аз избирам. Аз призовавам всички 

и с Мен остават онези, които Ме обичат и искат да Ме следват. Ако вие, които сте призовани, 

искате да сте сред онези, които Ме следват, упорствайте. 

64 Словото Ми и откровенията Ми са за всички. Някои ще постигнат разбиране по-рано, други 

по-късно, но всички ще го постигнат. 

65 Човешкото същество е това, което благодарение на свободата на волята си доброволно 

избира пътя, който разбира или намира за най-лесен за следване. Към всички отправям призив, но 

най-добрият път избира този, който е най-добре подготвен. 

Същото се отнася и за този, който идва да чуе словото ми, който е откликнал на призива и е 

трепнал, когато е чул учението ми. Той ще намери в нея истината, която търси, и повече няма да се 

отклони. Те ще бъдат тези, които не се нуждаят от показността и славата на църквите, построени от 

хора, защото те вече не ги вдъхновяват за преданост и вяра. Те знаят, че тези църкви ще станат 

излишни, щом човекът постигне одухотворяване. Подготовката му ще бъде призив към 

съвършенство, което е Моята Божественост, която ще се приближи до него, за да го пречисти. По 

този начин Аз ще живея в сърцето му и ще създам истинско духовно общение между него и Моя 

Дух. 

66 Ако за миг успеете напълно да се отървете от материалната си част, душата ви ще се 

изпълни с блаженство, когато се почувства обградена от светлината на отвъдното. Именно тази 

светлина идва при вас в ограничена форма чрез моя Божествен лъч. Ограничавам Себе Си, за да 

направя Присъствието Си доловимо за вас. Защото, тъй като Аз съм универсална сила, творение, 

мощ, светлина и живот, не бих могъл да дойда при теб с цялата Си сила. 

67 Както вие се нуждаете само от необходимите лъчи на слънцето, което ви огрява, за да 

живеете, така и аз ви казвам: ако злоупотребите с тази сила, ще навредите на себе си, защото тя е 

твърде голяма и силна за същества като вас. 

68 Същото се случва и в духовната сфера. Трябва да използвате онази част от Божествеността, 

която е необходима за душата ви, знаейки, че в тази искра, която получавате, имате цялата сила да 

усетите вдъхновението, което движи струните на сърцето ви ─ светлината, която ви дава интелект 

и възприятие, за да изпълните задачата си. В него ще откриете онази хармония, която трябва да 

съществува между Бога и човека. 

69 Казвам ви това, за да ви помогна да разберете това проявление, така че да можете да 

издигнете душевната си част на съществуване и умът ви да получи вдъхновението на Отвъдното, 

висшия съвет, който ви учи на начина, по който трябва да живеете. Тогава ще разберете, че най-

малката част от вас е тялото, което имате като обвивка. 

70 Аз съм като слънце, а ти си като искра от него. Вие сте създадени малки, за да израствате 

благодарение на заслугите си и да развивате способностите си. Първоначално сте били чисти ─ 



U 220 

77 

чистота, която по-късно сте опетнили в изпитания и в грях. Защото вие бяхте поставени на път, по 

който щяхте да се развивате нагоре чрез усилията на волята си, така че да придобиете заслуги и да 

пожънете реколта. 

Какви усилия щяхте да положите, за да се развивате нагоре, ако винаги бяхте живели в 

небесните висини? Какво желание да се развивате би могло да съществува във вас, ако бяхте 

велики от самото начало? За какви заслуги бих могъл да те възнаградя, ако винаги си бил 

съвършен? Но вие дойдохте на земята и на нея открихте противоположното на съвършенството, на 

добротата чувство. Изпитали сте изкушението, което води към зло, слабостта на плътта, съблазните 

на света. Тогава започва борбата на душата в телесната й обвивка, чиято природа е различна от 

нейната. Душата ─ първоначално объркана от света и природата, от която се виждала заобиколена 

─ изпаднала в летаргия и позволила на тялото да се развива и да работи според земните си условия, 

според телесните си страсти. 

71 Тогава е било необходимо душата да идва на земята, една след друга, в различни тела, 

някои от които са били по-съвършени от други, с по-дълъг живот от други, всички с различни 

наклонности, за да може душата да си създаде представа за себе си, да постигне познание и възход. 

По този начин постепенно настъпва времето, когато то не само разбира, но дори опознава своето 

бъдеще сред човечеството, както и духовния живот, който го очаква. Този, който придобие 

дълбоко познание по време на борбата си за съществуване, вече няма да се нуждае от нови земни 

тела за своето развитие, защото ще може да живее в духовните светове на живота. Така той 

постепенно ще се изкачва стъпка по стъпка по стълбата на съвършенството, докато стигне до Мен. 

72 След като съдбата ти е толкова велика и духовната ти душа е подобна на Мен, как можеш да 

изпаднеш в идолопоклонство и да създадеш образ с ръцете си, за да Ме почиташ в него? Защо по-

скоро не Ми се възхищавате в природата ─ след като не знаете как да проникнете в духовното ─ и 

да се вдъхновите от съзерцанието на нейната слава, от живота, който се заражда и раздвижва на 

всяка ваша стъпка? в безбройните красоти и чудеса, с които съм украсил твоя свят, в небесната 

твърд, на която блестят хиляди непознати за теб светове, които ти говорят за живота, за закона и 

послушанието, така че от тях да съставиш своята молитва на любов, благодарност и изповядване на 

вярата? 

73 Това е вашето време, о, души! Събуди се, стани, ела при Мен! 

Моят мир да бъде с вас! 



U 221 

78 

Инструкция 221 
1 Хора, сега докосвам най-чувствителните струни на сърцата ви, за да ви подготвя и направя 

достойни да приемете Моето учение. 

2 Сега ви говоря чрез Божествената Майка, онзи Дух, който стана човек през Втората епоха, 

за да изпълни една висока съдба. 

3 Мария е изпратена, за да разкрие своята добродетел, своя пример и своята съвършена 

божественост. Тя не беше жена като всички останали сред мъжете. Тя беше жена с различна 

природа и светът съзерцаваше живота ѝ, научи начина ѝ на мислене и чувстване, позна чистотата и 

изяществото на душата и тялото ѝ. Тя е пример за простота, смирение, безкористност и любов. И 

все пак, въпреки че животът ѝ е известен на тогавашния свят и на следващите поколения, има 

много хора, които не признават нейната добродетел, нейната девственост. Те не могат да обяснят 

факта, че тя е била едновременно девствена и майка. Причината за това е, че човекът е невярващ по 

природа и не знае как да преценява Божествените дела с пробуден дух. Ако изучаваше свещените 

писания и вникваше във въплъщението на Мария и в живота на нейните предци, накрая щеше да 

разбере коя е тя. 

4 Мария е божествена по природа, нейният дух е едно с Отца и Сина. Защо да я съдим по 

човешки, след като тя е избраната дъщеря, която от самото начало на времето е обявена на 

човечеството като чистото създание, в което ще се въплъти "Божественото Слово"? 

5 Защо тогава човекът хули и се съмнява в Моята сила и изследва без уважение Моите дела? 

Причината е, че той не се е потопил в моите Божествени учения, не е размишлявал върху това, 

което казват свещените писания, и не се е подчинил на моята воля. 

6 Днес, в Третата епоха, той също се съмнява, че Мария се открива на хората. Но Аз ви 

казвам, че тя участва във всички мои дела, защото е въплъщение на най-нежната любов, която 

живее в моя Божествен Дух. 

7 Аз ви дадох доказателства за тази истина и позволих на пророците от всички времена да 

свидетелстват за Мария като Вселенска Майка. Днес онези, които притежават тази дарба, също са я 

виждали да се проявява в алегории или притчи. Посредствено сте усещали как майчинското ѝ 

влияние ви гали, как насърчението и утехата ѝ облекчават страданията ви, а също така усещате, че 

застъпничеството ѝ ви е спасило от много опасности ─ във време, когато светът се движи по 

различни пътища със зашеметяващо темпо, воден от науката, когато материализирането, суетата и 

удоволствията са отклонили хората от истинския път. 

8 Затова призовавам сърцето на Моя народ да го научи и след това да го изпрати като 

вестител на тази Блага вест. 

9 Моите пратеници винаги са били отхвърляни. Но не се притеснявайте, защото Всемогъщият 

е със Своите служители. Самият аз бях погрешно оценен, защото не всички бяха в състояние да 

разпознаят Божието присъствие в Христос и бяха готови да видят в Него само пророк или 

просветен човек. 

10 Трябваше да свидетелствам за Себе Си чрез живота Си, свръхчовешките Си дела и 

свръхчовешката Си смърт. И с оглед на тази истина мнозина тръгнаха с пламенна вяра в сърцата 

си, за да свидетелстват за Моето учение. 

11 Въпреки че бях умрял, не те оставих. Защото след жертвената смърт Аз се явих духовен и 

изпълнен с живот. Аз дойдох при Моя народ в "Духовната долина" и там го подготвих, обвих го в 

Моята светлина, облякох го в бялата дреха на чистотата и го изпратих в света, за да стане отново 

човек. Но дойде време да обединя племената на Моя народ и затова ги призовах в този край на 

земята. Защото вие наистина сте народът на Израил, но не по кръв, а духовно. Моето царство не е 

от този свят, нито пък вечният ви дом е на земята. 

12 Вижте своя Цар и Господ, който слиза, изпълнен със смирение и любов, към човешката 

поквара, за да донесе Своите наставления на мъртвите в светлината на Третата епоха. 

13 Не Ме търсете повече в идолопоклоннически култове. Вече не е време да Ме обичате 

фанатично. От най-ранни времена Аз се боря с тези зли наклонности сред вас и ви разкривам 

прякото общение с Моя Дух чрез молитва. 



U 221 

79 

14 Писанията от минали времена биха могли да ви разкрият това, което ви повтарям днес, но 

човекът се осмели да фалшифицира Моите истини, за да ги разпространи фалшиви. И така, сега 

имате едно психически болно, уморено и самотно човечество. 

15 Ето защо Моят призив за събуждане се чува чрез гласоподавателя, защото не искам да 

изпадате в объркване. 

16 По пътя, който ви поставям в момента, ще можете да откриете това, на което съм ви учил в 

миналото, защото всички те са едно и също. 

17 Хората вървят по пътя си с копнеж, в желанието си за справедливост, за истина, за милост и 

любов. Те се препъват и падат поради човешкото безразличие. Но тези, които са чули този глас в 

Третата епоха, са усетили моето присъствие и от моята духовна същност са задоволили глада, 

жаждата и болката. Въпреки това сред онези, които са били свидетели на моето проявление, има и 

такива, които го отричат, защото смятат, че е невъзможно Бог да благоволи да се прояви чрез 

грешен човек. 

На невярващия казвам, че най-чистата светлина на божествеността не се помрачава от 

човешката греховност, защото Моята светлина е безкрайно по-висша от добрите или лошите дела 

на хората, а освен това дойдох да дам светлина на този, който живее в тъмнина. 

18 Божествена радост е да дойдеш при грешника, да утешиш сърцето му, да го накараш да 

почувства топлината на Отца и да му дадеш да разбере вкуса на хляба на вечния живот. 

19 Вие, които Ме слушате и знаете, че сте народ на Господа, разберете, че досега не сте 

изпълнили мисията, която Отец ви е възложил от началото на времето, че сте скрили Закона и сте 

засели пътеките с болка. Но горчивината и ударите на съдбата те накараха да познаеш болката, за 

да разбереш и обикнеш сестра си - човечеството. 

20 Думата ми е универсална. Но ако целият свят не го чува, това се дължи на неговия 

материализъм, който покрива очите на хората като тъмна превръзка, и на това, че духовният им 

слух е загубил чувствителността си да чува божественото Слово. 

21 Предстоят ви опасни времена. Войната, със своята огромна болка, страдание и мъка, ще 

разтърси човечеството отново. Мислите и чувствата ще бъдат объркани и всичко това ще покаже 

на човечеството, че не се подчинява на Моите закони на любовта и справедливостта. Но Аз, като 

любящ Баща, ще се противопоставя на хаоса и ще засияя със светлината Си като зора на мир и 

изкупление на небесния свод. 

22 Подготвям ви, за да можете утре да бъдете светлината на света, да бъдете живот и хляб, 

милост и любов сред вашите ближни. 

23 Вникнете в Словото Ми и ще Ме откриете в неговия смисъл. 

24 Моето Слово, което е светлина и мир за душата, се спуска в сърцата ви в тези моменти. 

Моята светлина желае този народ, който е получил моите божествени откровения в "Трите 

времена". 

25 Израел беше заспал, когато изведнъж знаците на Моето идване започнаха да го събуждат и 

смущават. Поставих се сред хората и открих за тях нова епоха. 

26 Новите ми учения са по-всеобхватни от тези в миналото, защото открих по-голяма 

възприемчивост в умовете и по-голямо развитие в душите. 

27 Не приемайте факта, че съм избрал един народ на земята сред останалите, като 

предпочитание: Обичам еднакво всички Мои деца и народите, които са създали. 

28 Всеки народ носи мисия на земята, а съдбата, която носи "Израел", е да бъде пророк на Бога 

сред хората, фар на вярата и път към съвършенството. 

29 Моите пророчества и откровения, които ви дадох от първите времена, не бяха изтълкувани 

правилно, защото все още не беше дошъл часът човечеството да ги разбере. 

30 В миналото "Израел" е бил народ на земята; днес това е народ, разпръснат по целия свят; 

утре Божият народ ще се състои от всички души, които заедно със своя Отец ще образуват 

Божественото семейство в съвършена хармония. 

31 Моето Слово е Книгата на Мъдростта, която ще позволи на човека да навлезе в един 

непознат, по-висш и по-красив живот. Той ще опознае същността му и чрез духа си ще разбере 
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откровенията, които преди са му изглеждали като непостижими тайни, но които Отец е искал да им 

разкрие, когато е дошъл часът. 

32 Ще търсите и обичате духовните учения и като се стремите към този идеал, ще почувствате, 

че пътят ви в живота на земята ще стане по-лесен. Всеки изминал час, всеки изминал ден и всяка 

изминала година ви приближават към кулминацията на този момент. 

33 Давам словото Си в изобилие, така че когато то вече не се чува, да не изпадате в объркване. 

Не искам този ден да изненада "първите" и "последните". С каква увереност ще можете да се 

посветите на изпълнението на мисията си след това, ако знаете как да разберете и следвате моите 

указания! 

34 Все още трябва да се откажете от много обичаи, които помрачават живота ви и 

поклонението ви. Трябва да се стремиш да издигнеш съществуването си, за да се научиш да четеш 

божествената книга, която съществува в Мен. 

35 Говоря повече на духа, отколкото на сърцето, защото духът е този, който може да разбере 

какво означават възвишеност и вечност. Но на онези, които са превърнали тази земя във "вечен" 

дом и търсят в нея слава, почести, удоволствия и власт, казвам: Погледнете вашия свят, как е 

разтърсен от болка, пълен с мизерия и нещастие и облъчен от измамните светлини на една 

егоистична и суетна наука! 

36 Целият живот и всички дела на хората се оценяват в тези моменти. Дори природата 

преследва душите чрез своите елементи и говори на сърцата. 

37 Ще попитам всяко същество какъв е плодът на неговата задача. Какъв ще бъде отговорът му 

към Вечния? А вие, множествата от хора, които сте чули гласа Ми в това време и знаете, че с всяка 

Моя дума сте получили поръчение ─ какво ще отговорите, когато дойде часът? 

38 Истина ви казвам, че на едни и на други давам необходимото време, за да не се представят 

пред Мен голи, изцапани или окаяни. Искам да те видя силен, за да можеш да устоиш на 

нещастията, на големите уроци на живота, на изкушенията. 

39 Наистина, казвам ви, вие сте по-силни, отколкото си мислите, но трябва да проникнете още 

повече в моето учение, за да можете да откриете в себе си духовното съкровище, с което е 

надарено всяко човешко същество. 

40 Можете да разрешавате конфликти, да разпръсквате тъмнината и да създавате светлина, да 

премахвате злото и да привличате доброто. 

41 Божии войници ще се наричат онези, които знаят как да вземат оръжията си и с тях да 

победят всяка съпротива. По-развитите души неволно ще защитават по-слабите си братя и сестри, а 

те от своя страна ще усетят с кое сърце ще се чувстват по-сигурни. 

42 Величието на един човек вече няма да се измерва със земните му притежания, с титлите му, 

нито с дрехите му. В един беден човек ще може да бъде душа, издигната чрез своето развитие и 

одухотворяване, а сред тях има много хора, които ще разкрият вечната истина на човечеството. 

43 Този час, в който се съединявате с Мен, е момент на духовно блаженство за вас, защото се 

подготвяте да получите вдъхновението на Моето слово и Моите заповеди. Душата ви се е 

пречистила, за да приеме и разбере същността на това указание. 

44 Някои от вас са били готови да Ме чуят, други упорито са отказвали да Ме признаят. Но аз 

търпеливо чакам пробуждането на тези ученици. Аз дойдох като боец и се хвърлих в битката, за да 

завладея душите, защото те са Мои деца. Не строгостта ще победи тяхната непокорност, а Моята 

любов и търпение. Искам да Ме видите, да Ме разпознаете, за да Ме обичате и да знаете, че 

живеете във вселена, която Аз управлявам зорко, и че трябва да следвате пътя на правдата, който 

съм ви осигурил. 

45 Аз ви дадох Закона и очаквам да го спазвате според това, което ви казва съвестта. Не съм ви 

наложил волята Си, тъй като съм ви дал собствена воля, свобода на волята, способности, които да 

ви направят като Мен. Но ако искаш да разбереш Моето желание, Аз ти казвам, че сега искам да те 

видя да вървиш съзнателно в рамките на законите на правдата, свободен от прегрешения, за да 

оставиш на потомците си добро семе, ясен пример, светъл път. 
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46 Напътствията, които ви оставям днес за вашето усъвършенстване, са част от Книгата на 

Моето Слово, в която се съдържа Моята мъдрост, за да може тя да бъде изучавана и усещана ─ 

повече с духа, отколкото с ума или сърцето. 

47 В душите на хората има много бедност, която е резултат от ниската им духовност. Оттук 

идват тъгата, чувството за изоставеност и гладът. Това човечество, което толкова много обичам, 

трябва да се подхранва с мъдрост, с чиста същност, и само Божественото слово ще го укрепи. За да 

може човечеството да получи свидетелството на хората, които са Ме чули, то трябва да очаква 

вашата подготовка и отдаденост да изпълните мисията си. 

48 Научих ви да работите с духа, така че работата ви да бъде богата на ползи. Казах ви, че там, 

където краката ви не могат да стигнат, защото разстоянието е твърде голямо, духът ви може да 

пренесе посланието ви и да подобри положението на народите и нациите в опасност, на домовете, в 

които е навлязло страданието, или на болните, които молят за милост. Всичко това, което можете 

да направите в Мое име, Аз ви позволявам да го направите, за да покажете по-големи заслуги към 

Мен. 

49 За духа няма разстояние, което да не може да преодолее. Можете да изпратите молитва или 

добро пожелание на ближния си и няма да срещнете препятствие, което да ви спре в желанието ви 

да изпратите посланието си за добра воля на другите. 

50 Вашият дух усеща, че е наближило времето, когато ще навлезе в период на по-голямо 

издигане, когато ще трябва да постигне разбиране на своите дарби в пълното им значение. 

51 Не искам да ви оставя, без да съм получил и последния от уроците, които имам да ви дам. 

През това време ще ви обърна внимание на Моята работа, от първата до последната част, така че да 

се почувствате способни да покажете на човечеството свидетелството на Моето Слово с делата си 

на любов. 

52 Научих ви да се молите, за да се научите да поддържате връзка с Мен и да получавате 

Моето вдъхновение, което ще ви просветли в моментите на изпитание. Защото хората ще бъдат 

потопени в хаос, по-голям от този, който преживяват в момента, и затова е необходимо да се 

молите за всички свои ближни. 

53 Аз записвам историята на човечеството. В тази книга ще бъде записано всичко, което сте 

направили в света. Искате ли да покажете примери на послушание и търпение, или предпочитате 

да оставите наследство от непослушание и бунт? 

54 Много от вас няма да имат друга възможност да се върнат на Земята, за да поправят 

прегрешенията си. Вече няма да разполагате с инструмента, който имате днес, а именно тялото, на 

което се опирате. Трябва да разберете, че идването на бял свят е привилегия за душата и никога не 

е наказание. Затова трябва да се възползвате от тази благодат. 

55 След този живот ще отидете в други светове, за да получите нови уроци, и там ще откриете 

нови възможности да се издигнете още повече и да се усъвършенствате. Когато сте изпълнили 

задълженията си като хора, ще напуснете този свят с удовлетворение, защото сте изпълнили 

задачата си, и в душата ви ще настъпи мир. 

56 В този момент ви изпратих не само за да се спасите, но и защото ви поверих легион от 

въплътени и вече невъплътени същества, за които трябва да бъдете водачи и пазители. 

57 На всички трябва да донесете Словото Ми със същата чистота, с която ви го дадох ─ просто 

във външната си форма, но дълбоко в сърцевината си, пълно със съдържание, пълно с откровения 

за всички, независимо дали са образовани или не. След големите спорове, които избухват в света в 

търсене на истината, моето учение ще възтържествува, един мироглед ще надделее. Формите на 

поклонение на хората към Бога ще се опростят и ще станат духовни. Ще познаваш всички пътища 

и ще избереш най-краткия, за да стигнеш до Мен. 

58 Моята работа ще увенчае усилията на всички онези, които са живели жертвоготовно в 

очакване на моето завръщане. Тя ще изясни много от тайните, които човек все още не е в състояние 

да разбере, ще бъде мощно оръжие в ръцете на онези, които обичат доброто и справедливостта, и 

ще изпълни сърцата с радост. 

59 Ще видите как великите "князе" ще се обърнат към моето учение и ще изоставят властта си, 

временната си власт, за да придобият тази на Духа ─ тази, която никога не преминава. По същия 
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начин ще видите как църкви, които преди това са били великолепни в своята арогантност и суета, 

ще се сринат, за да последват моята пътека на смирение. Гладните, дори в последните ми думи, 

жадно ще търсят Духа на истината, Утешителя, Учителя, който се завръща като победител, за да 

възстанови царството си в душите на хората. 

60 Преди всичко това да се случи, всяка измама и всяка лъжа ще бъдат осъдени. Вече няма да 

допускате фалшификации. Книгите, които не съдържат истината, ще изчезнат и ще остане само 

една книга, която съм поверил на хората и която е написана в техните души от началото на 

времето. 

61 Винаги, когато човечеството е било в опасност, аз съм идвал да го спася. Днес Аз подготвям 

Моя народ да бъде опора на това човечество, което е заплетено в толкова много борби, което е 

изпаднало в хаос, от който не е в състояние да се изправи. Когато това изпитание приключи, ще 

заблести дъгата на мира. 

62 Кой от вас ще бъде на земята по това време? Кой от вас ще доживее този мирен век? Истина 

ви казвам, че онзи ден не е далеч, и тогава тези 

светът да бъде отражение на обетованата земя, която съществува в отвъдното. 

63 Любовта, която е произходът и смисълът на съществуването ви, ще бъде във всички сърца, 

откъдето ще произлезе просто и чисто поклонение на Бога, което ще достигне до Мен. 

64 Не мислите за утрешния ден и спокойно изчаквате развоя на събитията. Вярвате, че 

Учителят ще защити работата си. Но трябва да помните, че Аз искам да спася човека с Моето дело. 

Винаги съм се обръщал срещу враговете му, но това са суетата, егоизмът, любовта към света, 

материализмът, и искам да бъдете непобедими войници в тази битка, за да можете да спрете и 

унищожите злото, което живее във вас днес. 

65 Сега покаянието като очистваща вода измива душите и в тях прониква светлината, 

разпознаването на Моите заповеди. Добрите намерения започнаха да покълват. 

66 Благославям всички дела и добри помисли на моите деца. 

67 Идвам да ви дам това, което ви липсва. Какво могат да ви дадат тези същества, чрез които 

Аз се проявявам, за да подхранвам душата ви? Въпреки че те, както и вие, са по Мой образ и имат в 

себе си Моите добродетели, те не са способни да ви предложат Хляба на Духа. Разглеждайте ги 

само като Моите инструменти за тази форма на проявление, която съм започнал с човека. 

68 Душата на Израел еволюира. Въпреки това тя не е достигнала до пълно одухотворяване и се 

наложи да ви давам наставленията Си със звучни думи чрез човешката способност за разбиране, за 

да ви направя Себе Си разбираем. 

69 Времената, в които Исус, моето въплътено "Слово", се разкриваше на хората, отминаха. 

Сега той е пример за днешните носители на глас и ако му подражават, ще получат големи 

възражения и големи тълпи ще ги последват. 

70 Не всички са разбрали Моето дело, написано с букви, които са останали неизличими през 

вековете. Затова се приближавам до вас, за да ви помогна да разберете моето учение от миналите 

векове и да изучите настоящите откровения. Освободете се, хора, и повече няма да остане нито 

робство, нито плен. Бъдете свободни да обичате, да вярвате, да мислите и да работите за 

световното благо. 

71 Търсете и разпознавайте в себе си приликата, която имате с Мен, така че да извършвате 

силни дела и да позволявате Моят образ да бъде разпознат в делата ви на любов към вашите 

ближни. Ако пък се отклоните от правия път, вие се отдалечавате от своя Създател и няма да 

позволите на Моя дух да се прояви във вашите дела. Тогава ще ограничите силите, с които съм ви 

надарил, ще загубите ориентация и няма да знаете откъде сте дошли, къде отивате и кога ще се 

върнете при Мен. 

72 Човешкият дух е гладен, той търси храната, която му липсва, в религиите, светогледите или 

ученията. Чувства призива на своя Отец и не знае къде да Го намери. Говорих на духа му от 

планината, за да се научи да се развива нагоре и да постигне пряко общуване с моя дух. 

73 Аз каня всички в Моя дом и тъй като има много хора, които не знаят как да Ме търсят, 

направих Моите проявления пряко доловими. Като добър пастир Аз правя препятствието, което е 

Моята утроба, видимо, за да могат душите да си починат в него. 
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74 Аз ще ви осигуря всичко за обратния път към Мен. Разберете значението на Моето Слово, 

тогава ще имате необходимото знание и насърчение в него. 

75 Не изключвайте никого, по всички пътища има хора с добра воля ─ души, които Ме обичат 

и знаят как да приемат Моите дарове. Винаги имайте пред очите си Моята заповед, която ви казва: 

"Обичайте се един друг". 

Моят мир да бъде с вас! 
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Инструкция 222 
1 Виждате, че заминаването на Учителя е много близо, и затова плачете тихо, защото сте 

свикнали с Моето любящо Слово. Но аз ви казвам: Няма да си тръгна, без преди това да съм ви дал 

последното си наставление, така че няма да ви е неудобно да предавате наставленията ми. 

2 Наближават големи изпитания, изпълнени с болка, и вашата молитва ще може да постигне 

много в тези часове на горчивина. Обединете се в духовната си работа, следвайте моите заповеди, 

защото не искам вашите прегрешения и непослушания да бъдат отпечатани в Златната книга. 

3 През това време броят на призованите е голям. Всеки път, когато се поставям сред вас, 

идват нови сърца, за да увеличат редиците ви. Те приличат на гробници, защото пазят в себе си 

мъртвец, който е собственото им сърце. 

4 Но болката пречиства душите. Ето защо много от тях вече няма да се въплътят. Те ще 

отидат в други светове, за да се посветят на задачите, които Отецът им възлага. 

5 Помагам ти да се обновиш, така че когато си отидеш от този свят, да не ти се налага да 

изкупуваш греховете си, а да дойдеш пред Върховния съдия чист от всяко петно. 

6 Разберете, че всичко, което правите на своите ближни, правите и на Мен, защото всички вие 

сте част от Мен. Не забравяйте това, за да можете да виждате своя Отец във всеки от вашите 

ближни. 

7 Хората изпитват удоволствие да причиняват болка. Но рано или късно покаянието идва и 

като неумолим съдия, който ви съди и ви измива. 

8 Ако в този момент изпълните високата си мисия да се обновите и да спасите ближните си, 

утре името ви и това на моя народ ще се произнася с почит и благодарност дори в най-

отдалечените региони. 

9 Не се лишавайте от удовлетворяващото чувство, че с право се наричате мои ученици след 

моето заминаване. Но вие трябва да сте готови да се появите в провинциите, градовете и селата, да 

донесете Благата вест на моя Трети завет и да я засвидетелствате с добрите си дела. 

10 Понастоящем, по всичко личи, че някои човешки доктрини са надделели и съществуват 

различни идеологии. Но наближава часът, в който единният мироглед ще надделее, когато 

човечеството ще се обедини в едно учение, и това ще бъде спиритизмът. 

11 Силите на природата ще се погрижат хората да се събудят и когато се опитат да изопачат 

моята истина, тези сили ще говорят за моето правосъдие. 

12 Моето дело ще достигне до духовенството, до кралете и господарите на земята и ще ги 

видите да коленичат пред моята Божественост. Тогава много книги ще изчезнат в огъня и книгата 

ще се превърне в общоизвестно знание, което моите "златни пера" са записали под моя диктовка за 

знанието на следващите поколения. 

13 Те ще изучават тази книга и хората ще я търсят, жадувайки да узнаят бъдещето. Защото 

големият хаос ще бъде разгадан от човечеството. 

14 Дръжте се непоколебимо за надеждата, защото след този хаос мирът ще бъде голям! 

Просперитетът ще бъде много голям. Дори природата, която понякога ви се струва враждебна, ще 

видите прекрасна в различните ѝ сезони. Планините, долините и хълмовете ще разцъфнат и ще 

бъдат красиви. Дърветата ще са пълни с добри плодове, а здравето, благополучието и мирът ще 

обгръщат човешкия живот. 

15 Днес земята се пречиства от всякаква нечистота, докато придобие нова девственост. 

16 Точно преди да избухнат язвите, ще ти дам предзнаменование за тях и ще ти говоря насън, 

за да бъдеш предупреден и да се молиш за останалите. 

17 Вие все още не сте свидетели на началото на борбата срещу моята работа и трябва да се 

събудите, защото образованите хора ще се борят с нея. 

18 Престанете да мислите твърде много за нуждите на тялото, а помислете за духовното 

бъдеще на цялото човечество. 

19 Моето учение ще се разпространи по цялата земя, но няма да са забравилите, които ще го 

оповестят. Те ще бъдат моите нови апостоли на смирението и духовността, които с делата си ще 

свидетелстват за милосърдието и любовта на своя Създател. 
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20 Не позволявайте на човечеството да види, че сте слаби и не сте научили нищо от Мен. 

Осъзнайте, че хората имат какво да научат от вас. Не бъдете като онези, които казват: "Господи, 

извърши в мен Твоята воля", но които се бунтуват в момента на изпитанието и дори се осмеляват 

да Ми приписват несъвършенства. 

21 Говоря простичко, на вашия език, защото не искам да оставям нищо забулено в мистерия. 

През тези последни години на Моето пребиваване сред вас ще ви представя много учения. О, 

благословени хора на Израел, които прекосявате пустинята като неуморен скитник: спрете се за 

миг, за да чуете словото Ми. Домът ми отваря портите си за всички странници, които смирено 

почукат на тях. Удовлетворете глада и жаждата си и никога повече няма да бъдете гладни и жадни. 

22 Сега преминавате през дни на изпитания, времена на пречистване и поправяне. Но аз съм с 

вас, за да ви помогна да не отслабвате в изпитанието. Укрепете се в увереността, че сте същите 

хора като тези от миналото: силни, смели хора, спасителна лодка за корабокрушенците, добър 

спътник, приятел, брат и пример за подражание. Задачата, която съм ви поверил днес, е да обичате. 

Любовта е семето, което посях във вас, защото тя е произходът и причината за всички създания. 

23 Когато се замислите, че Аз съм мъдрост ─ тази мъдрост произлиза от любовта. Когато Ме 

признаеш за Съдия ─ тази юрисдикция се основава на любовта. Когато Ме смятате за могъщ ─ 

Моята сила се основава на любовта. Ако знаеш, че съм вечен ─ Моята вечност идва от любовта, 

защото тя е живот, а животът прави душите безсмъртни. Любовта е светлина, тя е живот и знание. 

И това семе съм ви дал от началото на времето ─ единственото, което съм посял като съвършен 

земеделец на нивата, която е във вашите сърца. 

24 Днес, в Третата епоха, вие отново се отправяте към Господните полета, за да посеете 

семената, които сте намерили. Но вие сте се убедили, че не всички полета са лесни за засяване, и 

сте видели, че някои дават плод скоро, а други късно. Някои от тях са били твърди като камъни, 

други са били покрити с бодили и плевели, а много малко са били чисти и подготвени. Трябваше да 

се потрудите, за да изчистите тези полета и да ги засеете. Но ако сте били търпеливи и сте ги 

поливали с водата на вярата си, сте виждали, че в безплодните дотогава полета семето е покълнало 

и израснало, и сте се радвали на това. Онези полета, които сякаш постоянно ви отхвърлят, сега са 

ваши приятели, ваша надежда и носят мир в душата ви. Там е вашата работа, вашата ревност и 

вашата отдаденост, вие вече не можете да се отделите от тях. 

25 Продължавайте да бдите и да се молите за тези ниви, защото от плодовете, които ще 

пожънете, ще можете да се изхранвате вечно. Но за да бъде този плод вкусен за вас и да ви донесе 

истински живот, трябва да го отглеждате усърдно, така че семето да се превърне в растение, а то - в 

могъщо дърво с широки клони, които дават желана сянка на пътниците, и с изобилни плодове, 

които дават живот на многобройни хора. И след това това семе трябва да се върне в сърцето на 

земята, за да продължи да покълва, расте и дава плодове до края на времето. 

26 Колко голяма е радостта ми, когато съм сред моите ученици, в тези моменти на истинско 

духовно общение. Това е щастливият момент, в който Отец усеща любовта на Своите деца и те 

получават бащината целувка, която ги укрепва. Това е моментът, в който след пристигането си Ми 

казвате: "Отче, работихме според Твоите указания. Но тъй като не сме съвършени, ние идваме при 

Теб като малки деца, пълни с кротост и смирение, за да Ти покажем семето си такова, каквото е в 

момента, и за да можеш Ти, Божественият Учител, да ни наставляваш с Твоята любов и мъдрост, да 

ни поправяш и да ни казваш как да постъпваме. Покажи ни какво сме направили лошо, за да можем 

с Твоята помощ да го подобрим и подготвени от Твоята милост да представим произведението на 

човечеството, без да добавяме или отнемаме от него каквито и да било достойнства." 

27 И Аз ви отговарям: Бъдете благословени, защото се уповавате на Мен. Знаеш, че не идваш 

при палач или несправедлив съдия, а че си при Отец, който е пълен с любов и наставления. 

28 Давам ви допълнителни наставления, за да се подготвите и да използвате думите ми до 

последния момент, така че след 1950 г. да останете учители и водачи на хората. 

29 Светът е подложен на изпитание, народите усещат цялата тежест на моето правосъдие, 

което пада върху тях, а моята светлина, моят глас, който ви призовава, се усеща в цялото 

човечество. 
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Хората усещат Моето Присъствие, възприемат Моя Вселенски Лъч, който се спуска и почива 

върху тях; те Ме подозират, без да познават това Дело*, без да са чували Словото Ми, и издигат 

душите си към Мен, за да Ме попитат: "Господи, в какви времена живеем? Тези нещастия и 

страдания, които са сполетели хората, какво означават, отче? Не чуваш ли плача на този свят? Не 

си ли казал, че ще дойдеш отново? Кога ще дойдеш, Господи?" И във всяка религиозна група и 

общност духът на Моите деца се надига и те Ме търсят, питат Ме, питат Ме и Ме очакват. А когато 

не могат да Ме почувстват поради липса на подготовка, вярата им отслабва, те се объркват и хулят. 

Но Аз ви казвам, че вече щеше да е дошло време ваши емисари да преминат границите на вашия 

народ и да дойдат при тях като пионери на Моето учение, да им донесат Благата вест и да им 

помогнат да разберат смисъла на изпитанията, причината за хаоса, в който живее човечеството. 
* 
Откровенията на Христос при Второто Му идване в Словото, в духовна форма, които започват през 1866 

г. в Мексико чрез пионера Илия. 

30 Вие бяхте заспали, хора, и оставихте времето да минава неизползвано, и се ограничихте 

само до това да се наслаждавате на сърдечността на моето слово, да получавате моите чудеса, да 

чувате моята прошка, която ви ласкаеше постоянно, без да мислите, че точно в тези моменти, 

когато се наслаждавахте на мира, имаше милиони ваши събратя, които се отклоняваха от живота и 

губеха вярата си, които вървяха по своя път без Бог и без закон, които бяха лишени от насъщния 

хляб и духовна храна. 

31 Докато вие се събирате около масата с братята и сестрите си, с децата си, съпругите или 

съпрузите си, за да се насладите на храната си, има хиляди разпръснати семейства, които виждат 

домовете си разрушени от войните, разпалили човешките страсти и жаждата за власт. Много 

родители са загубили децата си, много майки нямат храна за малките си деца. Има много сираци, 

които отдавна не могат да видят любимото лице на родителите си ─ вдовици, които са загубили 

разсъдъка си от чиста болка, множество мъже, които са били пленени, които изпразват чашата на 

страданието и ядат само парче хляб, което не е достатъчно, за да нахрани телата им. 

32 Въпреки че физическата болка, която изпитват народите, е кървава, помислете колко по-

голяма е болката, която душите изпитват в момента. Истина ви казвам: те сега пият маята на най-

горчивата чаша. 

33 Станете, о, хора, подгответе се в молитва, за да можете да достигнете до тези народи с 

мислите си като гълъби на мира и да отворите портите на светлината, разума и справедливостта за 

тези народи. Сега ви подготвям, но първо исках да ви пречистя. Помнете: за да стигнете до Мен ─ 

колко много изпитания трябваше да преживеете и каква горчивина порази душата и тялото ви! За 

някои това е болест, за други - трудности, отхвърляне на близки хора, тяхното пренебрегване или 

заминаване. Болката във всичките й форми беше изпита от теб като много горчива чаша, за да те 

пречисти окончателно. Сърцето ти се отвори в най-дълбоката болка, която те пречисти, за да 

можеш да Ме разпознаеш и обикнеш. 

34 Когато дойдохте при Мен, водени от Илия, Добрия пастир, вие дойдохте много смирено, за 

да Ме попитате какво да направя с вас. Защото ти смирено Ме помоли да изпълня волята Си в теб. 

А Моята воля е да ви науча на любов, прошка и милост във всичките им форми. За тази цел ви 

дадох духовни дарби, способности и дарове на благодатта. 

35 Все още съм сред вас, защото все още не сте успели да разберете божествените ми 

наставления в цялото им величие. Вие все още не сте подготвени за битка и затова ще продължа да 

ви говоря до края на 1950 г. 

36 Това учение ще спаси не само избрания от Мен народ, но и всички народи по земята. Ще 

освободя децата си от всяко робство или плен, така че да се почувстват свои собствени господари и 

да не изпаднат отново в плен на невежеството или фанатизма. След това, когато постигнат пълно 

освобождение, те могат да се заемат с освобождаването на своите ближни. Днес вие все още 

пречиствате своите обичаи и ритуали - както духовни, така и човешки. След това ще извършите 

същата работа сред човечеството. Трябва обаче да ви обърна внимание, че трябва да го правите със 

смирение, без да се хвалите с духовното си извисяване ─ с кротост, която разкрива искреността на 

намеренията ви чрез истинска любов в делата ви. 
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37 Изпълнете мисията си с твърдост и доверие в Мен и направете всичко, което не сте 

направили в миналото, за да оставите работата си завършена и да можете най-накрая да достигнете 

духовното съвършенство, което ви очаква. 

38 Ако досега този свят е бил долина на сълзите, то е защото човекът се е отклонил от Моя 

закон. Създадох за него рай и накарах много от първите духове да се въплътят в първите земни 

тела, без да престанат да бъдат ангели. Исках, когато дойдат на земята, да не загубят благодатта си 

и да живеят в мир и отдаденост. Но човекът не е искал това и неговата слабост и неблагодарност, 

неговата липса на духовност са поставили основите на един свят на болка и борба. 

39 Мъжът е страдал, работейки за насъщния си хляб, а жената е стояла до него по пътя на 

болката и нещастието. Но този свят, който е бил долина на сълзите през толкова много векове, ще 

се превърне в долина на мира, когато вие, Моите първи ученици, станете цели и отидете навсякъде, 

за да Ми свидетелствате с добрите си дела. 

40 Тази планета, която е приемала души с различна степен на развитие, повечето от които са 

били изостанали, ще приеме в лоното си същества с голяма степен на развитие, които могат да 

общуват с Мен от дух на дух. Всяко следващо поколение ще живее все по-чисто, докато Небесното 

царство не навлезе в сърцата на хората. 

41 За да постигнете всичко това, ще трябва да се борите в собствения си дом, така че да го 

превърнете в храм на любовта и на обучението в Моя закон, където родителите са за децата си Мои 

представители на земята, а децата са за родителите си скъпоценни камъни - нежни растения, които 

трябва да бъдат обгрижвани с любов. Мъжът, обработвайки полето, в работата, която му е 

възложена, трябва смело да напредва в изпълнението на задачата си като знаме. Жената трябва да 

бъде любяща спътница и жертвоготовна майка на мъжа, така че двамата, заедно с децата си, да 

благославят хляба, който ги храни. 

42 Искам да носиш хляба на моето учение, където и да отидеш, и да проповядваш със 

смирение. Защото някои, гледайки живота ви, с любопитство ще се запитат: Кои са тези, които 

умеят да живеят с толкова много любов и простота? Кои са тези, които са щастливи с парче хляб и 

които въпреки бедността си се показват здрави и силни и нямат нужда да се обръщат към учени в 

желанието си за съвет и здраве? 

Но когато накрая ви попитат кой ви е учил, ще им кажете: Божественият Учител "в Духа", който 

дойде при нас в Третата епоха в изпълнение на обещанието, дадено в миналото. 

Искам да свидетелствате за Мен с делата си, защото човечеството е уморено от думи. Има 

много ваши събратя, които се борят да проповядват Евангелието и които, въпреки че това е 

Словото, което ви дадох през Втората епоха, не са успели да спасят човечеството от тази Трета 

епоха, защото им липсва практиката на добрите дела, примерът. Моите апостоли дадоха живота си 

точно за тези думи. Те много добре разбраха, че трябва да Ме вземат за пример, и запечатаха 

изпълнението на мисията си с кръвта си. 

43 Днес не изисквам кръвта ти, нито да жертваш живота си. Това, което искам от вас, е любов, 

искреност, истинност и безкористност. 

44 Така ви уча, така ви наставлявам и така възпитавам учениците на Моята Божественост в 

тази Трета епоха; защото виждам, че гледате на хода на света с безразличие и това е така, защото 

не знаете как да се поставите в сърцето на хората, където има толкова много нещастие и толкова 

много болка. Има голямо неравенство, защото виждам господари, на които им липсва само 

короната, за да се нарекат крале, и виждам поданици, които са истински роби. В резултат на това се 

разразява борба. Сред господарите, които са забогатели в света, има много, които се наричат 

християни, но ви казвам, че те почти не познават Моето име. 

45 Онези, които не виждат ближния в своите ближни, които трупат богатство и заграбват това, 

което принадлежи на другите, не са християни, защото не познават състраданието. Битката между 

духовното и материалното ще настъпи и човечеството ще бъде въвлечено в този конфликт. Но 

колко страдания ще трябва да понесе, за да дойде победата на справедливостта! 

46 Сред този спор на доктрини и светогледи моето учение ще стане валидно, сякаш светлината 

на фар се появява насред буря. Въз основа на моите думи разберете ситуацията, която ще потисне 
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човечеството. Тогава ще преценявате с по-добра проницателност и ще знаете какво трябва да 

направите, за да не останете безучастни. 

47 Разберете, че единственото духовно съкровище, за което трябва да се борите, е това на Моя 

закон. Вие пожертвахте символите, чрез които Ми се покланяхте, за да дадете път на едно по-

съвършено зачатие. И все пак виждам как дори в това време народите се надигат и си оспорват 

владението на онези земи и места, където съм се разкрил в миналото. Направих така, че много 

символи да изчезнат, но хората не са изчерпали причините за своето идолопоклонство и 

фанатизъм. 

Казвам ви: Преди идните поколения да се преклонят пред днешните идоли, Моето правосъдие 

ще ги унищожи и единствените стълбове, които ще устоят на силата на Моето правосъдие, ще 

бъдат тези, които поддържат светилищата, изградени върху основата на вашето сърце ─ 

светилищата на вярата, мира и братството. Защото духовното е неразрушимо. 

48 Тогава, когато земята е подготвена, моето духовно учение ще навлезе нежно в сърцето на 

хората от Третата епоха, а победата му няма да бъде постигната с кръв, нито с обиди. Спиритизмът 

ще навлезе чрез взаимно разбиране. Никой, който се опитва да наложи моето учение със сила, няма 

да бъде войник на истината, защото моето учение не идва чрез материални завоевания. 

Защото, ако през Втората епоха, когато ви подготвях да царувате в сърцата си, ви казах, че 

Моето царство не е от този свят ─ как бих могъл да ви кажа друго днес, когато възпитавам душата 

ви да царува в него? 

Моето учение се основава на основите на любовта. Но вие забравихте това и затова ви казах, че 

ще е необходимо да се върна сред хората, за да им припомня забравения закон, който вашите 

предшественици обичаха и за който умряха много мъченици и апостоли, мислейки за вас. 

49 Жертвата ми тогава не беше достатъчна и затова отново съм тук с вас. Необходими са нови 

апостоли и скоро ще ги изпратя с божественото семе. Подобно на ветровете, които се носят от 

единия край на земята до другия, така ще се разпространява и Моето учение. Моите пратеници 

няма да вървят сами, а цял свят от невидими същества ще ги придружава като носители на 

светлина, за да направи пътуването им още по-чудесно и те наистина ще бъдат чути от всички. 

50 Ученици, учете се от Мен, докато дойде времето, когато ще трябва да тръгнете да 

преподавате Моите наставления на ближните си. Още сега знайте, че когато 1950 г. свърши, вие 

вече няма да сте в този възторг да говорите, че тогава ще е достатъчно да издигате мислите си към 

Мен с онази подготовка, на която ви научих, за да могат от устните ви да излизат думи на светлина. 

Развивайте духовните си дарби, за да можете да получавате Моето вдъхновение. 

51 Давам ви тези указания, за да ги изучите внимателно и да разберете смисъла им, който ще 

ви бъде от полза утре, когато ще трябва да учите ближните си на моето учение за любовта. 

Моят мир да бъде с вас! 
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Инструкция 223 
1 Слязох при вас, за да ви потърся, защото отдавна се заблуждавате и не правите нищо, за да 

намерите истинския път. 

2 Липсваше ви Моето присъствие като Учител и затова Аз се поставих при вас, за да ви дам 

кураж, сила и вяра да се борите за спасението си. 

3 Човечеството е обхванато от огромно духовно невежество, то не осъзнава съдбата и 

отговорността си на земята и затова се е заблудило. 

4 Човек не знае кой е и затова не знае колко много неща пази в душата си. Той се е задоволил 

да развива човешките си способности. Но той не е обърнал внимание на тези на душата, тъй като 

не се интересува от това, което е възвишено и благородно. 

5 Как така човек може да открие способностите, които има в себе си? 

6 Беше необходимо да Ме приближа до сърцето ви, за да ви разтърся от дълбоката духовна 

летаргия, в която бяхте потънали, и да ви напомня, че не сте просто материя, че не сте 

незначителни, още по-малко парии. 

7 Когато чухте думите ми, вие ми казахте с радост: "Господи, възможно ли е да има толкова 

много дарби в нашето същество?" Тогава започнахте да разбирате какво сте и какво означавате във 

Вселената. 

8 Понякога се съмнявате в даровете, за които съм ви казал, че сте техни притежатели. Но Аз 

ви казвам, че съмнението ви идва от факта, че не сте ги разгърнали, поради което те не могат да се 

проявят по начина, по който бихте искали. 

9 Вярно е, че има случаи, в които можете да извършите невероятни дела само чрез вяра. Но 

трябва да знаете, че именно Моята любов ви дари с това чудо, за да укрепи вярата ви, въпреки че 

вие самите още не бихте могли да извършите това дело. 

10 Развитието на способностите на душата отнема много време, нито пък едно земно тяло е 

достатъчно за това, нито пък едно съществуване на земята е достатъчно за това. Но Моето 

провидение, което е във всичко, винаги осигурява на всяка душа нови тела, в които тя може да 

продължи развитието си, и ѝ помага да се усъвършенства, за да достигне мястото, което ѝ е 

предназначено. Казвам ви това, защото съм ви улавял да мислите, че постигнатото от вас е много 

малко в сравнение с това, което са ви казвали, че притежавате, и тогава в сърцето ви се заражда 

съмнение и ви обзема отчаяние. 

11 Благодарение на това, което ви разказах сега, ще можете да разберете, че няма да е 

възможно да развиете напълно дарбите, с които е надарена душата ви. Тъй като те принадлежат на 

същество, което принадлежи на вечността и е част от безкрайността, съвсем естествено е, че в един 

толкова кратък живот, какъвто е животът на човека на земята, няма да стигнете дотам, че да 

изпитате пълното развитие на някои от своите способности. 

12 Въпреки това трябва да ви обясня, че тъй като знаете, че в сегашното си съществуване не 

можете да постигнете най-голямото разгръщане на дарбите си, не бива да намалявате усърдието си 

да постигнете висшето си развитие. Напротив, помислете, че ако можете да преживеете пълното 

развитие на духовните си дарби в едно-единствено съществуване, те ще бъдат много малко. 

13 Всичко, което искам от вас, е да правите по една крачка напред във всяко въплъщение, но тя 

да бъде твърда крачка към съвършенството. Тогава душата ви ще забележи напредъка си, тъй като 

тя се разкрива с все по-голяма мъдрост чрез телата, които са й поверени. 

14 Сега вие сте в подготвителна фаза: чрез Моето Слово вече са ви разкрити всички дарби, 

които притежавате, и сте наясно със задачата, която трябва да изпълните по пътя на духовното си 

развитие. 

15 Вие вече сте били подложени на изпитанията, на които трябва да бъде подложена една 

душа, за да получи послание или божествено откровение. Остава ви само да започнете своето 

развитие, като вярвате, че пътят ви ще бъде осветен от светлината на съвестта, която винаги ще ви 

подсказва какво трябва да направите. 

16 Бихте искали диалогът ви между духовете да бъде съвършен, дарбата на ясновидството да 

се прояви напълно, силата да лекувате да ви позволява да правите чудеса във всеки случай, а 
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дарбата на (вътрешното) слово да разцъфти на устните ви и да прелива в утешения, мъдрост и 

пророчества. Но когато се убедите, че все още сте далеч от достигането на тези висоти, вие се 

натъжавате, ставате глупави и мрачни. Защо е така, ученици? Не разбирате ли, че голяма част от 

това, което искате да постигнете, зависи от подготовката ви? 

17 Знаете каква подготовка трябва да има ученикът, за да може да се освежи с плодовете на 

своето одухотворяване, и какво представлява чистият живот: да бъдеш готов да се молиш, да 

служиш на ближните си, да устояваш на изкушенията, така че в момента, в който се нуждаеш от 

духовната си сила и дарбите си, за да извършиш някакво дело на любовта, да откриеш, че си готов, 

и така да получиш удовлетворението да видиш как чудото, което си поискал в молитвата си от 

Отца, става реалност. 

18 Тогава ще можете да видите първите лъчи на светлината на Великия ден, който отдавна е 

обявен от пророци и пратеници. Ще можете да почувствате как Аз слизам в Духа, за да ви говоря за 

Вечния живот, който очаква всички вас, защото всички вие сте предназначени за същото. 

19 Прониквам до най-вътрешната част на твоето същество, за да ти докажа, че за Мен няма 

прегради или препятствия, които да попречат на Моята светлина да достигне до дъното на твоята 

душа. 

20 Казвам на хората, че тъй като са преминали през земния живот, без да се интересуват от 

задълженията и задачите на душата, им изпращам това послание на мъдрост, за да се подготвят и 

да могат да влязат в Духовния живот, когато призивът бъде отправен към всички. 

21 Казвам им: Тъй като те са преградили пътя на душата тук, на земята, нека поне й позволят 

да се подготви за времето, когато вече няма да се нуждае от земно тяло. 

22 Смятате ли, че животът се ограничава до съществуването ви на земята? Мислите ли, че 

Моят закон и Моето учение осветляват само живота ви на земята? Не, вие, множества от хора, 

които слушате думите ми: аз не въведох Божествения закон за вашето тяло, а просветих с него 

вашата душа. 

23 Знам защо ви говоря по този начин. Защото погледът Ми открива сред тълпата онези хора, 

които имат нужда да им говоря по този начин. 

24 Материалистите са тези, които не виждат по-далеч, отколкото са способни да видят очите 

им, които не вярват, че отвъд интелекта и сетивата им се простира вечността, истината, мъдростта. 

25 Тези, които вече са започнали да позволяват на душата да властва в делата им, в мислите им 

и в целия им живот, тези, които вече са започнали да освобождават душата си от всичко, което я 

свързва със света, нямат нужда да им говоря по този начин. Те също дойдоха при проявлението на 

Моето Слово в материализирано състояние, без да разбират това, което чуват, без да схващат 

смисъла му, и Аз също ги посетих в това, което обичаха най-много в живота си. 

26 Царството на Духа е безкрайно, но за да се издигнете до висотата, която ще ви позволи да 

му се наслаждавате и да живеете в него, е необходимо да познавате пътя и да имате светлина, за да 

се изкачите до него. Не мислете обаче, че омаловажавам земния ви живот: не, ученици. Защо да го 

омаловажавам, след като съм го приготвил за вас! Разберете, че животът в материалния свят също е 

част от живота в духовното, безкрайно и вечно царство. 

27 Строго погледнато, целта, която моето Слово трябва да изпълни сред вас, е да ви покаже 

сигурния път, по който трябва да вървите, за да постигнете одухотворяване. 

28 Когато ви говоря за духовния живот, не говоря само за съществуването на безплътните 

души, а ви карам да разберете, че духовният живот е навсякъде, защото всичко произлиза от него. 

29 Само светлината на този живот ще може да ви разкрие истината, само в него хората ще 

могат да разберат всичко, което виждат и което трябва да знаят. 

30 Онези, които настояват да не искат да опознаят живота на душата, ще бъдат само бедни 

същества, които ще живеят на земята без цел, ще се препъват и ще падат, без да осъзнават, че в 

дъното на същността си носят ключа за вратата на вечността, а също и лампата, която може да им 

освети пътя, водещ към мира, мъдростта и блаженството. 

31 Но Моята милост ги събужда от дълбокия им сън, възкресява "последните", за да помогнат 

на "първите" в борбата им този път срещу материализма ─ във всичко, което не са могли да 

направят. 
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32 Светът е подготвен и пречистен от болката и очаква учениците на Божествения Учител. 

Човечеството преминава през час на изпитание. 

33 Разберете мащаба на вашата мисия. 

34 Ще осветя пътя ти, когато светлината ти потъмнее за кратко, за да не се препъне душата ти 

и да не се заблуди. Защото вие сте пратеници на мира, притежатели на вечно откровение. 

35 Вашата форма на поклонение вече няма да бъде опорочена от чужди влияния, нито пък 

отново ще попаднете в духовно робство. 

36 Хората няма да окачат образа на своя Господ пред очите ви, защото все още не са успели да 

открият истинския Ми образ, въпреки че го носят в себе си. 

37 Във всяко човешко същество има нещо отвъдно, тайна съкровищница, нещо безкрайно, 

тайна. Там е светилището, в което живее Отец, чиято врата е затворена, защото не сте успели да 

проникнете в себе си. Човек не е разбрал как да открие истинското светилище, което носи в себе 

си. Той гледа само навън и усеща само външното. Това са тялото и физическите сетива. 

38 Това е времето, когато цялото човечество е в духовен сън. Няма нито една религиозна 

общност, която да се покланя истински на своя Бог. Вие ще се издигнете, за да донесете Моето 

Слово и да Ми свидетелствате с примера си. Без дела на любов Моето учение от вашите устни 

няма да има сила да ви убеди. 

39 Ще ви изпратя при народите, когато ви видя подготвени, когато в душата ви и в плътта ви 

има истинност. Тогава ще можете да разрешавате големите конфликти, ще можете да преминавате 

през големи вихри, без да бъдете отнесени, ще можете да устоявате на бури и да преминавате през 

гъсти мъгли, защото вече отваряте очите си за по-висша светлина от всяка човешка наука. 

40 Тъй като си скромен, ти е съдено да премахнеш много завеси пред философите и учените. 

За всички вас ще има мир, утеха и спасение. 

41 Понастоящем давам знаци за новото си проявление на всички народи на Земята чрез 

интуиция и сънища. Ехото от стъпките ми вече се чува наблизо. 

42 Разберете колко много ви обичам: защо се страхувате от Мен? Който е в рамките на Моя 

закон, няма от какво да се страхува от Мен. 

43 Слушате Ме с благоговение и преданост и все пак се страхувате от Мен. Причината е, че 

съвестта ви казва, че все още не вършите съвършени дела. 

44 Изпълнете дълга си към своя Бог и към ближния, изплатете дълга си на благодарност и 

всички ще бъдете приети от Господа. 

45 Ако някои от тях, поради некадърност, липса на учене, липса на духовност или невежество, 

спрат по пътя, нека не спират и другите. Но подкрепете падналия и събудете заспалия. 

46 Истина ви казвам: "първите" няма да постигнат истинско съвършенство на тази земя, нито 

пък вие, дори и да напреднете по пътя. След тях ще дойдат други, които ще направят още една 

крачка напред, а след тях други, които ще отидат още по-далеч, и така нататък. Но докато те 

напредват в своето развитие, вие като духовни същества вече ще сте се издигнали духовно. Ето 

защо ви казвам, че "първите" винаги трябва да проправят път на "последните". 

47 Скоро ще напуснете това земно тяло и тогава, когато влезете в Духовния свят, ще се 

убедите, че пътят на живота ви на тази земя не е бил безполезен и че знанията за спиритизма са ви 

позволили, напускайки тялото, да разперите крилата на душата, за да достигнете до близостта на 

вашия Отец. 

48 Подхранвайте надеждата за този нов живот и ще се утешите в нещастията, които сега 

понасяте в тази долина на сълзите, кръвта и смъртта. 

49 Направете вашите ближни мои ученици. Вижте как "последните" веднага разбират думите 

ми. Разберете, че не трябва да му предлагате лоши плодове. 

50 Човечеството вече е достигнало определена душевна зрялост, за да разбере работата ми. 

51 След 1950 г. това учение няма да бъде забравено, а по-скоро ще разцъфти. Работата ще 

стане по-интензивна, а златните книги ще се отворят, за да може от тях да потече мъдрост, и вие ще 

разберете това, което не сте разбирали преди. Писанията, които съдържат моите принципи и 

притчи, ще се носят от провинция в провинция, от дом на дом и от сърце на сърце. 
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52 Тогава ще изпитате колко много хора ще ви посрещнат добре и ще ви приемат с отворени 

обятия, защото душата им ще копнее да съзерцава Отец на Неговия истински олтар. 

53 Вие ще предавате Моите учения, като използвате доктринални примери и заповеди от 

Мойсей, помнейки думите на Исус и това, което съм ви разкрил в тази "Трета епоха", 

обединявайки всичко в едно дело. 

54 В света ще избухне "война" на световните възгледи и учения. Но аз ще се погрижа това 

движение да ви отведе към светлината. 

55 Моята светлина е по цялата земя. Навсякъде в нея ще издигна мъже и жени, чрез които ще 

се изявя. 

56 Този народ, в който живеете, ще изпълни велика мисия в този и в следващите времена. В 

най-голямата болка и изпитания тя ще бъде опора, ще дава светлина и мир и ще бъде опора за 

другите народи. Сърцето ѝ ще се освободи от егоизма и мисълта за изгода и ще се превърне в 

милосърдно и братско. 

57 Всички религиозни общности ще бъдат съдени, а най-силните ще бъдат най-потърпевши. 

Не знаеш кой от тях ще вземе на раменете си трона на славата, за да го пренесе в други земи, 

бягайки от моето правосъдие. 

58 Днес искам да ви кажа, че сред вас няма да се издигат нито материални църкви, нито олтари 

на фанатизма. Обредът и традицията ще изчезнат. Нито свещеници, нито духовници да се 

превъзнасят пред теб. 

59 Няма да имате власт или правомощия да давате званието светец на което и да е човешко 

същество. 

60 Онези, които са постигнали силна духовна връзка с моята божественост, ще бъдат най-

смирени. 

61 Дошло е времето, когато няма да остане камък върху камък от несъвършения култ, когато 

единствената църква ще бъде вътре в човека, олтарът - в сърцето му, приношението - в делата му, 

светилникът - във вярата му, а камбаната - в призива му, и ще събужда спящите души. 

62 Говоря ви с любов, за да Ме разпознаете по тази любов. 

63 Вие сте малки създания, които водя по пътя на духовното развитие и на които прощавам 

грешките, за да се научат да прощават на ближните си. 

64 Fathom my word syllable by syllable so that you may be spiritually strong and be as a staff among 

men. 

65 Дадох ви от Моята светлина, с която ще можете да просвещавате братята и сестрите си. С 

тази власт вие, подобно на Исус, ще освободите душите на мрака, които живеят на земята в 

робство и объркване. 

66 Светлината Ми обгръща всичко, защото всички вие сте произлезли от Моя Дух. Вие Ми 

принадлежите и трябва да се върнете при Мен. 

67 Не мислете, че идвам само заради израилтяните. Вярно е, че още от най-древни времена ви 

дадох закони, поръчения и напътствия, за да ви направя Мои ученици, които трябва да учат 

човечеството, които трябва да бъдат зрението на слепите, тоягата на хромите, лечебният балсам на 

прокажените. Затова ви оставих само като по-възрастни братя и сестри. 

Но също така искам да разберете, че когато говоря за тези страдания, говоря за слепотата на 

душата, за липсата на умствена гъвкавост или свобода и за проказата, която е порокът и грехът. 

Знай, че Аз искам да спася душата ти, но и тялото ти е достойно за Моята милост. Но освен това 

давам и всички тези неща. 

68 В душата ви има огромна лечебна сила, която не се е проявила напълно поради липса на 

вяра и доверие в този дар. 

69 Душата е облечена в Моята благодат, но се препъва поради слабостта на плътта. Стремете 

се към хармония и единение между душата и тялото си, за да можете да изпълнявате Моята воля. 

70 Моето Слово е кристално чиста вода, която ви освежава, така че повече да не жадувате в 

този свят. 
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71 Човечеството Ме търси и обича в своите религиозни общности и секти и получава Моята 

ласка и Моята светлина. 

72 Душите са на различни стъпала на стълбата, но аз обичам всички еднакво и им давам 

средствата, за да достигнат върха. По същия начин трябва да обичате ближните си, без да се 

съобразявате със степента на развитие на душата им. 

73 Искам да отворите сърцето си напълно, за да подготвя в него Моето жилище и да запаля 

факела на вярата. Искам да ви науча да усещате болката на другите, сякаш е ваша собствена. 

74 "Племената" на този "народ" ще се обединят духовно, преди да настъпят обявените големи 

изпитания. 

75 Сега трябва да заслужите заслуги, за да може светът да получи светлина по пътя си и да се 

борите духовно с егоизма и омразата, които отново са завладели човешките сърца. 

76 Блажен е онзи, който Ме чуе и отвори вратите на сърцето си, защото той ще бъде Моят 

добър ученик. 

77 Дайте място в сърцето си на вярата, надеждата и милосърдието, за да има в него пълно 

доверие в твоя Господ, за да не изпитваш умора по пътя и да не спираш, и за да вършиш дела на 

милосърдие сред страдащите. 

78 Това е семето, което винаги съм ти поверявал. Но ако не сте постигнали съвършени дела 

като вашия Отец, това е, защото сте само на половината път и плътта ви все още греши. Знам 

всичко това и затова ви търся с безкрайно търпение. 

79 Затова в момента създавам урок след урок Книгата на мъдростта, която ще оставя пред 

очите ви, когато оттегля Словото Си. В него ще намерите ученията, които ще ви насърчат да 

продължите да следвате тесния път на изпълнението на вашата мисия, изпълнени с надежда и 

копнеж по земята, която съм ви предложил и която е Моята собствена утроба. 

Моят мир да бъде с вас! 
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инструкция 224 
1 Записвам всяко ваше дело в книгата на възходящото развитие на душата. И за да можете да 

познаете задачата си на земята, събудих духовните дарби, които съм ви поверил от началото на 

времето. 

2 Вие излязохте от Мен и от този момент бяхте подготвени, а когато ви изпратих на земята, 

която е място на борба и съвършенство, ви дадох закона, който ви учи да обичате вашия Отец, а 

също така ви казва: Обичайте се един друг, за да бъдете в хармония с всички същества, които съм 

създал. В моите очи всички вие сте велики, достойни. Аз съм създал всички с една и съща любов и 

за Мен няма разлика между едните и другите. 

3 От дълго време очаквам завръщането на децата. Ако сърцето ви не се развълнува, когато 

чуете словото Ми, ако не пролеете сълзи на покаяние, това е, защото не сте гледали и не сте чакали 

изпълнението на Моето обещание, дадено ви във Втората епоха. Сега съм дошъл, за да донеса 

духовни и материални ползи. Словото Ми, което е плод от Дървото на живота, ще задоволи глада 

ви. Аз донасям мир на хората с добра воля, което е наградата, която ви давам за това, че се 

подчинявате на Моите заповеди на земята. 

4 Издигнете душата си, пречистете сърцето си и влезте в духовно общение с Мен в знак на 

любов към Моята Божественост. Ще излея благата Си върху вас. 

5 Молете се и вашата молитва ще обърне грешниците и ще убеди онзи, който е съгрешил в 

невежество и не знае колко много е съгрешил срещу Мен. Премахвам зародиша на злото и ви 

давам да разберете ползите от обновлението и изпълнението на мисията. 

6 За всяко ваше добро дело имам благословия, за проблемите ви - решение, а за болките ви - 

лечебен балсам. А когато сте здрави и силни, учете ближните си, вдъхновявайте ги да правят добро 

и бъдете пример, така че не само думите да говорят за Мен, но и делата ви да свидетелстват, че сте 

Мои ученици и че Ме вземате за пример. 

7 Говоря на християнския свят и на този, който не е повярвал в Христос, на народа на Израел, 

т.е. на вярващите в Мойсей. На всички ще дам Своята светлина и Своята ласка. Тази светлина ще 

премахне грешките и невежеството, а вярата в Мен ще обедини всички души и ще ги направи 

равни помежду им. 

8 След голяма борба мирът ще се завърне сред хората. Днес сте изправени пред врагове на 

вярата, духовността и добрите си действия, защото преобладаващата атмосфера е нечиста и не сте 

успели да спрете настъплението на злото. Но в действителност вие сте тези, които трябва да 

преобразите този свят, като му възвърнете здравето, мира и вярата, които е изгубил. 

9 Няма да сте сами в борбата си. Преди това вашият Бог се бори и го прави както винаги. 

Силите на злото ще бъдат вързани, човекът ще бъде освободен и животът му ще бъде възстановен, 

а вярата ще се върне в сърцето му. 

10 Ако преживеете големи успехи в упражняването на дарбите си, не се гордейте с тях, не 

позволявайте да ви се възхищават само защото сте били инструментът, който съм използвал, за да 

"говоря" на хората. 

11 Помнете, че простих прегрешенията ви и премахнах несъвършенствата ви. Използвал съм 

прости, необразовани и невежи умове, които съм обучавал да изпълняват Моите съвети. 

12 Думата ми ще бъде запазена в писмен вид. Тази книга ще бъде ръководство и напътствие за 

хората. Ако не сте достатъчно подготвени, за да разберете новите ми молби, продължете да 

изучавате Словото Ми. Аз подготвям сърцата на учениците, които трябва да съставят тази книга. В 

него ще откриете моята същност и моето присъствие. Това ще бъде наследството, което ще оставя 

на човечеството. Тези, които са вдъхновени от Мен, ще въведат закони на любовта, ще оставят 

мъдри заповеди, мисли и принципи, които светът ще опознае. Защото Моето Слово ще намери 

възприемчиви сърца, готови да го приемат, във всички народи на земята. 

13 Онези народи, които са преживели трудностите на войната, очакват емисари, които да 

потвърдят вярата им, че съм дошъл отново, за да установя Моето царство в духа на човека и да 

сключа с него завет за любов и справедливост, както е писано. 
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14 Поставил съм от дясната ти страна ангел-пазител, който познава живота ти. Той има 

задачата да ви напътства и да ви предпазва от опасности. Това е "духовният свят", който ви помага 

и по този начин изпълнява великата мисия на любовта. Имате Илия, жертвения пастир, който води 

душата ви, независимо дали е въплътен или вече не. 

15 Неговото име не е известно на цялото човечество, нито пък мисията му. Но скоро ще научи, 

че той е моят пионер по всяко време. 

Мария е майчина любов и твоя утеха във всички изпитания, на които е подложена душата. Тя се 

застъпва за вас и в тези трудни времена стои до вас, за да ви насърчава в изпитанието. Тя е 

застъпницата между Сина и Отца. А Учителят, който ви говори, е дошъл да ви наставлява и да ви 

остави подготвени като Мои последователи, когато Аз си отида. 

16 Човечество, завръщам се при теб чрез човешкия ум, за да вложа наставленията си в твоя дух 

и същността си в твоето сърце. Завръщам се при вас като факел от небесна светлина, за да водя 

хората по пътя на одухотворяването, който е пътят към вечния живот. 

17 Светлината на моите учения ви осветява, за да заблестите в сенките на този свят. 

18 Приемете това послание, което Христос ви изпраща, за да можете мислено да се свържете с 

вашия Небесен Отец, защото Той ще ви отговори с любов по същия начин. 

19 Добре дошли, страдалци, които сте уморени от страданието: елате и си починете в Моята 

любов. Аз съм мир и спокойствие и искам да оставя същото в душата ти. Аз съм вашият 

кръстоносец и вашата надежда. Радвайте се и се ободрявайте, Аз съм с вас! 

20 В моментите, в които чуваш Словото Ми, се чувстваш щастлив. В моя Божествен дух има 

мир, когато усещам, че ме слушате, и искам да ви предам това усещане. От дълго време очаквате 

завръщането ми. 

21 Пазете думата ми, която е златна пшеница, и не я губете. Необходимо е да осъзнаете 

огромното значение на любовта към ближния, защото тогава ще изпитате чудесата, които любовта 

прави. Колко тъжно е, когато някое от децата ми не усеща в сърцето си радостта, която изпитва 

духовната му душа! Искам да ви видя как утешавате, обичате, лекувате, независимо дали тялото 

или душата на страдащия. Който обича, не познава омразата, която озлобява живота. Този, който 

обича, не познава обидата, която разрушава сърцето и наскърбява душата. Този, който обича, има 

доброта в думите си, в погледа си и в делата си, животът му е изпълнен с любов и физическата му 

смърт ще бъде нежна. 

22 Вечно Моят Дух ви утешава със Своето бащинско слово. Но когато страдаш дълбоко и Ме 

викаш в болката си, ти вярваш, че твоят зов не е чут от Мен. Съмнявате се, защото не сте в 

състояние да Ме почувствате. Защото, въпреки че Ме носите в себе си, не го знаете и не вярвате в 

него. Кога не съм ти казал, че те обичам? Ако можехте да Ме чуете, колко щастливи щяхте да 

бъдете. Всеки човек ще бъде сеяч в Моите полета, лесовъд в Моите градини и семето му на любов 

ще бъде поливано от Мен. 

23 Вие сте материализирани и затова сте се заблудили и се чувствате далеч от Мен. Но аз ще 

ви дам одухотворението, което ще ви доближи до този източник на мъдрост и откровение. Има 

много хора, които всеки ден четат страниците на моето Евангелие, без да следват и да живеят 

според моето учение. Каква е ползата за тях да повтарят думите ми? От друга страна, онези, които 

Ме следват по пътя на сърцето, на чувствата, ще се доближат до своя Учител. 

24 Истина ви казвам: елате при Мен, човеци, но по стълбата на любовта, на щедрата мисъл. 

Започнете сега, за да прекратите страданието си, да спрете да плачете и да се събудите от съня, в 

който сте потънали. 

25 Има толкова много начини да Ми служиш и да бъдеш полезен на ближния си. Разпръснете 

семето Ми като утеха за страдащите. Издържайте на изпитанията на болката, които ви сполетяват 

по време на пътуването ви през живота с вяра. Вярата не познава "невъзможни", защото е 

божествен дар. Обединена с любовта, тя ще бъде вашата защита срещу бурите на този свят. Какво 

ще бъдете без добри действия в живота? Възползвайте се от това съществуване, защото ако това не 

се случи, няма да познаете здравето на душата, защото тя черпи сили само от доброто. Гледайте 

мислите ви да са чисти като лилии, делата ви да ухаят на цветя. 
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26 Станете, хора, и елате при Мен, защото Аз ви чакам. Елате по пътя на сърцето и по него ще 

стигнете до целта си, а дори да минат векове, Аз ще продължа да ви очаквам. 

27 Не бъдете като малките птици, които умират в гнездата си, преди да са се научили да летят. 

28 Говоря ви чрез мислите, които идват от Бога в момента на вътрешна готовност (носителите 

на гласа), дори и да се изразяват чрез човешки устни. Моето присъствие идва при вас, гали ви и ви 

събужда. Затова не чакайте утрешния ден, за да погалите онези, които на свой ред ви очакват. Не 

искам да чувам от вас: "Утре ще тръгна да изпълня мисията си." Защото ако не използваш живота 

си, ще продължиш да проливаш сълзи, а аз ще продължа да те чакам. Вие сте моето любимо семе, 

което под моите грижи обещава да даде красиви цветове и добри плодове. 

29 Там, във вечността, са душите на онези, които са били велики в света чрез своята любов и 

милосърдие. Там те се обединяват, след като са изпълнили задачата си на земята, и оттам предлагат 

помощта си на слабите човешки същества и страшните души, които все още се скитат по света, и 

изливат любовта си върху човечеството. Там няма разделение или отчуждение, както във вашия 

свят, където хората нито се обичат, нито се разбират, защото ги разделят техните вероизповедания 

и религиозни догми. Знайте, че религиите са само временни пътища, които водят душите към 

светлината, където всички ще светят еднакво, обединени от закона на любовта. 

30 Ето защо ви казвам, че любовта трябва да бъде крайъгълен камък на всяка религия, защото 

тази светлина е отвъд всяка теория, наука или философия и се усеща и признава от всички човешки 

същества. 

31 Сред множествата, които слушат словото ми по това време, има хора със силни и развити 

души, които идват с желание за духовното и избягват церемониите, обредите и формите на 

поклонение. Те идват, желаейки Бог като любов и мъдрост, когото обожават повече от материята, и 

след като се освободят, усещат, че не се нуждаят от свещеници, учители и преподаватели. Те са 

като факли, които осветяват пътя на другите. 

32 Мнозина, които днес живеят в "Духовната долина", са очертали пътя на развитие за вас със 

своя незаличим отпечатък на вяра, милост, мъдрост и любов. Те са високи, сияйни същества, които 

ще срещнете, когато се върнете в отвъдното. Защото те ще обединят всички в безкрайната любов 

на Отца, в която трябва да бъдат обединени всички религиозни общности на земята. Посланията, 

изпратени от съществата от този свят, идват като бели птици, за да се настанят в съзнанието на 

онези, които са подготвени от любов и вдъхновение. Колко от тези мисли, вдъхновения или 

послания, които са дошли при хората под формата на ангели, е трябвало да се върнат в отвъдното, 

защото те не са знаели как да ги приемат. Там, в моето лоно, те ще чакат човешките сърца да се 

подготвят да ги изпратят отново като дъх на любов. 

33 Пригответе се, народе! Не затваряйте повече сърцата си, когато посланието се върне при 

вас, когато вълните се върнат, когато песента на птиците се върне със зората, когато надеждата се 

върне в уморените от страдание и очакване сърца. 

34 Любов! Тези, които не обичат, носят в себе си дълбока тъга: че не притежават, не чувстват 

най-красивото и най-висшето нещо в живота. 

35 На това ви е научил Христос със Своя живот и със Своята смърт и това ви е завещал в 

Своето божествено слово, обобщено в изречението: "Обичайте се един друг с любовта, на която Аз 

ви научих". 

36 Ще дойде ден, в който онези, които не са обичали, ще се освободят от горчивината и 

предразсъдъците си, ще дойдат при Мен и ще си починат с Мен, където ще се върнат към живота и 

ще чуят Моето любящо Слово, изпълнено с безкрайна нежност. Истина ви казвам: в Моята любов е 

Моята сила, Моята мъдрост и Моята истина. Тя е като безкрайна стълба от стъпала, която се 

проявява в различни форми - от най-низшите човешки същества до най-висшите души, постигнали 

съвършенство. Обичайте, дори по свой начин, но обичайте винаги. Не мразете, защото омразата 

влачи след себе си следа от смърт, докато любовта ви кара да прощавате и да забравяте всички 

обиди. 

37 Изучавайте словото ми. Искам да ви чуя да говорите за даровете на Духа, за любовта, за 

милосърдието. 
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38 Знайте, че мъдростта се постига и чрез чувствата на сърцето. Тези чувства се превръщат в 

думи, които съдържат дълбоки учения, възвишени идеи, които любовта внушава. 

39 Давам ви тази светлина, за да може животът ви да се извиси и преобрази, за да можете да 

давате от тази светлина на болните, на децата, на нуждаещите се, защото този път няма да ви 

умори. 

40 Станете апостоли на доброто и духовният ви облик ще стане толкова красив, че ще се 

отрази в делата ви. 

41 Ако сте вярвали, че сте достигнали небето, защото слушате моите беседи, сте в грешка. 

Само този, който следва моите учения, ще достигне небето. Ако смятате, че душата ще получи 

необходимото спокойствие, ако участва в обредите на различните религиозни общности, със 

сигурност ви казвам: Не! Душата има мир само когато съвестта не я укорява. 

42 Моята любов винаги търси този, който има най-голяма нужда от нея. Така по онова време 

станах човек, за да се посветя на един народ. Този народ чу словото Ми. Но въпреки че чуха 

истината, те не Ме познаха и тяхната слепота достигна връхната си точка в проливането на 

невинната кръв на Агнето. 

43 Йерусалим! Йерусалим! ─ Земя, където свършиха моите проповеди и жертви. Няма да сте 

единствените, които изпитват болка и война. И все пак ще бъдете много огорчени. Но война ще 

има и на други места, защото хората я създават с мисленето си и в нея ще трябва да намерят своя 

край. 

44 Ако хората мислят за война, това е, защото нямат любов в сърцата си. Но аз ви питам: Защо 

не можете да обичате, нито да прощавате? Мислите ли, че обичам тези, които Ме пожертваха, по-

малко от тези, които плачеха за Мен? Знайте, че все още Ме разпъвате на кръст чрез липсата си на 

любов и разбиране. 

45 Йерусалим сега е място на болка, и Аз ви казвам: Пазете се да не пролеете невинна кръв или 

да не оклеветите Моите емисари, защото тогава децата ви ще пролеят много сълзи заради всеки, 

когото порицаете, и ще изпитат голяма болка заради този, на когото причинявате болка. Това няма 

да бъде мое наказание, а плод на вашата сеитба. 

46 Плачете, хора, ако не умеете да обичате, плачете, ако не умеете да прощавате, плачете с 

горчивината на човек, който плаче за собствената си смърт. Защото, който не обича, не може да 

дойде при Мен. Затова ви казвам: Плачете, вълнувайте се вътрешно, защото ако чувствате, то е 

защото все още имате живот и можете да се измиете със сълзите на покаянието. 

47 Във всички времена съм се обръщал към децата на Моя народ, за да им напомня за 

договора, който са сключили с Отец, и да им кажа, че те са пратениците на Моя мир сред това 

човечество, което се е отклонило по пътя на греха. 

48 Моята светлина винаги е осветявала пътя на "Израел", за да върши в него дела, които са 

угодни на Господните очи. 

49 Светлината на моята божественост винаги е греела над хората. Но когато си помислиха, че 

са изоставени, те изгубиха духовността и вярата си и изпаднаха в идолопоклонство. 

50 Поради това духовният му напредък е бавен. Ако този народ се беше освободил от егоизма 

още от най-ранни времена и беше предал на народите на земята всичко, което съм му дал и 

разкрил, Моят закон и Моята доктрина щяха да бъдат уважавани от цялото човечество. Но вижте 

света, който минава без моя закон, пие много горчива чаша и страда от глад и болка. 

51 Моите хора не успяха да предотвратят заливането на земята с човешка кръв. Мирът така и 

не настъпи, защото неговите вестители го запазиха за себе си в сърцата си, защото се съмняваха, че 

са способни да извършат това чудо. Ти си като Моя ученик Тома, който ти даде болезнен пример и 

ти се показа като Мой апостол, който се съмняваше в Моята истина. И сред вас има такива, които 

се съмняват. 

52 Има деца на този народ, чиито сърца са станали суетни, докато не са си помислили, че са 

скромни господари на земята. Това са души, които са подвластни на материализма на света и на 

нуждата на сърцето да се показва. 

53 Тези, които са забравили моята справедливост и безсмъртието на душата, са покрити с 

тъмна превръзка, която им пречи да видят яснотата на моята светлина. Но моята справедливост и 
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моята любов в този момент се спускат към членовете на този народ, които по моя воля отново са се 

въплътили на земята, за да кажат на хората как да разпространяват моя мир и моите благословии 

сред човечеството. 

Сред тези хора тук са онези, които изпратих в този момент, за да удостоверят истинността на 

Моето ново откровение сред вас и за да го засвидетелстват по-късно пред вашите ближни. 

Сега изпитвате дълбока болка, когато виждате, че макар да сте близо до своя Господ, не се 

обичате, не се признавате един друг и имате моменти, в които се чувствате безпокойни. 

54 По това време няма да Ме видите като човек, но въпреки че не Ме виждате с очите си, ще 

повярвате в Моето проявление. Ще трябва да осъзнаете времето, в което се намирате духовно, и 

мисията, която съм ви поверил. 

55 Това време на отговорност ви тежи. За да напреднете в борбата, вникнете предварително в 

думите ми с усещането, че слушате Учителя на брега на река. През това време чрез обновяване 

душата ти ще придобие голяма чистота и ще стане достойна да споделя даровете си с другите и 

достойна да бъде в Моето присъствие. 

56 Когато светът научи, че сте Ме имали сред вас и сте Ме чули, той ще потърси в този народ 

добродетели, примери и учения, които могат да го убедят. 

57 Не само вие ще правите добро на другите. Аз съм Този, Който подготвя сърцата да ви 

правят услуги, когато имате нужда от тях. А вие, които сте ясновидци, ще разберете на кого 

дължите тези ползи. 

58 Защото Моята воля не е да поставям тръни по пътя ви, защото Аз наистина ви обичам. Ще 

срещнете само това, което сами сте посяли по пътя, и ако това е болка, ако е отвращение, ако е 

сълзи, не обвинявайте своя Бог и не хулете, защото сте деца на светлината. 

59 Разберете, че всички вие сте наследници на моето царство. Но за да го вземете, трябва да 

извършите големи услуги. 

60 Действайте според Моя закон в живота си и той ще ви отведе като блестяща звезда до 

портите на "Обетованата земя". 

61 Бъдете в света светлината, пътя, знанието. Поканете вашите ближни да дойдат на моята 

трапеза, която ви очаква. В него ще се насладите на хляба на вечния живот. 

62 Яжте, богати и бедни, защото този празник няма да ви струва нищо. Но вие трябва да се 

смесите един с друг, за да цари истинска радост на този празник. 

63 Приближете се, за да чуете това слово, защото скоро няма да го чуете повече. 

64 Когато говоря за наближаващия край на това проявление, някои от вас не могат да разберат 

защо не му позволявам да продължи безкрайно сред хората. На това ви отговарям, че нито една от 

проявите, в които Бог е говорил на хората в хода на времето, не е била вечна. Винаги вашият Отец 

е трябвало да се очовечи в този процес и колко много е било необходимо това, за да бъде чут, 

видян и почувстван от вас. Затова физическото възприемане никога няма да бъде най-висшият и 

съвършен начин за общуване с Господ. 

65 След като постигнете издигане на живота си чрез одухотворяване, когато праведността, 

любовта и светлината, съдържащи се в Моето учение, станат норма на делата ви, а почитта, която 

Ми отдавате, е абсолютно духовна, тогава ще се намирате във времето на диалога между духовете, 

на съвършеното общуване ─ когато Отец вече не е принуден, когато вече няма нужда да прави 

Своето Божествено "Слово" човешко, за да говори на хората чрез човешки устни ─ когато вече 

няма нужда да използва тромавия интелект на гласоподавателите, на които съм предоставил Моето 

застъпничество в това Трето време. 

66 Моят закон, изсечен върху камък, е вечен по своя смисъл, но външната му форма е 

преходна. Направих да изчезнат плочите, на които бяха издълбани заповедите. Вашият Отец 

искаше Законът да остане записан в сърцата. Казвам ви също, че дори Исус, Обещаният, 

Помазаникът, Божият Син, не е бил вечен на земята. Словото, учението, делата и примерният му 

живот наистина са нетленни, имат вечна същност. Но Неговият човешки живот на земята беше 

кратък. Защото, след като Той се бе пролял в мъдрост, любов и милост, нямаше причина да остава 

нито миг повече, след като бе завършил Своето образцово дело. Гласът на Христос е Словото на 

Отца, той звучеше и ще звучи вечно във всички души. 
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67 Същото ще се случи и този път, хора. Този начин, по който Моят Дух ви се разкрива чрез 

мозъка на гласоподавателите, скоро ще приключи, защото не е най-съвършеният. Смисълът обаче, 

който се поражда от думите, излизащи от устата на носителите на гласа, ще бъде вечен, защото 

това е същата същност на думите като тази, която ви донесох преди, и същата същност, която 

съдържа Закона, който ви дадох в Първата епоха. 

68 Мислете сериозно като добри ученици и ще разберете, че външните форми, очовечената или 

материалната част от всички проявления на вашия Отец не могат да бъдат сред вас завинаги. 

Защото ако това се случи, никога няма да намерите изход от застоя, никога няма да се развиете. 

Въпреки това трябва да разберете, че вашето духовно предназначение е да се издигнете, да 

постигнете, да завладеете, да познаете. 

69 Външната част на това откровение на Отца на планината Синай е камъкът, който служи за 

издълбаване на Божествения закон. 

70 Външната част на Божието проявление към човечеството чрез Исус е тялото, човешката 

форма на Христос. И в настоящия момент външната част на моето проявление е носител на глас, 

поради което тази форма на откровение, както и тази от минали времена, ще приключи. 

71 Разберете, че сте деца на духовни хора, които не трябва да се хранят с форми, а със 

същност. Ако разбирате правилно думите ми, никога повече няма да изпаднете в идолопоклонство, 

нито ще се придържате към външните действия на поклонение, към формите, към преходното, 

защото винаги ще се стремите към същественото, към вечното. 

72 Осъзнайте, че живеете обвързани с материалното във всичко. Виждал съм как, когато някой 

от любимите ви хора си отиде от този свят, вие се вкопчвате в безжизненото му тяло, желаейки да 

му вдъхнете нов живот или да го задържите, без да се замисляте, че не това тяло, тази форма е това, 

с което трябва да останете свързани, а душата на този, който от този момент нататък ви гледа от 

свят с повече светлина, без да ви напуска, без да ви обърква или забравя, без да прекъсва вечните 

връзки, с които всички сте свързани. 

73 Този, който плаче за смъртта на плътта, защото смята, че по този начин вижда края на едно 

любимо същество, е "мъртвец", който плаче за друг мъртвец, е невежа и без светлина, който е 

затворил сърцето си за онова, което го съзерцава от светлината. 

74 Ако човек се ограничи да изучава и живее според учението на моето учение вместо според 

сложните религии, във вашия свят ще има повече светлина, а в душите му ще има мир. 

75 Велик е заветът, който Бог е дал в ръцете ви. Но вие все още не знаете какво притежавате. 

Затова вашата планета все още е долина на сълзите. 

76 Ако вместо да мечтаят да открият Ковчега на Завета, в който се намират скрижалите на 

Закона, и да искат да увековечат фигурата на Божествения Учител в различни образи, хората се 

ограничат да вникнат в смисъла на Божествения Закон и Учение, те наистина ще се обединят и ще 

настъпи мир. 

77 Казвам ви всичко това, защото вие, които сте получили едно от великите откровения в този 

момент, сте в опасност да се вкопчите във външната част, т.е. във формата, за да се опитате да я 

запазите завинаги със себе си. Тези, които трябва да действат по този начин, ще бъдат "мъртъвци", 

които пазят своите мъртъвци, защото всички форми преминават и от тях остава само 

същественото, духовното, вечното. 

78 Използвайте интелекта си, за да разберете, и волята си, за да действате. 

Моят мир да бъде с вас! 
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Инструкция 225 
1 Възлюбени ученици: Моята любов и мир са с вас. С моите божествени указания ви уча да 

забравите земните блага, за да може душата ви да се отдели и да се съедини с Учителя в отвъдното. 

2 Във всяко сърце има скръб, оплакване, което се опитваш да скриеш от погледа Ми. Идваш 

да се учиш от Мен, а не искаш да Ми покажеш скръбта си. Но вие сте пред Моя проницателен 

поглед, който прониква до дъното на сърцето ви и е съпричастен с болката ви. 

3 Преди да ти дам наставленията Си, ще сложа балсама Си върху раните ти, ще изпълня 

душата ти с мир. Искам да те видя силен, да те почувствам близо до себе си. Връзките, които 

съществуват между теб и Отец, ще стават все по-тесни с всеки изминал ден, така че веригите, 

които свързват сърцето ти със земята, да се разкъсат и душата ти да стане свободна. Научих ви да 

се подчинявате на духовните и човешките закони, за да не изпаднете в материализъм или духовен 

фанатизъм. 

4 Много сте изстрадали, за да стигнете до момента, в който ще станете свидетели на третото 

ми откровение и ще чуете отново Словото ми. Сред вас има и такива, които, въпреки че са Ме 

чули, не са се освободили от страданието, защото душата им не е успяла да се освободи от 

човешките нужди. Но Аз идвам като търпелив и любящ Учител, за да ви помогна с Моите 

наставления, така че новодошлите да могат да напреднат в своето странстване. 

Изпитанията в живота са част от Моето учение, те оформят и укрепват душите ви, за да 

издържат на новите изпитания, които ще дойдат. Болката е средството, чрез което сте дошли при 

Мен. 

Същото се случва и през Втората епоха. Именно слепите, прокажените, парализираните, 

обсебените, глухите ─ тези, които имаха гнойни рани не само по телата си, но и по "сърцата" си ─ 

свидетелстваха за Мен. 

5 Делата на любов и милосърдие, които вършех сред вас и които вие наричахте чудеса, 

разпалиха вярата на тези сърца и чрез тях много други дойдоха при Мен. Моята воля беше да 

направя тези дела, за да накарам най-дълбоките струни на сърцето и душата да потреперят, така че 

човек да изпита пряко силата на Исус ─ този свръхестествен човек, който извърши дела, 

невъзможни за други хора ─ дела, които бяха над науката и всичко, което пратениците на Господ 

бяха направили в миналото. Все още не е настъпил краят на времената и затова Отец, тъй като е 

Дух, слиза при хората, скрит в плътта на Исус, за да бъдат видими всички Негови дела и да се чуят 

думите Му. 

6 Ето защо в много случаи първо изцелявах физически болни, така че доказателството да бъде 

дадено в очите на най-невярващите и материализирано. Защото, ако бях извършил тези чудеса само 

върху душата, хората нямаше да ги видят и да им повярват. 

7 Времената са се променили. Ако не бяхте същите, щях да повторя тези чудеса сред вас, за 

да свидетелствам за Мен. Но вие бяхте Мои свидетели в онези времена. Вие не само станахте 

свидетели на Моята милост, но и я получихте. Колко от вас са усещали ласката на Исус, нежния 

натиск на ръката Му върху главата си. Колко от вас са чували звука на това слово, което изпълва 

тялото и душата ви с лечебната си сила и любов. 

8 Днес се обръщам директно към душата ви, защото открих, че тя е сляпа при някои, лишена 

от подвижност при други, глуха за божествения глас при трети, а при някои е прокажена от греха и 

порока. Затова ви призовах да дойдете при Мен доброволно и мирно. Но ти си бил закоравял в 

сърцето си. Едва когато болката беше много силна, ти тръгна към Мен. 

Преди това сте чукали на една врата след друга в желанието си за спокойствие, здраве или 

комфорт. Но когато не открихте тези ползи, смирено преклонихте шии, за да дойдете в моето 

присъствие. Всички вие сте изминали този път. Нито едно сърце, нито една душа не е дошла при 

Мен, която да не се е нуждаела от Моята милост, затова ви казвам още веднъж, че сте намерили 

този път чрез болката. 

9 Някои в неверието си искаха от Мен чудо, за да повярват. След това ги подложих на 

изпитание, като не им дадох исканото от тях чудо. Защото онзи, който вярва в Мен и Ме обича, 

никога не поставя условия на Отца. Други, въпреки липсата на вяра, продължиха да слушат Моите 
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поучения, докато сърцето им не се преклони, което доведе до чудото, което се случи с тях. Когато 

отвориха очи, изпълнени с вяра в своя Господ, те с безкрайна радост разбраха, че са възвърнали 

здравето и мира си. А други, които също така упорито слушаха Словото Ми, забравиха 

физическата си болка и издигнаха душите си, докато самите те благословиха страданията си, 

защото бяха сред онези, които се приближиха до Мен. 

10 Бъдете благословени, защото разбрахте, че по този начин Аз изпитах вярата и любовта ви и 

че чрез копнежа си за спасение вие получихте Моята милост и Моите дарове. 

11 Аз бях Учител, Аз бях Баща, Лекар и Съдия. Аз съм най-висшата любов. Винаги Ме търсете 

като Отец и като Учител. Не се разболявай, за да не Ме потърсиш като Лекар, и не оспорвай Моето 

правосъдие, за да не бъда с теб като Съдия. 

12 Практикуването на морал, добродетели и одухотворяване ще ви освободи от болестите на 

тялото и угризенията на съвестта. 

13 Още веднъж ви казвам, че днес не съм дошъл при човечеството, за да повторя чудесата Си 

от Втората епоха. Защото дойдох с желание за душата ви, но без да забравям тялото ви, защото и то 

е Мое творение. Приближих се, за да изпълня сърцето ви с мир и да накарам лицето ви да се 

усмихне сред превратностите и болките на това време. 

14 Аз озарих сърцето ти със светлината на един идеал, който е реалност, защото този идеал 

съм Аз, целта на пътя, по който винаги ще имаш Моето присъствие, Моята помощ. На него аз ще 

бъда будител, приятел, лекар и пазител, който ще защитава съня ви. 

15 Душата ви сега открива своя свят, въпреки че все още живее на земята. Сега то опознава 

своето светилище, намерило е пътя и от него вижда на хоризонта истинското си отечество. 

Питаш Ме в сърцето си кои от тях ще стигнат до него и Аз ти отговарям: Всички. Но в бъдеще 

не болката ще ви води, нито изпитанията ще ви принуждават. Тя ще бъде твоята любов, светлината, 

която те води към Мен. Изпитанията по пътя служат само за да ви разбудят от материализма. 

16 След като бурите и ураганите отминат, в сърцата ви ще настъпи спокойствие и мир. Тогава 

ще достигнете своя съюз и Отец ще ви каже: Сега сте готови. Сега мислете за другите, сега имате 

право да поучавате ближните си, защото сега можете да дадете добър пример. 

17 "Новият Йерусалим" ще отвори портите си. В него ще останат стражите, а от него ще 

тръгнат пратениците към народите, за да донесат блаженството и свидетелството. 

18 Словото ви ще свали идолите от пиедесталите им, а светлината, която излиза от вас, ще 

разпръсне мрака. 

19 Въпреки че ви се струва, че това е твърде голяма отговорност, казвам ви, че можете да се 

справите с тази задача. Защото душата ви е започнала своя път на еволюция много отдавна. 

20 В Първата епоха Израил пази Ковчега на Завета само за себе си. Но когато Исус 

проповядваше на земята, Той премина границите на Юдея и изпрати апостолите си при други 

народи, за да разпространят семето на любовта. 

21 Днес Аз идвам като Светия Дух и Моето Всеобщо Учение включва всички, без да прави 

разлика между раси, учени и невежи, богати и бедни. В него ще се обединят всички жители на 

Вселената, които ще живеят в безкраен брой светове. 

22 От този "народ" ще се издигне духовният храм, в който Аз ще живея вечно ─ вътрешният 

храм, в който ще се издигне олтар на любовта към Моята Божественост ─ светилище, което няма 

да бъде изградено с камъни, а с молитви, дела на милосърдие и истински свидетелства. В този храм 

ще бъде Моят образ ─ не онзи, който е направен от човешка ръка, а онзи, който Аз създадох "по 

Мой образ и подобие": човешкото същество, надарено с душа и просветено от светлината на Духа. 

23 В теб има отражение на Божественото, Аз наистина съм в теб. Интелектът, волята, 

способностите, сетивата и добродетелите, които притежавате, свидетелстват за висшата природа, 

към която принадлежите, и са живо свидетелство за Отеца, от когото произлизате. 

24 Понякога, поради непослушание и грях, ти омърсяваш и оскверняваш образа, който носиш 

от Мен в същността си. Тогава не приличаш на Мен, защото не е достатъчно да имаш човешко тяло 

и душа, за да бъдеш образ на Твореца. Истинското подобие на Мен се състои в твоята светлина и в 

любовта ти към всички твои ближни. 
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25 "Растете и се размножавайте" казвам на душата ви в тази Трета епоха, както казах на 

бащите на човешкия род, когато им казах да населят земята с човешки същества. Растете и се 

умножавайте, възлюбени хора, но растете в духовността и се умножавайте в добродетелите. 

26 Бъдете светлина сред толкова много мрак, който цари в този момент. Бъдете молитва и 

манна, балсам и ласка, тогава ще се хармонизирате с хората, които Ме обичат, с душите, които Ме 

обожават. 

27 На земята имате убежище, което е вашият дом ─ тази институция, която е образ на 

Вселената, така че в нейното лоно да можете да натрупате сили за борбата в живота. 

28 Погрижете се домът ви да е нещо като светилище, да е малко царство, оазис в сухата и 

враждебна пустиня на живота ви. Пазете добродетелта на дома си, но не изпадайте в егоизъм 

поради прекомерни амбициозни стремежи, защото тогава той вече няма да прилича на Вселената 

заради липсата на гостоприемство, любов и милосърдие. Нека покривът ви бъде гостоприемен, а 

трапезата ви - братска. 

29 Само по пътя на любовта ще Ме достигнеш и ще Ме опознаеш. Ето защо ви инструктирах 

как да живеете според това учение. Защото тя ви вдъхновява с истинска любов. 

30 Словото Ми ще бъде ваш водач в това Трето време и ще ви преведе през препятствия, 

"пропасти" и "тъмнини", защото в него се съдържат Моите напътствия. 

31 Помни, че само Аз съм твоето спасение. В миналите времена, в настоящите и в бъдещите 

Моят закон е бил, е и ще бъде пътят и водачът на душите ви. 

32 Благословени са онези, които градят върху Моя закон, защото те никога няма да се заблудят 

на кръстопът. Те ще дойдат в Обетованата земя и ще запеят триумфалната песен. 

33 Възлюбени хора: Всяка стъпка напред, която правите по пътя, Аз благославям и по този 

начин изпълвам душата ви с мир и увереност като стимул да не спирате и да не заспивате, както в 

минали времена. 

34 Не се задоволявайте с предишните си работи. Имайте предвид, че целта е все още далеч и за 

да я достигнете, трябва още много да се "лутате", да придобивате нови достойнства и да се 

напрягате, за да постигнете своето издигане. 

35 Съвършенството на душата не може да се измери с времето на земята, било то векове или 

епохи. Усъвършенстването и развитието на душата е свързано с вечността. Но тъй като пред вас е 

вечността, не бива да пренебрегвате дните или минутите на земния си живот, мислейки, че ако ги 

оставите неизползвани, все още имате много възможности да ги замените. 

Не сте осъзнали какво изпитва душата ви, когато е пропуснала дори една крачка по пътя на 

развитието си или когато е изостанала за "миг". Необходимо е да осъзнаете ценността на всеки миг 

от съществуването си, за да живеете будно и да го използвате в полза на физическото и духовното 

си усъвършенстване. 

36 Знам, че не всички от вас могат да напреднат по този път с една и съща стъпка. Затова 

казвам на онези, които вече са успели да вървят уверено и твърдо: Не забравяйте тези, които идват 

след вас. Признайте, че някои идват уморени, други са спрели, а трети губят вяра за кратко. 

37 Давам ви мандат да се грижите за тези, които се препъват и падат по пътя, за да можете да 

намерите възможност да упражнявате братството си и да докажете това, което сте научили от 

моите учения. 

38 Ако някой възнамерява да запази знанията, вярата и дарбите си за себе си, защото се 

страхува, че другите ще използват и ще се радват на това, което е изработил, той ще дойде при Мен 

сам и с празни ръце. Той ще Ми представи семето си, но не и реколтата си, защото никога не е 

сеел, а се е задоволявал да получава семе и да го използва за себе си. 

39 Онзи, който забравя себе си, за да даде на ближните си от това, което носи в душата си, и 

чиято най-голяма радост е да помогне на ближния си да се изкачи до върха на планината, където е 

духовната цел, ще пристигне с огромни множества след себе си, благословен от духовните си братя 

и сестри, с душа, изпълнена със светлина при изпълнението на мисията си. 

40 Елате при Мен, ученици, ученици и отпаднали. Ученици наричам онези от вас, които са 

изучавали Моето учение от момента, в който ви разкрих, че сега е Третото време, когато душата на 

човека трябва да се издигне и да достигне голяма височина, за да бъде в хармония с Отца. 
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А на вас, които се чувствате ученици, казвам истината, че това не е първият урок, който 

получавате от Мен. Много отдавна, в други векове, Аз ви говорих и оттогава вие познавате Закона, 

а също така оттогава очаквам да го изпълнявате. 

На вас, които нарекох отшелници, казвам, че не бива да се учудвате, че се изявявам сред вас, 

защото беше предсказано, че ще се върна при хората. 

41 Чуйте Ме всички и пригответе душата си, защото ви давам храна за душата, хляб без квас, 

както ви казах във Втората епоха. Само от Мен можете да получите този хляб, който е същността и 

любовта на Моя Дух към всяко създание. Подхранвайте се с нея от днес, за да не липсва на никое 

от Моите деца. Не умирай от глад, защото Аз, Отец, ти казвам, че никога не си Ме имал толкова 

близо до себе си, както сега. 

42 Обещах да ви подкрепям и да ви давам закрила, защото сте мои деца. Не се съмнявайте 

повече, не се чувствайте гладни или изоставени от тази любов и усещайте моето присъствие на 

всяко ниво, на което се намирате. 

43 Искам да познаете вкуса на плодовете, които ви предлагам, за да не бъдете измамени. 

Защото краят на Моето проявление наближава и след това време за избрания народ ще има 

опасности и примки. Онези, които не изучават внимателно инструкциите, които получават, са 

склонни да изпаднат в изкушение. Само онези ученици, които остават бдителни и се молят, ще 

видят себе си свободни от грешки, ще донесат чистото семе и ще знаят как да го предадат на 

своите ближни. 

44 Отбелязах времето на откровенията си в трите века: Времето от появата на първия човек до 

раждането на Исус е първата епоха на човечеството. Това беше дълъг период от време, изпълнен с 

изпитания, борби и преживявания за душата ви, която беше в процес на пълно развитие. Исус 

поставя началото на втората епоха и човекът изучава урока, който Той му дава с примера Си, и се 

разтърсва, когато усеща, че "Словото", Пратеникът на Отца, се приближава. 

Престоят Му в този свят беше кратък; след кратко време Той се върна при Отца, откъдето беше 

дошъл, след като беше обучил и подготвил избраните, за да може Неговото Слово да бъде донесено 

до краищата на земята. Оттогава до 1866 г., когато се появяват знаците, възвестяващи началото на 

нова епоха, се случва това, което се съдържа във втория период. 

След този период за човечеството се откри нов цикъл, третият, и моят Дух в пълната си 

ефикасност ви инструктира да преминавате от един период към следващия и да получавате семето, 

светлината и благодатта, които съответстват на това време, за да можете да разпознаете степента на 

еволюция, която сте достигнали, и стъпка по стъпка да се приближите към одухотворяването. 

45 Периодът от време, в който ви давам наставленията Си с посредничеството на човешко 

същество, е фиксиран и както всяка Моя заповед, трябва да се изпълни. След това вашата вяра, 

интуиция и доверие в Мен ще ви кажат, че Аз съм близо до вас, и ще почувствате, че дълбоко в 

душата си Аз направлявам стъпките ви, винаги сочейки върха на планината и помагайки на Моите 

деца да постигнат съвършенство, което е целта, очакваща душите. 

46 Благословени жени: Вие също принадлежите към моето апостолство. Няма разлика между 

духа на този човек и вашия, въпреки че физически сте различни и задачите на двете страни също са 

различни. 

47 Приемете Исус за господар на духа си и Го следвайте по пътя, който Неговата любов е 

очертала. Направете словото Му свое и прегърнете кръста Му. 

48 Говоря на духа ви със същите думи, с които говоря на хората, защото вие сте духовно равни. 

Въпреки това, ако женското ви сърце търси пример за подражание, ако се нуждаете от съвършени 

примери, които да ви подкрепят в усъвършенстването ви в живота, спомнете си за Мария, 

наблюдавайте я през целия ѝ земен живот. 

49 Волята на Отца беше скромният живот на Мария да бъде записан от Моите ученици, които 

я познаваха и се съветваха с нея по време на цялото ѝ служение. 

50 Този живот ─ скромен за тези, които го познават ─ е сияен от раждането до края на живота 

си в света. Мария е написала много страници с любящи наставления със смирението на духа си, с 

безкрайната си нежност, с чистотата на сърцето си, с любовта си към човечеството, която е 
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изразявала повече с мълчание, отколкото с думи, знаейки, че Този, Който трябва да говори на 

хората, е Христос. 

51 Духът на Мария е самата майчина любов, която се излъчва от Отца, за да даде на 

човечеството съвършения пример за смирение, послушание и кротост. Нейната разходка из света 

беше пътека от светлина. Животът ѝ е прост, величествен и чист. В нея се сбъдват пророчествата, 

които обявяват, че Месията ще се роди от девица. 

52 Само тя е била способна да носи Божието семе в утробата си, само тя е била достойна да 

остане Духовна майка на човечеството, след като изпълни задачата си към Исус. 

53 Затова Мария е вашият съвършен пример, жени. Обърнете се към нея и я вземете за образец 

в нейното мълчание, в нейните дела на смирение, в нейното безкрайно себеотрицание от любов 

към нуждаещите се, в нейната безмълвна болка, в нейното състрадание, което прощава всичко, и в 

нейната любов, която е застъпничество, утеха и сладка помощ. 

54 Девойки, съпруги, майки, момичета без родители или вдовици, самотни жени, вие, които 

имате сърце, пронизано от болка ─ наречете Мария ваша любяща и грижовна майка, повикайте я в 

мислите си, приемете я в духа си и я почувствайте в сърцето си. 

Моят мир да бъде с вас! 
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Инструкция 226 
1 Учителят ви благославя, хора. Подготвям ви да се освежите в моето присъствие и да 

получите сили да устоите на духовните, моралните и материалните изпитания, които все още 

съществуват сред вас. 

2 Често съм ви говорил за изпитанията, които ще сполетят света по това време. Ако отворите 

очите си, ще видите, че те вече са пристигнали. По-големите ще дойдат утре. На вас, които имате 

противоотрова за тях, ще бъде дадена възможност да спечелите уважение. Ако следвате указанията 

ми, ще можете да командвате силите на природата, които ще спрат и няма да навредят на близките 

ви, а те ще ви се подчиняват като послушни слуги. Твоята сила ще се разпростре не само върху 

малка група хора, но и върху цели региони и народи, които ще получат облекчение в скръбта си 

благодарение на молитвата на "народа на Израел". Но горко ви, ако не останете "бдителни" и не се 

молите, защото тогава липсата на изпълнение на мисията ще тежи на душата ви и ще се чувствате 

твърде слаби, за да посрещнете изпитанията. 

3 В това време на размисъл и изпълнение на мисията трябва да се подготвите да завършите 

мисията, която сте започнали в миналото. Поправяйте грешките, с любов връщайте чистотата на 

душата си. Съмнението ви е голямо, защото като Мои пратеници не сте предали всичко, което съм 

ви поверил в полза на човечеството. 

4 Блажен е онзи, който има вяра, но и Аз благославям онзи, който идва при Мен и Ме моли за 

този скъпоценен дар. "Вярата ще ви спаси", винаги съм ви казвал. В тежките кризи, в големите 

изпитания всеки, който се моли и вярва, ще бъде спасен. Защо понякога изпадате в бездната на 

отчаянието и безнадеждността, въпреки че знаете, че ви обичам и че се радвате на пълната Ми 

закрила? Ако нямате енергийна вяра, потърсете я в себе си, а когато я откриете, носете я със себе 

си като светило, което да осветява пътя ви. Тогава ще бъдете силни, търпеливи и в съгласие със 

съдбата си. 

5 Научих те да се молиш и в тази молитва ние бяхме в общение на мислите. Ти Ме призова в 

страданията си и в часовете на мир. Дори когато си съгрешавал, ти си търсил Моето присъствие, за 

да плачеш с Мен за прегрешенията си и така да успокоя душата ти. Моята любов и търпение са 

безгранични и ви се разкриват непрестанно. 

6 Наближава определената дата за заминаването ми. Тогава словото Ми ще свърши, но Аз ще 

остана духом в сърцата на моите ученици. Дотогава трябва да си се научил да Ме търсиш във 

вътрешния храм на своето същество. Славата от това ще бъде във вярата, любовта и възвисяването 

на душата ви. Никой няма да може да разруши това светилище, ако сте го изградили с 

непоколебима вяра. Упорствайте в Моето учение, за да можете винаги да разпознавате задачата, 

която съм поверил на душата ви. 

7 Търсете Ме в Безкрая с чувствителността на душата си, но не искайте да Ме видите. Очите 

ви не могат да видят Духа Ми. Йоан, Моят ученик от Втората епоха, в своето велико видение не 

видя Моя Дух в цялата му слава. Показвах на духовните му очи само алегории, които съдържаха 

велика тайна, която той не можеше да разтълкува при цялата си екзалтация. Той Ми благодари за 

това, което му бях дал, и записа за бъдещите поколения онова, което видя и чу в това велико лице. 

8 Пророци на това време: Влезте с благоговение в Безкрайността и Аз ще ви дам, заради 

вашата подготовка, красиви видения, които ще насърчат хората и ще им съобщят за предстоящите 

събития. Дори децата ще свидетелстват за това, което са видели; ще им дам велики видения. 

Светлината на Моята мъдрост ще те озари. 

9 Словото, което Учителят предава в това време, има заслугата да разкрива учения, непознати 

на хората, чрез подготвен човек, който изпълнява задачата си на носител на глас с истинско 

разбиране. Тази благодат ви учи същевременно да разбирате чрез моите проявления еволюцията, 

която душата е достигнала в Третата епоха. 

10 Моята светлина ви накара да видите тази истина ясно, тя прониква в цялото ви същество. 

Това е кристално чиста вода, с която уморената душа може да утоли жаждата си. За сърцето това е 

насърчение в битката с мизерията и изкушенията, на които трябва да устояваш ден след ден. Това 

знание е силата, която ви насърчава, е благодатта, която обновява моите ученици. 
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11 За да узнаете нещо повече за душата и живота, който ви заобикаля, е трябвало да се 

развивате през различните земни животи. Вие навлязохте в епохата на светлината, която ви 

позволява да разпознаете ученията на Моето учение в техния истински смисъл, а не както сте си ги 

представяли. И това ви позволява да разпознаете пътя, който води към вечния живот. Колко много 

откровения ще узнае човек чрез тази светлина и колко много минали грешки ще трябва да оплаква, 

когато ги открие! Защото сега е часът на пробуждането, епохата на свободата на духа и мисълта. 

12 Всички излишни обичаи, които човек влачи със себе си като вериги, ще паднат от него, 

когато се освободи от материализма чрез новата си подготовка. 

13 Ще трябва да издигнете глас, за да го чуе светът. Вие трябва да бъдете изразители на тази 

Блага вест като истински свидетели, които знаят как да обяснят това, което са чули ушите им и са 

приели умовете им, като го потвърдят с делата си на любов и милосърдие. 

14 Ако досега действията ви не са били съвършени, то е защото не сте искали да се 

преобразите чрез моето учение. Липсват ви воля, себеотрицание и усилия. Но душата ти иска да се 

издигне в желанието си да се доближи до Мен и да изпълни задачата си. 

15 Ако хората на науката тръбят за величието на своята наука, то е, защото са убедени в това. 

За да можете да говорите за моята работа, вие също трябва да се потопите в нея, докато се убедите 

в нейната истинност. 

16 Разберете: Не можете да говорите или да потвърждавате това, което не знаете, защото се 

страхувате да не изпаднете в лъжа или грешка. Ако пък сте подготвени, имате знание и дълбока 

вяра в себе си, ще притежавате светлината на истината. 

17 Помнете, че моето обучение не се ограничава само до вашите идеи и разбиране. Моята 

божествена мъдрост няма граници. Никой не може да претендира, че е знаел или разбирал някое от 

Моите откровения още преди да съм му ги разкрил. 

18 Докато учените се опитват да обяснят всичко с материалните си познания, Аз разкривам на 

смирените Духовния живот, действителния живот, в който е причината, основанието и обяснението 

на всичко съществуващо. 

19 От знанията, които ще предадете, ще произлезе представата, която хората си изграждат за 

моята работа. Мнозина, поради липса на разбиране, ще съдят Моето учение според вашата 

незабележимост, точно както във "Втората епоха" Исус, Христос, беше съден според скромния си 

вид и простото си облекло, и защото онези дванадесет, които го последваха, също бяха просто 

облечени. Истина ви казвам, че те не бяха покрити с парцали и че бяха отхвърлили земната суета 

само защото благодарение на Моето наставление бяха разбрали в какво се състоят истинските 

ценности на душата. 

20 Казвам ви, ученици: когато хората започнат да изучават Моето дело и ви търсят и ви 

разпитват, не изпадайте в изкушение, като се смятате за по-висши поради знанието, което сте 

получили от Мен. Колкото по-скромни сте, толкова по-благородни и заслужаващи доверие ще ви 

смятат. 

21 По този начин светлината, която разсейва фанатизма и освобождава душата, постепенно ще 

се разпространява от човек на човек. И онези, които са се наричали християни, без да са такива, ще 

опознаят и разтълкуват истинското учение на Христос чрез тази светлина. Защото тя ще им даде 

възвишена представа за Духовния живот, за който Исус говори в Своите учения. 

22 Ученици, слушайте Ме, защото Този, Който ви научи на смирение и ви нарече братя в 

Своята любов, е същият, Който ви говори днес, в това време. 

23 Моята тайна съкровищница се отваря пред учениците, за да ги превърне в майстори. 

Слушайте Ме и изучавайте Словото Ми, за да ви изпратя в провинциите и народите да 

разпространявате учението Ми. 

24 По това време ви говоря от Моя "трон" и гласът Ми се чува във вашия свят чрез надарен от 

Мен човек. 

25 Точно както беше обявено идването на Месията в Първата епоха, Аз също обявих Моето 

завръщане при вас. И ето ме сега! 

26 През 1866 г. Духът на Илия, пророкът и пионерът, се изяви, за да подготви пътищата на 

Господа, да запали светлина в сърцата на "първите", да им съобщи за предстоящото ми идване и да 
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подготви носителите на глас, мъже и жени без образование, чрез които да се прояви Светият ми 

Дух. 

27 Чрез тези глашатаи Аз се изявих, за да може Моето слово да бъде чуто и от определените 

Божии служители на земята, така че всички, които по някакъв начин нарушават Моите закони, да 

се въздържат да продължават да ги оскверняват и те да учат хората на истинския път, който води 

към Мен. 

28 Отново ще се издигнат книжниците и фарисеите, за да Ме съдят и изпитват ─ сега във вас. 

Но Аз ви казвам: Бъдете смирени с онова смирение, на което Аз ви уча, за да ви признаят за Мои 

ученици. 

29 Народът на Израел все още не е обединен. Защото докато някои са "в духа", други все още 

имат земно тяло. Докато някои са спасени, други са на ръба на пропастта. Сред тях са онези, които 

мислят, че обичат Отец, но всъщност се покланят на Златния телец. Но наближава времето, когато 

този народ ще бъде обединен и подготвен. 

30 Вие, които Ме чувате и сте част от този народ, сте сред онези, които са последвали звука на 

призива Ми, който е като звън на мелодична камбана. Ще получите наградата за своето 

послушание и добра воля, когато чуете "Божественото Слово" ─ същото, което говори в Исус, 

равина от Галилея. 

31 Аз ви уча да не цензурирате вярванията и поклоненията на вашите събратя в различните им 

религиозни общности. Моето учение, което е всеобхватно, ви учи на уважение към всяка вяра. 

Знаете, че Аз съм във всички - и в чистия, и в оцапания от греха. 

32 Обичам всички и не наказвам никого. Моята справедливост е тази, която поправя и 

усъвършенства душите. 

33 Божественият Дух е изпълнен с любов, в Него няма гняв. Повярвайте в това: Ако Отецът 

изпита гняв и за миг пред лицето на вашите обиди и прегрешения, този миг ще бъде достатъчен, за 

да ви унищожи. 

34 Затова дойдох "на бял облак", за да чуеш словото Ми, да премахна нечестието ти, да отворя 

духовните ти очи за истината и да се представя в пустинята на живота ти като палма, под чиято 

сянка си починал. 

35 Не съм ви дал материални богатства, защото ако получите всичко, ще Ми обърнете гръб. 

Какво бихте направили, ако забогатеете? Но истина ви казвам: Това, което ви давам сега, е повече 

от скъпоценен камък ─ то е съкровище. 

36 Къде отиват душите след физическата смърт? Сърцето ви не знае, не познава тези светове. 

Но трябва да се изкачиш по тесния път на духовното си развитие, за да не попадне душата ти в 

долината на мрака. 

37 Станете, за да живеете нов живот, живот в мир. Искам да "наблюдавате" и да се молите сега, 

защото човечеството е изправено пред унищожение. 

38 Някои не вярват в Моето присъствие, защото се противопоставят на бедността и 

скромността на тези места за срещи, както и на незабележимостта на гласоподавателите, чрез които 

Аз се изявявам. Но ако тези съмняващи се проучат живота на Христос, ще разберат, че Той никога 

не е търсил показност, почит или богатство. 

39 Тези места могат да бъдат толкова бедни и ниски, колкото са конюшнята и сламата, върху 

която съм се родил по онова време. 

40 Ученици, вие бяхте на небесната Ми трапеза и на нея ядохте и пихте хляба и виното на 

Моята любов. 

41 От Моя "Трон" изпращам лъча Си, за да ви зарадва с концертите на Моето Слово. 

42 Очаквах идването ти, както в минали времена. 

43 Седнете на Моята трапеза и Ме обградете. Ако сте гладни и жадни, ето я храната: 

Помогнете си сами и яжте. Когато се чувствате тъжни или болни, тук е моето присъствие, за да ви 

даря със здраве и утеха. 

44 Винаги подхранвайте надеждата, че ще живеете с Мен вечно. Както изпълних обещанията 

Си за света, така ще изпълня и обещанията Си за духовния живот. 
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45 Направете заслуги на земята и никога няма да се отклоните от пътя, който води към Мен. 

46 През това време вие преминавате през нова пустиня, в която не сте загинали от глад, защото 

в нея се е случило чудото на Моето Слово, което е нахранило душата ви, точно както вие се 

нахранихте с манната в пустинята и по-късно ядохте от хляба и рибите на чудото на Исус ─ също в 

пустинята. 

47 Днес не пресичаш горещата пясъчна пустиня, нито пък ти предлагам хляб от земята. Сега 

вие се изкачвате към върха на планината и хлябът на вечния живот ви храни. Душата ти отлично 

разбира преносния смисъл, в който ти говоря, защото духовното ти развитие ти позволява да 

проникнеш в същността на Моето учение. 

48 Сега изкачвате планината стъпка по стъпка под тежестта на кръста си. Когато се умориш, 

призови Ме и веднага Учителят, като твой съмишленик в носенето на кръста, ще ти помогне да се 

справиш с товара си, така че да продължиш пътя на изкуплението до края. Всички вие имате мисии 

и задължения, затова съм с всички ─ както с децата, така и с младежите и възрастните. Но ако съм 

определил съдбата ти и съм ти поверил кръста, то е защото знам, че можеш да въздадеш 

справедливост на своя Отец. 

49 Никой няма да може да определи своето ниво на духовно развитие, нито нивото на 

съществуване, в което се намира неговият събрат. Само аз мога да преценя това. 

50 Дойдох, за да разкъсам веригите, които ви свързват със света, за да ви дам духовна свобода 

да се издигнете в желанието си за Светлина, която е Истината. 

51 Никой не иска да е последен, всички искате да сте първи. Затова придобивайте заслуги, 

работете. Полейте нивите с любов, направете ги плодородни и посейте на тях семената на Учителя. 

Тогава поколенията, които ще дойдат след вас, ще познаят по знака ви, че сте били научени от 

Отца. 

52 Защитавайте нивите си с меча на светлината, който ви дадох, за да не се развалят семената 

ви от изкушения. 

53 Предложих ви Небесното царство като награда за вашата духовна работа. В нея ще бъдете с 

вашия Създател, който идва при вас в тази епоха като Баща и Учител, за да ви утеши и просвети. 

Тук е Моето учение, в което ще видите Моята любов, Моята искреност, Моята справедливост, а 

също и Моите съвети, с които искам да ви насоча към мъдростта. 

54 Винаги съм се разкривал на човека по прост начин, за да може да Ме разбере, и винаги съм 

го правил в рамките на възможностите на вашия интелект и на вашето сърце. Аз слязох при вас, за 

да ви дам пример за смирение, когато се принизих до вашия мизерен живот, за да ви издигна до по-

добър живот. 

55 Попитах ви по какъв начин бихте предпочели да ви говоря и вие ми отговорихте, че бихте 

Ме разпознали под каквато и форма да го направя. Не Ме подлагайте на изпитание. Това, което 

трябва да направите, е да се опитате да се одухотворите, за да можете по-добре да тълкувате Моите 

прояви и по този начин да свидетелствате напълно за Моето учение с дела на истинска любов. 

56 Винаги съм ви носил светлината и съм ви показвал пътя нагоре. Днес ви подготвям, за да 

можете с молитвата си да изпаднете в по-голям възторг и да съзрете духовния живот отблизо и да 

съзрете вашия Отец в цялата Му слава над Неговите създания. 

57 В момента Моят Дух призовава всяка душа, ум и сърце да се хранят с Мен, защото са 

гладни. Не знаехте как да се храните с думите Ми, не използвахте поученията, които ви дадох в 

миналото. Книгата на живота, в която са записани Законът и заповедите, се пази, забравена от 

сегашния свят. 

58 Аз дойдох в духа и моето присъствие ви развълнува. Светлината Ми достигна до теб и 

съвестта ти напомни за всичките ти дела. 

59 Приканвам ви да започнете нов живот и да постигнете по-голямо извисяване на душата си. 

Позволих ви да се развивате духовно през вековете, така че днес да разбирате Моите откровения и 

след като Ме чуете, да поемате с душата си всяка отговорност, която ви се налага, и да приемате 

мисията си с любов. 

60 Как ще накарате човечеството да постигне духовност в епохата на такава голяма 

материализация и объркване на съзнанието? Бъдете наясно, че работата ви е трудна, че трябва да 
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сте силни и търпеливи в борбата за постигането ѝ. Трябва да положите големи усилия, за да 

поправите погрешното тълкуване на Моя закон, както и несъвършения начин, по който Ми се 

покланяте. Но трябва да имате предвид, че не можете да промените идеите и формите на 

поклонение за един миг, а за да постигнете това, трябва да се въоръжите с търпение и добра воля и 

да дадете пример за любов с делата си. 

61 За първи път предложенията ви бяха материални. Вашите жертви бяха невинни същества: 

Агнета или птици, а също и семена и култури, с които сте си мислили, че Ми доставяте 

удоволствие. Все още бяхте много незрели и не можехте да видите отвъд своя свят. Предоставях ви 

период след период, като винаги очаквах вашето пробуждане. 

62 Във Втората епоха вие получихте Моето Слово чрез Исус и Той ви научи на най-

съвършената любов, която едно дете може да прояви към своя Баща. Той отвори нов свят за душата 

на човека, като ви остави съкровище от мъдрост, което все още не сте разбрали. 

Днес, в Третата епоха, Аз отварям за вас Книгата на живота и ви показвам нови уроци, които ви 

говорят за близостта на Моя Дух, за Епохата на мира, която очаква човека след неговото 

пречистване и духовно извисяване. 

63 Всички тези уроци живеят в дълбините на душата ви. Днес ви уча, за да можете утре да 

бъдете водачи и учители на новите поколения и да се грижите за душите им, за да не се вкореняват 

в тях безполезни традиции или лъжливи знания. Носи в душата си Закона и Моето Слово. Учете с 

него и изведете човечеството, което започва да се възражда, на безопасен път. 

64 Не съм изпратил Мойсей или пророците, за да ви донесат тази вест. Аз дойдох, за да ви 

подготвя да направите решителна крачка по духовния път. 

65 Гледайте и се молете, винаги бъдете благоразумни и действайте според моите указания, за 

да осъзнаете величието на това откровение на Третата епоха. 

Моят мир да бъде с вас! 
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Инструкция 227 
1 О, възлюбени хора: Отново чувам молитвата ви, в която Ме молите да ви утеша, защото 

преминавате през тежки изпитания, които ви карат да проливате сълзи. 

2 Виждам преждевременно изкривени тела, преждевременно посивели слепоочия, състарени 

лица на деца и младежи. Не виждам радост в сърцата и мир в душите на хората. 

3 Дори вие, които сте избрани хора, не се радвате на съвършено щастие, защото знаете повече 

от другите, че живеете в свят на борби, изкупление и изпитания, че мирът цари в други, по-висши 

светове от този и че за да се издигне човек, трябва да придобие заслуги. 

4 Дадох на това човечество малки почивки в разгара на борбата му, за да може то да набере 

нови сили и да си почине за миг по пътя си. 

5 Напразно човек търси благоденствие, мир, власт и земна слава. През цялото време е 

изпитвал само спънки, разочарование, болка. 

6 О, само ако можеше да приеме съдбата си със смирение и да разбере природата си на 

духовна душа, надарена със сила и мощ. Неговата борба в живота ще бъде различна, а печалбата му 

- истинска, неговият стремеж ще бъде щедър, а победите му - истински. 

7 Въпреки това не вярвайте, че поради това, което ви казвам, човечеството, от което сте част, 

е в бездна. Аз ги водя стъпка по стъпка към светлината, към спасението, защото всички са 

предопределени да живеят от дясната Ми страна и Аз съм техният водач. 

8 Това човечество е земя, гладна и жадна за знания и одухотворяване. Истина ви казвам: 

грехът няма да победи, а ще се възцари доброто и ще се установи мир на земята. 

9 Душата на човека се е пречистила в болка, в изпитания и сега е готова да Ме чуе, види и 

разбере. 

10 За много от вас моето учение изглежда невъзможно за следване и това е така, защото сте се 

материализирали и сте изпаднали в заблуда. Но онези от вас, които са смирени, които са позволили 

на болката да ги изтощи, които са преклонили шии пред Мен и които не притежават нищо друго 

освен желанието си да се издигнат до Мен, са намерили спазването на Моето слово за възможно и 

са видели с радост първите плодове на своята сеитба. 

11 Вие идвате от различни страни. Но аз не правя разлика между вас по отношение на класа, 

звание или раса. Всички вие сте обединени като ученици и образувате една общност. Откривам 

сред вас велики души, скрити под бедна и незабележима обвивка, и ако те не са разпознати, то е 

защото са скромни и нямат образование. Но те Ме обичат, свидетелстват и Ме разбират. Аз ще 

сформирам Своето ново апостолство от всички онези, които са повярвали в Моето Слово през това 

време, и ще докажа на това човечество, че Моето учение е за всички времена, че Моите 

наставления са вечни. 

12 Не бях признат от всички във "Втората ера". Когато се появих в лоното на еврейския народ, 

който вече Ме очакваше, защото виждаше, че предзнаменованията, дадени от пророците, са се 

сбъднали, Моето присъствие внесе смут у мнозина, които не разбираха как да тълкуват правилно 

пророците и очакваха да видят своя Месия като могъщ княз, който ще повали враговете си, ще 

смири царете, потисниците и ще даде имоти и земни блага на онези, които Го очакват. 

13 Когато тези хора виждат Исус ─ беден, без дреха за краката, покрит само с обикновена 

дреха; роден в обор и по-късно работещ като прост занаятчия, те не могат да повярват, че Той е 

изпратеният от Отца, Обещаният. Учителят е трябвало да извърши видими чудеса и дела, за да му 

повярват и да разберат божественото му послание. 

14 Истина ви казвам: не слязох само за да дам зрение на слепите, нито да очистя прокажените, 

нито да върна към живот умрелите. Работата ми беше дело на Бога, изпълнен с мъдрост и вечност, 

който дойде в желанието си за спящата душа на хората, за да ги възкреси за истински духовен 

живот. 

15 Тези чудеса бяха само доказателство, че това, което аз съм постигнал, други не са могли да 

направят, и по този начин да събудят и призоват душите, които са потънали в дълбок сън. 

16 Кой Ме позна в онези дни? Грешниците, на които простих; онези, които жадуваха и 

жадуваха за правда, онези, които копнееха за истина, духовност и вечност. 
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17 Кой не Ме позна? Властните, богословите, фарисеите и много от онези, които не вярваха, 

Моето слово беше причина за объркване. 

18 Мнозина казваха: "Това, което проповядва този човек, не може да се сбъдне." Но вие знаете, 

че дванадесет мъже Ме последваха непосредствено и се учеха от Мен, а Аз им казах: Спазвайте 

Моите учения, действайте и учете. Скоро ще си отида, но няма да бъда далеч, ще Ме имате в 

сърцата си и ще продължа да свидетелствам за Себе Си. Това, което съм направил на вас, правете и 

вие на ближния си. 

19 Хората, подготвени от пророците, не бяха в състояние да Ме разберат. Но сега Моето семе 

беше посято и разнесено сред народите и провинциите чрез тези дванадесет ученици. Докато 

избраният народ ги отхвърляше, преследваше и осъждаше в съдилищата си, хората от езическите 

народи приеха Моето семе и то даде плод. 

20 Езическият Рим прие моите ученици, а с тях и семето на моето учение. Този народ, който е 

станал плодотворен от болката и уморен от удоволствията, прие с радост моето учение и стана 

духовно силен. От него се появиха нови апостоли, които разнесоха моето учение на други народи. 

21 Хората, които не бяха в състояние да Ме следват, които смятаха, че е невъзможно да 

следват Моето учение, къде са сега? Казвам ви, че разделени на много части, те отново са на 

земята: едни са станали могъщи чрез земната власт и движат съдбините на този свят; други са с 

Мен като свидетели на новото Ми проявление; а останалите, въплътени отново, Ме очакват. 

22 Ти представляваш онзи народ, който Ме последва, състоящ се от болни, грешници, 

жадуващи за справедливост. 

23 Днес дойдох не само да повторя учението Си от Втората епоха, но и да ви дам още един 

урок, за да ви накарам да направите крачка напред. Семето, което посях в теб, подхранвам, за да 

пожъна плодовете след това. 

24 Изпълнете се с духовност и продължавайте да получавате моите блага, за да можете да 

донесете на човечеството плодовете на моите учения. Почувствайте присъствието ми. Идвам при 

вас като лъч светлина, който се превръща в хляб, утеха и ласка, когато влезе в сърцето ви. 

25 Не се явявам като съдия, за да разобличавам прегрешенията ви пред очите на вашите братя 

и сестри. Моето Слово на любов е там, за да поправи и изглади сърцата. 

26 Няма никой на земята, който да преподава Моето учение с истинността, с която Аз го 

разкрих. Но наистина има хора, които са го скрили. Затова слязох на този свят в тази форма на 

проявление, за да може човечеството отново да съзре сияйната звезда, за да може 

корабокрушенците да открият спасителната лодка. 

27 Дадох на париите наследство, изцелих болните и след това ги направих лечители, за да 

покажат на света Моята сила. Защото пред лицето на такива дела дори ученият ще трябва да се 

събуди и да осъзнае времето, в което живее. 

28 Аз ви уча да контролирате тялото си и да го превърнете в послушен сътрудник в духовната 

си мисия. Но също така уча душата ви да се отърве от телесната си обвивка, когато разбере, че е 

уморена, за да разпери криле и освободена от веригите си, да работи с любов в "духовната долина", 

а след завръщането си да донесе послание за надежда и насърчение на сърцето. 

29 Ето защо ви казвам, че ще бъдете светлината на света, защото сте апостоли на спиритизма. 

Но се възползвайте от моето пребиваване сред вас, защото 1950 г. наближава. Ще престана да ви 

говоря в тази форма и все още не ви виждам подготвени. 

30 Моят Закон и Моето Слово от тази Трета епоха, с техните откровения, пророчества и дарове 

на благодатта, образуват Ковчега на Новия завет, в който душите на хората ще се слеят и обединят. 

Но преди това тя трябва да бъде отхвърлена и да се води борба срещу нея. 

31 Вие ще бъдете тези, които ще защитават Новата Скиния, новите войници на Моето дело, 

които няма да бъдат победени в битката, защото Моето присъствие и Моето слово ви направиха 

силни. 

32 Не се крийте в дните на изпитания, защото не би било справедливо, ако вие ─ макар че 

дойдох да ви дам мъдрост и власт ─ скриете даровете си от онези, които нямат вашата милост. 

33 Вижте Учителя, заобиколен отново от учениците си. Аз се разкривам в мъдрост и душите ви 

ще треперят, защото след като са преживели изпитанията, на които съм ги подложил, те изпитват 



U 227 

112 

желание да се наситят със светлина и да се укрепят. Това е лъч от Моята светлина, който достига 

до мозъка на този, чрез когото се проявявам ─ това е вдъхновение, чрез което ви изпращам 

посланието Си. По този начин ви разкривам духовния живот и отново ви осветлявам пътя, който 

Исус е очертал в своето учение. 

34 Доколкото постепенно се вслушвате в Моето Слово, вашето същество ще стане по-леко и 

жаждата за справедливост ще намалее. Тогава съвестта ти ще освети пътя ти и ще бъдеш 

достатъчно подготвен, за да Ми предложиш дела, които са в съответствие с Моя закон. 

35 Когато се приближавате към Мен, вие търсите спасението не само на душата, но и на 

тялото, и когато Отец види усилията ви, Той дава блага на едното или на другото, както е по 

Негова воля. 

36 Душата е онази част от вашето същество, чийто живот няма граници. То е съществувало 

преди земното ви тяло. Говоря на душата ти, защото тя принадлежи на друг свят. Въпреки това аз 

също говоря на тялото и го галя. Защото ако в сърцето му има мир и спокойствие, човекът ще може 

да Ме приеме по-добре. 

37 Ако сте прекалено заети с физическите нужди, разсейвате душата си и я откъсвате от 

нейните задължения. 

38 Все още има хора, които, когато Ме чуят, се питат: "Вярно ли е, че Учителят се изявява чрез 

човека? Че Бог, макар и да е Всемогъщ, Творец, предава Себе Си чрез мозък, който не е достоен да 

предаде славата Му на скромно място за събиране?" Казвам ви: Не гледайте на богатото 

обзавеждане или на бедността на тези места за събиране, за да добиете представа за вашия Бог. 

Необходимо ли е винаги да желаете фалшивия блясък на обредите, за да повярвате в моето 

присъствие? Не забравяйте примера на смирение и материална бедност, който Исус ви показа - от 

мястото, където се роди Месията, до мястото, където умря. В смирението е величието на вашия 

Учител ─ в смирението. Божието царство се основава на истински вечното, а не на блясъка на 

властта. Разберете Моето истинско величие, смирение и милост, за да не се учудвате повече, че се 

изявявам чрез способност за разбиране, която вие смятате за недостойна ─ на място за събиране, 

което няма материално значение. Не съдете за важността на това дело по малкия брой на онези, 

които Ме заобикалят днес, защото това, което ви разкрих, ще бъде валидно в своето време и ще 

удиви света. 

39 Истина ви казвам: животът ви и делата ви ще свидетелстват, че сте Мои ученици. 

40 Обичайте Ме във всичко, създадено от Мен, и отхвърлете идеята, че Бог може да бъде 

ограничен по някакъв начин. Човечеството е създало образа Ми по различни начини, за да 

почувства, че Аз съм с него. Защо не Ме търсите в делата Ми? Позволих ти да съзерцаваш всички 

чудеса, които те заобикалят, за да можеш да разпознаеш в тях Моята съзидателна сила - от едва 

забележимите създания до величествената кралска звезда. Но не ви казвам, че аз съм природата, 

нито че тя е Бог. Не ви казвам и че слънцето е Моят Божествен Дух, защото всички те са едва 

атоми в делото на Твореца. 

41 Ако ограничите съзнанието си до тези вярвания, ще подражавате на предците си ─ онези, 

които Ми се покланяха на слънцето. Но не бива да съдите лошо предците си, защото тогавашният 

човек едва ли е бил в състояние да разпознае съзидателната сила на Бога в тази природна сила. 

Защото в него той откри топлина, светлина и живот. Не забравяйте, че те не са били много далеч от 

истината. 

42 Когато се проявявам чрез човешко предаване, Аз не ви казвам, че този човек е вашият Бог. 

Аз обаче трябва да се огранича само за да можете да Ме приемете и да чуете същността на Моето 

Слово, която е една и съща за всички носители на гласа, дори ако формата на изразяване се 

променя. Един-единствен интелект не е достатъчен, за да стане известно на всички това, което 

имам да ви разкрия. 

43 По този прост начин ви дадох Моето учение, за да откриете пътя, който ще отведе душата 

ви до мира и съвършенството, за които тя копнее. За това ви съветвам да се откажете от суетата и 

лошите наклонности. Аз ви уча да обичате и да правите добро на ближните си с истинско братство 

и със съзнание за задълженията си към тях. 
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44 Научих ви, че тялото ви се разлага и оцелява само душата ви. След този живот то ще се 

издигне там, където го отведат заслугите му. Оттук нататък тя ще продължи да се бори, за да се 

издига все повече и повече и да се приближава към съвършенството, което означава приближаване 

към Бога. 

45 За да постигнете това, в момента ви уча как да се молите и как да Ме търсите. И искам да 

поучавате ближните си с истинска любов към ближния, както Аз ви поучавам. 

46 Както не съм осъждал вашите несъвършенства, така не искам и вие да осъждате тези на 

вашите ближни. 

47 Покажете им само това, на което ви научих. Който е подготвен, ще ви разбере. 

48 Сейте, дори и да не пожънете реколтата тук. 

49 Вникнете в словото Ми, деца Мои. Защото през тези последни три години, през които все 

още ще Ме слушате, вие ще преминете от ученици към ученици. 

50 Вие идвате по съвършения път, който ви води към вашия Спасител. И отново, както и в 

минали времена, Израел застава пред човечеството. Вие имате познанието за духовния живот и сте 

отговорни за Закона. 

51 Почивката и инерцията свършиха: Вие сте се издигнали, за да изпълните мисията си, и сте 

затворили сърцето си за изкушенията на света. 

52 Вие сте в ново прераждане, т.е. в нова телесна обвивка, за да може душата ви да завърши 

съдбата си на земята и да дойде при Мен пречистена, за да получи това, което съм приготвил за нея 

в отвъдното. 

53 Вие сте новите ученици и приличате на онези дванайсет ученици от Втората епоха, които 

понякога се отдалечавали от Учителя, за да докажат получените дарове и учения, и които след това 

се връщали тъжни, защото не са извършили чудеса поради липса на вяра или милосърдие. 

54 Тогава им разказах притчата за синаповото зърно и им казах, че вярата може да премести 

планини. Те Ме видяха да възкресявам мъртви, да освобождавам обладани от объркани духове, да 

изцелявам неизлечими и да спасявам грешници. Но след като Учителят си отиде, те се пробудиха 

за истинската вяра в своите дарби, за да продължат с пълно съвършенство учението, което бяха 

научили, и да го преподават с любов на своите ближни. 

55 Сега и вие очаквате моето заминаване, за да можете да тръгнете и да споделите Благата 

вест. 

56 Вниквайте в Моето слово, учете се от Мен, за да можете скоро да бъдете добри апостоли, 

които да свидетелстват за Светия Дух с делата си на любов. 

57 Аз съм на върха на планината. Оттам ви говоря и отпечатвам думите Си в сърцата ви ─ в 

очакване да знаете как да използвате правилно свободата на волята си, така че да отхвърлите 

суетата на света и съзнателно да изпълнявате Моята воля, която е съвършена. 

58 Не се опитвай да разбереш словото ми само с интелекта, дочувайки гласа на духа си, в 

който се разкрива мъдростта на тайната съкровищница. 

59 Призовах грешниците, за да ги направя хора на добродетелта. Моята задача като Учител е 

да наставлявам непрестанно, докато душите не се усъвършенстват. Много от вашите събратя се 

готвят да ви последват, да ви вземат за пример, защото знаят, че сте мои ученици. Готови ли сте 

вече да Ме приемете? Научихте ли се вече от Мен? Казвам ви, че само изпълнението на духовните 

и земните ви задължения ще ви даде правото да се наричате Мои ученици. 

60 Ако работите за обновяването на човечеството, накрая ще зърнете зората на "новия ден" и 

ще почувствате моя мир. 

61 Словото Ми ви учи, но не ви принуждава. Дадох ви свобода на волята, за да се чувствате 

господари на действията си и да изпълнявате закона с убеденост, така че заслугите ви да бъдат 

истински. 

62 Земята отново е оцветена в кървавочервено, войната е помрачила душите на хората. 

Атмосферата е изпълнена със скръб, страдание и страх. И все пак сред този хаос Аз се появих и се 

направих видим за някои и чуваем за други. От болката, която изпитва светът, чашата Ми е пълна. 

Това е, което Ми предлагате в момента, и Аз го приемам. 
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63 Моето учение носи светлина на всяка душа. Поставям мира, хармонията в сърцето ти. Не 

слушайте гласа Ми, който е глас на Баща, който ви обича. 

64 Спазвайте думата ми, защото 1950 г. вече наближава и моята воля е през това време 

поученията ми да бъдат отпечатани, за да бъдат храна за душата ви. Тогава ще се подготвите да 

дадете тези писания на хората да ги четат и ще си спомните за онези мигове на щастие, които сте 

изпитали, когато сте слушали Учителя. 

65 Бойци от Третата епоха, вие, които разпространявате думите ми: Бъдете неуморни. Бързате 

да се подготвите, колкото повече се приближава времето, когато ще ви оставя без Моето Слово. 

Малко по малко вие се насищате със силата, която моето учение съдържа. 

66 Не всички, които Ме чуха през Втората епоха, повярваха в Мен. Наложи се да се върна в 

света, за да ви дам нови доказателства. В настоящето време не всички, които са Ме слушали, са Ми 

повярвали. Тялото, подобно на плътна завеса, пречи на душата да получи Божествената светлина. 

Но тази завеса изчезва, когато човек вникне в моите учения, за да даде място на импулсите на 

душата да се освободи от материализма и да се приближи до своя Създател. 

Ако някои от тези, които Ме слушат, не са усетили това извисяване в същността си, казвам ви, 

че ще дойде време, когато ще видят тази светлина. Други, които Ме слушат вярно, не са постигнали 

познанието за духовните откровения, защото не са имали необходимата подготовка, за да разберат 

наставленията. 

67 Ако развитието на много хора по света е спряло, причината за това е, че те грешат в 

идолопоклонничеството на своите вярвания. Те не могат да разберат високите идеи, защото са 

позволили на духовните си възприятия да атрофират. 

В моята работа сте усещали, че висшето се приближава към вас, за да ви обгради с атмосфера на 

мир. Дори и тялото ви участва в този мир, тъй като то също е творение на Господа, създадено в 

съвършенство. 

Съвършеното е както духовното, така и материалното. Така можете да разпознаете 

божественото всемогъщество дори в атома и клетката. И ако изучавате духа, ще откриете в него 

простата му природа на атом на по-висш живот. Тогава ще осъзнаете, че няма нищо отделно от 

Божественото. 

68 Всичко в моето творчество е движение, хармония и ред, които водят до съвършенство. За да 

може човек да се събуди и гласът на неговия дух да го насочи към реалността, той не трябва да 

гледа на творението само във външния му вид и по този начин да не забелязва същността му. Човек 

без вяра в духовния живот ще изпадне в материализъм, защото ще смята за единствен живот този 

на този свят. Но когато най-накрая се умори от удоволствията си или се отчае в страданията си, 

какво ще стане с него? Някои ще загубят духовното си равновесие, други ще се обидят на живота 

си. 

69 Не всички хора са на едно и също ниво на разбиране. Докато някои откриват чудеса на 

всяка крачка, други виждат всичко като несъвършено. Докато едни мечтаят за мира като връх на 

духовността и морала на света, други твърдят, че войните са двигателят на развитието на 

човечеството. 

70 На това ви казвам: Войните не са необходими за развитието на света. Ако хората ги 

използват за своите амбициозни и егоистични цели, то е заради материализирането, в което се 

намират тези, които ги подкрепят. Някои от тях вярват само в съществуването на този свят, без да 

познават или отричайки духовния живот; но сред хората те се приемат за учени. Затова е 

необходимо всички да се запознаят с това откровение. 

71 Докато тези, които в своя религиозен фанатизъм очакват единствено адско наказание в 

отвъдното, се придържат към това мнение, те ще създават своя собствен ад, защото объркването на 

душата е подобно на това на човешкия ум, макар и много по-силно. Сега вие питате: "Учителю, 

има ли спасение за тези?" Казвам ви, че спасение има за всички, но мирът и светлината ще дойдат в 

тези души едва когато тъмнината на заблудата се разсее. Съжалявали ли сте някога за човек, чийто 

объркан ум го кара да вижда неща, които не съществуват? Колко по-голяма би била болката ви, ако 

видите в отвъдното онези заблудени същества, които гледат своя въображаем ад! 
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72 Кой човек, който знае какво е телесна смърт и истинско изкупление, би могъл да изпадне в 

объркване в часа на смъртта? 

73 Моето учение за съвършената любов и мъдрост не е само въпрос на това време или на 

Втората епоха. През цялото време съм ви говорил за тези учения. Но погрешното тълкуване на 

откровенията е довело до изпадане на човека във фанатизъм и объркване. 

74 Когато болката от материализма стане непоносима за обърканата душа, тя ще я събуди за 

светлината. Тогава тя ще съжалява дълбоко за грешката си. 

75 Преподавайте тези учения на ближните си, за да може в хората да се засили желанието да се 

стремят към един свят на съвършенство, в който душите, благодарение на своето съвършенство, да 

достигнат до лоното на Отца. 

76 Аз съм светлината, която обединява всички вас в Мен. За да ви дам това слово, използвам 

един от вас, който има толкова малко заслуги, колкото и всички вие. Вижте в него Моята любов и 

Моята милост. 

77 Наближава 1950 г. и в края й ще се сбогувам с вас. Това ще бъде болезнено и ще ви липсва 

Моето слово. Но то ще бъде запазено в писмен вид и там всички ще намерят учението на Учителя. 

Тогава ще кажете: "Колко любвеобилно беше неговото наставление! 

За това време Аз ще подготвя умове и устни, които ще ви говорят чрез вдъхновение. Другите 

ще прочетат Моите учения и тогава отново ще почувствате силата, която получихте, когато Аз се 

изявих. По този начин ще бъда сред вас, в душата и в ума ви, сред хармония и братство. 

78 Дадох на всички вас повече светлина за живота ви. Ако срещате тръни на всяка крачка, това 

е така, защото пътят на човека е трънлив. Молете се и вярата ви ще ви подкрепи в желанието за 

вечен живот. 

Моят мир да бъде с вас! 
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инструкция 228 
1 На върха на планината, където е Учителят, е и Мария, Вселенската Майка ─ тази, която е 

станала жена във "Втората епоха", за да може чудото на въплъщението на "Божественото Слово" да 

стане реалност. 

2 Човекът често е съдил и изследвал Мария, а също и начина, по който Исус е дошъл на света, 

и тези съждения са разкъсвали дрехата на чистотата на майчиния Дух, чието сърце е накарало 

Кръвта Му да потече над света. 

3 През това време аз отдръпнах завесите на непознатото, за да премахна съмнението на 

невярващия и да му дам познание за духовните учения. 

4 Хората са направили от моята истина, която е като път, много пътища, по които най-често 

се заблуждават. Докато едни търсят застъпничеството на Небесната майка, а други я преценяват 

погрешно, нейната мантия от любов и нежност обгръща всички завинаги. 

5 От самото начало на времето Аз разкрих съществуването на Духовната майка, за която 

говореха пророците, още преди тя да се появи на света. 

6 Понякога ви изобличавам в словото Си, но изобличението Ми съдържа светлина, хора. Не 

бих бил съвършен Учител, ако не ви съобщя всичко, което трябва да знаете. Нямаше да бъда баща, 

ако не ви уведомявах, когато се заблуждавате. 

7 Не искам душата ти да се оскверни, нито да умре по отношение на истинския живот. Затова 

ви търся с правосъдието Си, когато ви намеря отдадени на вредни удоволствия и забавления. 

Душата ти трябва да дойде в Моето лоно чиста, както е излязла от него. 

8 Всички онези, които оставят телата си на земята и се откъсват от този свят в състояние на 

разсеяност, се събуждат ─ когато видят моето Присъствие, разкрито в светлината на вечността, 

която озарява духа ─ от дълбокия си сън с горчиви сълзи и в отчаянието на самообвиненията. 

Докато болката в детето продължава да се опитва да се освободи от страданията си, страда и Отец. 

9 Не се съмнявайте, че се изявявам чрез човешкия интелект, за да могат "последните", когато 

чуят звука на камбаната и призива на Господа, да видят светлината на Светия Дух, която ще им 

даде спасение. 

10 По онова време не търсех нито църкви, нито синагоги. Тъй като съм се родил в приюта на 

една конюшня през Втората епоха, днес се проявявам чрез човека, дори той да е грешник. Начинът, 

по който представям Себе Си, се характеризира с бедност и смирение. Но не се учудвай, като имаш 

предвид, че по онова време живеех с бедните и проявявах смирението Си дори в облеклото Си. 

11 В любовта Си към хората, които не знаят как да Ме търсят, към изгубените и към всички, 

които се нуждаят от Мен ─ в божествената Си задача да ви обичам, Аз потърсих начин да се 

приближа до вас, за да Ме видите, да Ме чуете и да Ме почувствате. 

12 Днес ви давам словото Си под скромния покрив на тези къщи, които са аналог на местата, 

където някога съм ви събирал: на брега на река, в планината или в пустинята. 

13 Но ако събитията се повторят ─ трябва ли отново да Ме разпънете на кръст и болезнено да 

пронижете сърцето на Мария със седем удара с кинжал? 

14 Когато Исус умира на кръста, за миг е заобиколен от мрак и безкрайно чувство на 

изоставеност. В същия час Мария почувства неизмерима изоставеност в сърцето на майка си. 

Причината за това е, че Синът се чувства неразбран от хората в този момент. 

15 Елате при Мен, човечество, Аз съм Пътят, Истината и Животът, Аз съм Учителят на 

Любовта, който преобразява човешката душа. Вие, болни и уморени човеци, Аз ви приемам и 

благославям, и докато ви благославям, успокоявам болката ви. 

16 Елате с детска увереност, за да си починете с Мен и да получите наставленията, от които се 

нуждаете. Аз съм Този, Който ви посреща, за да развесели сърцето ви. Пространството е изпълнено 

с плачове, викове на болка и стари и нови страдания. 

17 Вие, които чувате тази дума или я повтаряте утре ─ когато разберете нейното значение, 

оставете зад гърба си всички проблеми, слабости и желания, за да се посветите на размисъл за 

Божественото, което ви нося. 
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18 Душата също има проблеми и вие трябва да положите усилия, за да ги разрешите. По какъв 

начин? Позволявайки на мъдростта да проникне във вас ─ това семе, което с моите грижи и вашите 

усилия ще покълне и ще се развие, докато се превърне в дървото на вечния живот. Тогава ще 

дадете добри плодове на света, от които той толкова много се нуждае. Това ще бъде реализацията 

на Моето дело сред вас. 

19 Казах ви: "Станете и ходете". Но днес го казах на душата ти с прости думи, показвайки й 

пътя, който води към истинския рай, към вечността. 

20 Искам да ви извадя от тъжната ви летаргия, за да узнаете всичко, което е предназначено за 

душата, и освен това да ви науча да го притежавате. Години, епохи и векове са минали над тази 

планета, но човечеството продължава да не познава истината, все още отричайки Христос. Защото 

за хората съществува само привидният живот на материалните тела и форми, само на тях те 

отдават значение, пренебрегвайки способностите на душата и не ги възприемайки. 

21 Човекът, създаден с душа и тяло, забравя значението на душевния живот, който би трябвало 

да е от първостепенно значение за него, и обръща внимание само на човешката част, търси в 

материалното своето щастие, своите удоволствия, своите удовлетворения и страсти, а когато му 

говоря за душата, той накрая казва, че тези учения са само едно от многото. Това е причината той 

да остане апатичен по пътя си. 

22 От друга страна, човекът, който копнее да се одухотвори, пречиства сърцето и ума си, 

измива се с водата на покаянието, отказва се от амбициозни материални цели и усеща, че стъпките 

на живота му са озарени от Божията светлина. Този човек знае, че онези, които са постигнали 

величие в душите си, са се преобразили в горнилото на своите страдания, благодарение на което са 

станали водачи на човечеството на земята, а по-късно и просветлени същества в духовното 

пространство, закрилници на хората, вдъхновители и пазители. Тези души са обединени с 

човечеството чрез любовта и така блестят на небосклона отвъд видимото, в прекрасния духовен 

живот, и осветяват човечеството със своята светлина, без никога да го изоставят. 

23 Необходимо е да се събудите, за да може душата ви да осъзнае копнежа си да се прояви чрез 

материалното си тяло. Знайте, че чрез произведенията си можете да изразите степента на развитие 

на душата си. Започнете с толерантност към слабостите на другите. Помнете, че ако вече сте 

минали по трудни пътища и сте поправили грешките си, има други, които още не са минали по тях, 

и затова трябва да проявявате разбиране към ближния и да му помагате да се изправи от паденията, 

като му давате светлината на своя опит. 

24 Истина ви казвам, че по-възрастните ви братя и сестри, които някога са вървели по пътя, по 

който вие вървите днес, са се изкачили на духовните върхове, защото са живели, за да обичат 

ближните си, когато са били благодетели, лекари и учители на земята. Затова ви казвам: Ако бяхте 

послушали импулсите на душата си, щяхте да сте на по-добро място. И ако не се възползвате от 

това, което ви предлагам в това учение, по-късно, в духовния свят, ще ви упрекна в липса на 

послушание. Затова не пропускайте тази възможност, работете с любов и се доверявайте на Моето 

Слово. 

25 Който отрича любовта към ближния си, я отрича от Христос. Когато видиш ближния си да 

страда, да плаче и да се нуждае от теб, защо не му послужиш? Причината е, че сте 

материализирали дори най-благородните и нежни чувства. 

26 Преобразувайте същността и живота си, дематериализирайте това, което сте 

материализирали. Одухотворявайте чувствата, мислите и делата си. Все повече осъзнавайте 

мисията на духовната душа, тогава чрез тази трансформация вече няма да сте безполезни и ще 

станете полезни, а животът ви ще свидетелства за моята истина. 

27 За всички ще настъпи моментът, в който душата ще почувства изгарящото желание да 

победи тялото, да унищожи егоизма, да разкрие любовта, която е получила от Отеца, и мъдростта и 

силата, които е получила като наследство. Когато душата заеме истинското си място в човека, той 

ще бъде подобен на Христос. Думата "Христос" означава любов, сила и мъдрост, истина и живот. 

28 Но ще минат още няколко поколения в този свят, без човечеството да разбере голямото 

значение на Христос. Христос е изчезнал като човек и се е появил като триумфиращ дух без тяло, 

изцяло като любов. Той е постоянното откровение на божествената милост към човечеството. 
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29 Знайте, че Ми е приятно да ви виждам полезни и готови да служите на ближните си. 

Приятно Ми е да ви видя в лагера на болните. Радвам се, когато ви виждам да сеете семената на 

Моето учение, да галите, утешавате и помагате на нуждаещите се. Не забравяйте: Когато бях в 

света, оставих Моето учение, основано на основите на тази божествена върховна заповед: 

"Обичайте се един друг". Но са минали векове, а аз все още чакам да почувствате тази заповед в 

сърцето си. 

30 Подгответе сърцето си, ума си и душата си, защото слушате небесното Ми слово. 

31 Не бива да ставате жертва на заблуда, защото Аз ви говоря с пълна яснота и чрез различни 

гласоподаватели. 

32 Идвам и да изследвам сърцата ви, за да размислите какво сте разбрали от моето учение. 

Търся светлината на вашата вяра. 

33 Вслушайте се в гласа на духа си. Размишлявайте, за да можете да изпълните всичко, което 

сте обещали на вашия Отец. 

34 Моят закон беше осквернен на тази земя, но Аз винаги съм ви възлагал да го пазите и 

защитавате. 

35 Не петнете закона, не спете, не материализирайте душите си. Работете! 

36 Помислете, че душата ви е същата като тази, която в други времена не се е подчинявала на 

заповедите на Отца, и че днес тя има нова възможност за спасение, която вашият Господ ѝ дава от 

любов. 

37 Знам, Израел, че въпреки голямата Ми любов към теб, тълпите ще се надигнат, както през 

Втората епоха, за да Ме наранят и да Ми се подиграват. Знам, че сред вас се крие Искариот. Но 

Моето проявление чрез човешкия интелект няма да бъде безполезно, няма да е напразно, че съм 

разпечатал Шестия печат. 

38 Моето идване сред вас е, за да ви спася чрез обновяване и поправяне, да ви отвърна от 

мръсотията и греха и вместо това да ви предложа пътя към мира и благоденствието. 

39 Блажен е онзи, който се пречиства и подготвя, защото той ще победи в изпитанията. 

40 Стихията на войната и разрушението се отприщва. Заплашват ви глад и мор с техните 

неизлечими болести. Затова бдете и се молете. Работете върху мисията си и изпитанието ще 

премине. 

41 Аз съм Христос, същият, Който се разкри в Исус през Втората епоха. Удоволствие е за Мен 

да ви се представя в тази форма. 

42 В този момент всички народи на земята трябва да Ме почувстват. 

43 Моето Слово е Книгата на наставленията, която съм дал в ръцете ви, за да я изучавате. Ще 

има секти срещу секти, религии, воюващи с други религии, и доктрини срещу доктрини. В лицето 

на този хаос от души искам да дадете пример и да бъдете защита. 

44 Не се възгордявайте, защото сте Мои избраници. След като сте поели тази отговорност, не 

бива да "спите", защото тогава отново ще паднете в бездните, които сте оставили зад гърба си, и 

когато по пътя ви срещнат нещастие и болка, ще се запитате: "Как е възможно ние, които бяхме 

сред онези, които чуха учението на Учителя, да изпием такава горчива чаша?" 

45 Спомнете си за моите примерни дела и се научете да обичате духовното повече от 

материалното и истински да се грижите за благополучието на душата си след края на земния й 

живот. Отсега нататък си създайте живот, изпълнен със светлина и мир. Защото досега 

благополучието на тялото, суетата и дрехите му бяха по-важни за вас от душата, която загива от 

глад и жажда и чиято дреха е разкъсана. 

46 Не се заблуждавайте. Тялото е дреха на душата и душата е тази, която трябва да се издигне 

при Мен. Тялото е прах и ще се превърне в прах заедно със земните си притежания. Позволете на 

душата си да достигне до духовните съкровища, защото те ще бъдат отнесени с нея във вечността. 

47 За онези, които са богати на земни блага, аз не съществувам, тяхното богатство е всичко за 

тях. Те Ме забравиха. Какво им пука за нещастието и болката на света? Какво ги е грижа за скръбта 

на другите? Те са затворили ушите си за гласа на съвестта, която ги съди във всеки случай и им 

говори за Моята сила на всяка крачка. 
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48 Истина ви казвам: По този начин те предизвикват моята справедливост. 

49 Но всичко ще се промени, настаняването ще приключи и властта, която съм предоставил на 

определени хора, за да носят добро или зло на човечеството, ще бъде подложена на съд. 

50 Колко много хора щяха да се запознаят с Моето дело, ако бяхте излезли и поканили 

нуждаещите се да ядат от хляба на Моята трапеза! 

51 Помнете, че това, което съм ви дал, е за вашите ближни. 

52 "Обичайте се един друг" ви учех още в онези дни. Минаха векове, Аз продължавам да ви 

говоря за същото учение, но вие все още не чувствате в сърцата си тази възвишена заповед. 

53 Питам ви, за да можете да си отговорите вътрешно: Кой може да обича егоистите? 

Разберете, че ви говоря за онези, които мислят само за себе си, които не служат, не дават залък 

хляб и не утешават никого. Само аз разбирам недостатъците на характера им и затова мога да ги 

обичам и разбирам. 

54 Щом разберете, че сте дошли на този свят, за да натрупате опит и да осъзнаете божествения 

закон за любовта и милосърдието към ближния, вие сте проникнали в хармонията на този живот. 

Вече знаете от моите откровения, че всеки, който не се подчинява на моя закон, трябва да се върне 

в този свят, докато душата не изпълни възложената ѝ задача. 

55 Вие приличате на хилядолетни дървета, които имат множество пукнатини като следа от 

борбата им с времето и бурите, въпреки че в човека светлината на душата му не свети напълно. 

Обичам ви силно, но насилието на природните сили ще продължи да се стоварва върху 

човечеството, тъй като то е предизвикано, а последиците от него ще бъдат разрушителни. Това е 

войната, която материалистическият човек ще отприщи, и тя ще доведе до опустошение сред 

народите, които ще плачат горчиво. Но кой ще може да ги утеши? 

Чуйте: Човечеството ще получава един след друг призиви за събуждане, отприщените стихии 

ще се спускат върху планетата и ще опустошават цели територии. Тогава ще осъзнаете, че не сте се 

справили с Духовната работа, че не сте направили нищо. Говоря на целия християнски свят. 

56 Хората ще плачат за твоето душевно състояние, защото то е твърдо като гранит и студено 

като надгробен камък. Как ще ги утешите? 

57 Ако бяхте плодородна земя, семето вече щеше да е покълнало във вас. Но вие сте безплодна 

земя, която не дава плод. Човечеството ще обърне поглед към вас. Но как ще му дадете 

необходимото любящо насърчение, ако сърцата ви излъчват само презрение, упреци и грубост? 

Кой ще чуе оплакванията на хора с разтревожени сърца? Кой ще бъде щит на страдащите? Аз ще 

трябва да бъда този, който чрез моите носители на глас ще утешава страдащите. 

Въпреки това казвам на християнския свят: отворете сърцето си, за да усетите поне плача на 

хората. Положете усилия да противодействате на последиците от войните и нещастията. Защото в 

действителност случилото се досега е малко в сравнение с това, което предстои да се случи. 

Човешката болка все още не е достигнала най-високата си степен и вие като християни, за каквито 

се представяте, трябва да докажете, че сте. Ако не се опитате да бъдете това сега ─ кога ще се 

заемете да изпълните мисията си? 

58 В стаята отекват отчаяните викове на болка на вашите ближни. Ако видиш какво се е 

случило дотук, ще се разкаеш за своето бездействие и ще направиш нещо за доброто на ближния. В 

духовния свят има същества, които проливат сълзи заради тези хора и се молят за онези, които са 

слепи поради своя егоизъм, а също и за това бурята, която се разразява над този свят, да бъде 

смекчена. Подобно на тях искам да видя как се превръщате в лечебен балсам, в ласка, в светлина, в 

състрадание. Премахнете от сърцата си безразличието, което ви отдалечава от човешкото 

семейство, и помислете, че смъртта ще премине през този свят, помитайки повечето му жители. 

Има болест на душата и на тялото. Има тела, които оздравяват с помощта на материални лекарства, 

и други, които не могат да се възстановят, защото душата е болна. 

59 Ученици, не желаете ли да лекувате болестите на душата, както и тези на тялото? Истина ви 

казвам: можете да го направите. Но кога ще започнете дейността си? Кога ще сложите край на 

материализма си? Кога ще започнете новия живот на одухотворяване? 
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60 Преобразете се чрез моето учение, почувствайте се като нови човешки същества, 

практикувайте моите добродетели и светлината ще се появи в духа ви, а Христос ще се прояви по 

пътя ви. 

61 Моите послания са силата, която оживява земята, те са като слънце, което дава топлина и 

живот, те са водата, която напоява. Говоря за почвата на сърцето ти, която остава безплодна 

въпреки непрестанните ми прокламации. 

62 "Хора, хора, станете, времето е неотложно и ако не го направите в този "ден", няма да се 

събудите в този земен живот. Искате ли да продължите да спите въпреки посланието ми? Искате ли 

смъртта на плътта да ви събуди с изгарящия огън на разкаянието на душата ви без значение? 

63 Бъдете искрени, поставете се в позицията на Духовния живот, пред лицето на Истината, 

където нищо не може да оправдае вашия материализъм, където наистина ще видите себе си в 

парцали ─ изцапани, мръсни и разкъсани ─ които душата ви ще носи като дреха. Наистина, казвам 

ви, там, при вида на вашата мизерия и при усещането за толкова голям срам, ще почувствате 

огромно желание да се измиете във водите на най-дълбокото покаяние, знаейки, че само чисти 

можете да отидете на празника на Духа. 

Погледни отвъд човешкия егоизъм с всичките му слабости, които в момента са твоята гордост, 

твоето удовлетворение, и Ми кажи дали си съчувствал на болката на хората, дали в сърцата ти 

отекват риданията на жените или плачът на децата. И така, кажи ми: Какво си бил за хората? 

Живяхте ли за тях?" 

64 След като си направил самоанализ в светлината на съвестта си, не си ли готов Моят 

Божествен Дух да се появи и да те освободи от веригите, които си създал с грешките си? Решете да 

постигнете одухотворяване, за да паднат парцалите от душата ви. Ще ви помогна да се опознаете 

вътрешно такива, каквито сте. 

65 Но вие, които ще четете с голям интерес писанията, които ще разпространяват същността на 

Моето Слово, ще бъдете вътрешно развълнувани, защото ще знаете, че ви обичам, както и всички 

онези, които Ме слушат в момента. 

66 От дълго време Учителят ви чака по пътя на живота и дори да минат векове, аз ще продължа 

да ви чакам. Знайте, че никой не идва при Отца, освен по пътя, който Христос е очертал. Сега 

обаче елате, въпреки че сте изцапани, изпокъсани и мръсни. Ще очистя ума и сърцето ти, ще 

подновя "дрехата" ти и ще те заведа в "имението", където празнувам духовен празник. Там ще 

откриеш изтънчената храна на мъдростта и любовта, там ще чуеш хармоничната песен на възхвала, 

която цялата вселена отправя към Мен. 

67 Искам да се научите да обичате, за да може любовта ви, превърната в състрадание, да ви 

доведе при болните и да ви накара да потърсите онези, които са загубили вяра. Искам да 

благославяте всичко, без да има нещо, което да не можете да благословите, така че чрез вашето 

одухотворяване и усъвършенстване постепенно да се приближите до разбирането на възвишеното. 

68 Материалистичният егоизъм е завладял по-голямата част от човечеството, а душата е чакала 

векове наред възможността да се прояви. Истина ви казвам: Ако това беше позволено, камъните, 

разтърсени от същността на Моето Слово, щяха да се раздвижат, за да покажат вашата липса на 

одухотвореност, и щяхте да видите как те се издигат и викат: "Христос е прав". Но в крайна сметка 

ще те завладея чрез любовта. Дори светът да се срамува от теб, аз няма да те напусна. Когато те 

осъждат безмилостно, Аз ще те защитя и ще те възстановя в твоите падения. 

69 Във вас има материална част, която е от земята, и духовна част, която е от небето. Има 

време, в което човек се чувства като материя, и време, в което се чувства като духовна личност. 

Когато напуснете това земно тяло и преминете в духовното състояние, ще разберете това, което не 

сте разбрали досега. Тялото ви ще остане тук, защото принадлежи на земята. Но душата ви ще се 

издигне във високите области, където ще продължите да живеете, за да продължите духовното си 

развитие. 

70 "Блажени скърбящите, защото тяхно е небесното царство." "Блажени плачещите, защото те 

ще бъдат утешени." Сега добавям: "Блажени онези, които разбират скритото и невидимото в 

дългите изречения, защото те ще придобият мъдрост." 
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71 Всеки, който обича, ще бъде богат, защото ще се чувства обичан. Обичайте, дори ако не сте 

обичани. Бъдете като Исус. Любовта е над малките неща. 

72 Не беше нужно да дойда да страдам сред вас. Но Аз ви казвам, че Моята любов е свързана с 

вашата съдба. Знаех, че имаш нужда от Мен, и дойдох при теб. Но Аз никога не съм ви казвал: 

Обичайте Ме, за да ви обичам. 

73 Знаете ли, че някои са обичани, без да го заслужават? Ето как те обичам. Дайте Ми кръста 

си, дайте Ми скърбите си, дайте Ми провалените си надежди, дайте Ми тежкото бреме, което 

носите: Аз ще се справя с цялата болка. Освободете се от бремето си, за да бъдете щастливи; влезте 

в светилището на Моята любов и замълчете пред олтара на Вселената, за да може духът ви да 

разговаря с Отец на най-красивия език - този на любовта. 

Мир с вас! 
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Инструкция 229 
1 Възлюбени ученици, Аз се явявам във вашето светилище, в жилището на Учителя, което е 

отворено в душата ви чрез вашето издигане. 

2 Някои от вас са Ме слушали много пъти, а други чуват словото Ми за първи път и са 

изумени. Но истина ви казвам, че както едни, така и други са чували този глас в друго време. 

3 Аз съм Словото на любовта, което носи утеха на страдащия ─ на разстроения, на плачещия, 

на грешника и на онзи, който ме е потърсил. Словото Ми е реката на живота в тези сърца, където те 

утоляват жаждата си и отмиват нечистотиите си. Това е и пътят, който води към вечния дом на 

покой и мир. 

4 Как можете да мислите, че борбата в живота ─ неговите жертви, изпитания и трудности ─ 

завършва със смърт без справедлива награда във вечността? Ето защо Моят закон и Моите учения, 

с техните откровения и обещания, са стимулът, ласката и балсамът в сърцата ви през работния ден. 

Само когато се отвърнете от моите учения, се чувствате гладни и слаби. 

5 Подхранвам ви с любов, за да се почувствате наситени с нея и да я донесете като съвършено 

семе на сърцата, които спят, и на онези, които жадуват за нея. 

6 Мир ще има между вас, ако се обичате един друг. Помнете, че Аз съм Духът на мира. 

7 В духовно отношение вие сте хората, избрани във всички времена, за да покажат пътя на 

човечеството. Сега съм дошъл да ви кажа: вие трябва да бъдете спасението на вашите ближни. 

Тежко е бремето на твоя кръст, народе. По-рано сте били съставени от племена, а сега сте едно 

духовно семейство. Като непознат чукам непрестанно на вратата ви, за да ви насърча, за да можете 

да осъществите съдбата си и да бъдете пример за човечеството, което обичам толкова, колкото 

обичам и вас. 

8 Ти си първородният сред народите на земята ─ този, който пръв се пробуди за светлината 

на Духа. Затова сега вие сте ученици на Светия Дух. 

9 Не изпитвайте нито страх, нито съмнение пред отговорността си. Защото, макар и да сте 

богати духом, ще се почувствате нуждаещи се, ако започнете да се съмнявате. 

10 В този момент, както и в миналото, човечеството има контакт с моята Божественост чрез 

вашето посредничество. Чрез теб направих пътя видим за другите и утре всички секти и 

религиозни общности една след друга ще стигнат до него. Хората ще се обединят духовно, защото 

има само един Бог и всички вие ще бъдете обединени в Него. 

11 Хората са на различни духовни нива. Но само аз мога да знам степента на развитие на всеки 

от тях. 

12 Всички са дошли да изкупят греховете си и да се издигнат чрез заслугите си. За всички 

имам светлина, защото обичам всички. 

13 Днес се намирате в оазис. Не знаете обаче по кои пътища сте минали. 

14 Не се разделяйте отново. Помнете, че Аз направих така, че вашият "народ" да произлезе от 

един човек, и този човек, в когото намерих благочестие, беше Яков, наречен от Мен "силен 

Израил". В сърцето му имаше светилище за Моята Божественост и Аз го възнаградих, като му 

дадох дванадесет сина, които щяха да бъдат родоначалници на Господния народ ─ коренът на този 

народ, който Ме следваше през вековете. 

15 Не искам да продължавате да се заблуждавате. Осъзнайте, че носите Моята светлина като 

печат в душата си. Това е заветът, който си сключил с Мен, да следваш винаги Моята светлина, да 

Ми бъдеш верен. 

16 Ето я моята маса, на която оставям всички да седнат, без да правя разлика между 

родословие и раси. На всички предлагам същия хляб. 

17 По този начин ви събуждам като Лазар, когато му казах: "Стани, не спи вече." 

18 Това е пътят на прогреса, по който никога не трябва да спирате. Защото, когато тежестта на 

кръста ви натежи, Божественият Кръстоносец ви идва на помощ и ви казва: "Не спирайте." 

19 По същия начин, по който се разкривам на душата ти, карам и тялото ти да почувства 

присъствието Ми в природата, така че двете, образувайки едно същество, да могат да се изкачат до 

върха на планината. 
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20 От Мен си излязъл и в Моето лоно трябва да се върнеш. Аз съм началото и краят, Алфата и 

Омегата. 

21 Скромността на човешките ви обстоятелства няма да е от значение за вас, ако знаете, че 

можете да постигнете душевно величие като скъпоценен камък с неоценима стойност. 

22 Не затваряй ръката си за нуждаещия се и не го считай за недостоен за милостта си, защото е 

нечестив. Помислете за масата ми в този момент: около мен има много хора, които преди са тънели 

в мръсотия. Днес те са мои ученици. 

23 Така Учителят ви говори днес. Прощавам ти и те благославям. 

24 Светлината на моята мъдрост е с вас. Аз утолявам жаждата на душата ти с кристално 

чистата вода на моята любов, която е утеха и балсам. Аз съм прошката. Всеки, който твърдо реши 

да се поправи, ще изпита сладостта на моята прошка в момента на помирението със собствената си 

съвест. Светът е жаден за духовно познание. Доказателство за това е, че човечеството се стреми да 

изследва тайната на сътворението. Душата обаче все още е несъвършена. Затова търси 

присъствието на Бога, за да се пречисти с Него. 

25 Пробудената душа търси светлината и пътя, без човешката част от същността често да го 

осъзнава. Тогава материалната природа на душата работи срещу нея, противопоставя се на пътя ѝ 

към духовно развитие. Ето защо Аз ви обяснявам тайните чрез Моите откровения и ги правя 

разбираеми за човешкото същество, като се изявявам безпогрешно и като се обръщам към сетивата 

му. И все пак човешкото същество често се съпротивлява да приеме това, което е ясно като 

светлина. 

26 Колко много трябва да се бори душата срещу съпротивата на тялото! Човек често постига 

голямо развитие и голям напредък в науката и в човешкия живот, но не показва никакъв напредък в 

душата си. Религиите не го събуждат от тази умствена летаргия, в която той намира само 

мистификации и фанатизъм. 

27 Тогава умът отказва да проникне в духовното от страх да не разкрие тайната, която му 

разкрива причината за умственото му изоставане и 

Човекът си създава начин да заглуши виковете на съвестта си, като адаптира закона към своите 

удобства, вярвания и живот. По този начин той се чувства спокоен и оправдан в действията си. По 

този начин той може да симулира милосърдие, състрадание и милост, въпреки че е далеч от това да 

ги изпитва. Той може да се представи пред величествените олтари, създадени от човека, и да 

симулира любов и вяра, които дори не познава. 

28 Аз идвам в Третата епоха, за да донеса светлина на света. А на вас, ученици, казвам 

истината: не се вманиачавайте в Моето учение. Осъзнайте, че съм ви подготвил, като съм 

освободил душата ви от старите традиции, за да й позволя да се развива. Поемете отговорността да 

поправите грешките на своите ближни. Откажете се от всякаква критика в сърцето си и в устните 

си, за да можете да съдите без възмущение всичко, което идва пред вас по пътя ви. 

29 Ще откриете, че хората все още вярват в свещеността на местата, където се събират, за да 

празнуват своите ритуали, че смятат за свещени дори предметите, които съществуват там, и че 

техните представители се смятат за по-висши и справедливи. 

30 А на вас казвам: много ли сте ми близки, защото Ме чухте с жив глас и защото ви надарих с 

дарби? Чувствате ли се по-висши от своите събратя? Досега сте позволявали на интелекта си да се 

проясни само дотолкова, че да разбере Моето Слово. След като сте го разбрали, можете да 

работите за напредъка на душата си, знаейки, че всичко, което правите за доброто и за доброто на 

ближния, е заслуга за вас и ще допринесе за развитието на душата ви. 

31 Моето учение ви обучава, за да можете вечно да разгръщате онова същество от светлина, 

което е във вас, създадено със съвършенство и мъдрост, което е душата, за да можете да изчистите 

и пречистите петната, оставени върху нея от земните страсти, едно по едно, докато достигнете 

първоначалната чистота. 

32 Истина ви казвам, че преди моето заминаване в умовете ви ще има толкова много светлина, 

че ще виждате ясно това, което преди сте разбирали само с труд. Тогава знанието и вярата ви ще 

бъдат по-големи и ще сте се научили да разкривате силата на вашия Отец чрез духовно издигане в 

молитва. Вече няма да се съмнявате или да се показвате неудовлетворени, както понякога правите, 
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когато Ми казвате: "Учителю, подготвих се, помолих се, сложих целебния балсам на нуждаещите 

се, но все още не получих това, което поисках." 

На това мога да ви кажа: Защо се съмнявате? Не е ли вярата ви тази, която трябва да ви спаси? 

Не съм ли ви учил, че не всичко, което поискате, е добро за вас? Вие дори не познавате 

материалната същност на своите ближни. Какво знаете за тяхната духовна природа? Какво знаете 

за това, от какво се нуждае тази душа за своето развитие, за своето пречистване и 

усъвършенстване? 

33 Преподавам ви и опростявам учението: Обичайте, бъдете милостиви, молете се и просете за 

ближните си, а след това Ме оставете да изпълня волята Си и вече ще сте изпълнили дълга си. По 

този начин ще се научите да приемате всичко като полза, дори това, което преди сте смятали за 

противоречащо на здравето или вярата ви. 

34 Спътник ще ти бъде не само отдаването, но и осъзнаването, че всичко, което получаваш от 

Мен, е за твое добро. Но ако изпълня молбата ти, защото е много добра за теб, радвай се и 

разпалвай вярата си още повече. 

35 Аз съм Учителят от древността, който ви наставлява наново, Христос дойде като съвършена 

душа, за да се открие сред хората. Неговата милост е безгранична, когато Той става човек и поема 

върху Себе Си жертвена смърт от любов към човечеството. Исус е моделът на милосърдието. 

Вземете Го за пример. Не забравяйте, че всяко създание има задача, която трябва да изпълни, и 

заради това ще бъде подложено на изпитание, което трябва да приемете със смирението, с което 

Исус прие страданието си. 

36 Възлюбени ученици: Разберете още сега, когато сте навлезли във времето на подготовка, че 

наближава важният момент на края на моето Слово в тази форма. 

37 Учителят не спи, нито пък вие ще спите, защото Аз подготвям края на Моето проявление 

чрез човешкия мозък. Духът Ми няма да се отдалечи от вас, а по-скоро ще Ме почувствате още по-

близо чрез вашето одухотворяване. 

38 Който не се подготви и остави учението ми да премине, без да го разбере, ще се почувства 

като сирак след моето заминаване и ще ме почувства отсъстващ. 

39 Добрите ученици няма да бъдат нито тъжни, нито наскърбени, защото ще разберат моите 

заповеди и ще видят как пред духа им се открива безкраен хоризонт, откъдето ще получават велики 

вдъхновения от Отца, които вече няма да бъдат ограничени, както когато се предават от 

гласоподавател, защото идват директно от Светия Дух. 

40 След деня, определен от моята Божественост, вече няма да чувате думите ми. Но тя ще 

остане запечатана в съзнанието ви, в сърцето ви и в книгите. 

41 Всеки, който се яви като носител на глас и се позове на моя лъч, не знае каква присъда ще 

произнесе над себе си. Обръщам ви внимание на това, за да не слушате фалшиви пророци, 

фалшиви гласоподаватели и фалшиви Христос. Разтърсвам ви, за да избегнете времената на 

объркване и да предотвратите нахлуването на душите на мрака сред вас. Гледайте, защото ако не 

сте подготвени, ще трябва да отговаряте пред Мен за тези учения. 

42 Този, който вече се е настроил към това, ще се радва на голямо вдъхновение, ще разговаря с 

Мен и ще се радва да Ме чува, четейки Моите доктринални беседи, които ще ви оставя като 

наследство. Пътят му няма да бъде несигурен, изпълнението на мисията му ще бъде лесно, той ще 

усеща Моето присъствие в изпитанията. 

43 По това ще разбера, че сте направили крачка напред. 

44 Това ще се случи, когато започнете да доказвате чистотата и възвишеността на моето 

учение, защото няма да допуснете никакви външни култове, фанатизъм или идолопоклонничество 

сред себе си. 

45 С мислите, думите и делата си вие ще свидетелствате за моето духовно дело. 

46 Докато не разбирате Моето учение и не сте подготвили сърцата и душите си, Аз няма да 

мога да ви използвам като вестители на Благата вест и ще виждате как пред стъпките ви се 

появяват препятствия, които ще ви пречат. Но ако ученикът живее моето дело и го чувства в 

душата си, аз ще му отворя пътища и ще го заведа при земните поклонници, които се нуждаят от 

душа, за да ги въведе в моето учение. 
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47 Радвай се, защото гласът, който те събужда, е моето слово на любов. Но внимавайте, за да 

не ви събуди друг глас, който утре ще бъде съдът на земята. 

48 Хората ще трябва да се справят с вас. Там ще бъдат хората на правосъдието и правото, 

теолозите и теософите, учените. Те ще дойдат с различни намерения, но ще ви потърсят и ще ви 

подложат на изпитание. Не крий живота и делата си, като им показваш само Моя закон. Не 

прикривайте несъвършенствата си със съвършенството на Моето Слово, записано във вашите 

книги. 

49 Ако в историята на човечеството има лоши примери, не бива да ги вземате за образец. 

50 В миналото не ви говорех по този начин. В Първата епоха Законът просвещава човешкия 

дух. През Втората епоха Христос просветли сърцето на човека чрез светлината на любовта. Днес 

светлината на Светия Дух озарява духа ви, за да го издигне над всичко човешко. 

51 От един и същ Бог вие сте получили тези три послания и между тях е минала една епоха ─ 

времето, необходимо за развитието на духа, за да може той да приеме новото послание или новото 

наставление. 

52 Сега можете да разберете защо ви нарекох ученици на Светия Дух. 

53 Всичко сътворено Ми отдава почит - от атома до звездата с най-големи размери, от най-

изостаналото човешко същество до най-развитата душа. Вие, които сте запознати с всичко, което 

съществува във вашия свят, виждате как всяко същество и всяко тяло изпълнява своята задача и 

изпълнява своето предназначение. В това изпълнение те ми отдават почит. Това е данък за тяхната 

хармония с цялото. Истина ви казвам: всички сътворени неща се радват на себе си, дори скалата, 

която ви се струва безчувствена или мъртва поради своята твърдост и неподвижност. Защото 

Божият Дух, който е във всичко, създадено от Него, е живот. 

54 Вижте как кралската звезда изпраща своята светлина, която е енергия, живот и топлина, 

докъдето стига нейната сила. Топлината му кара морските води да се издигат и, превърнати в 

облаци, да бъдат носени от вятъра и да падат като плодороден дъжд върху сухите полета, които 

след това се покриват със зеленина, цветя, дървета, пълни с плодове и листа, чиито клони служат за 

дом на птиците, които на своя език разнасят песните си до безкрайност. Докато всичко покълва, 

расте и се размножава, украсява се в постоянна почит към Отец, Творецът се радва на Своето дело 

и позволява на всички създания да се наслаждават на Него. 

55 Но вие ─ какво сте вие сред сътворението? Вие също сте същества, които изпълняват 

определена задача. Но вие не принадлежите само на материалната природа, а сте надарени и с 

душа, която има съвест, интуиция, интелигентност, откровение, воля, свобода, разум и чувства. 

Поради тази причина сред всички създания на тази планета вие сте по-висши същества, които имат 

на разположение всичко като инструмент, като слуга, като храна, освежаване и елемент за вашия 

духовен и човешки напредък. 

56 Тъй като душата ви прави по-висши в своето развитие, не забравяйте, че и практикуването 

на религията ви трябва да бъде по-висше, а то е това на душата. Аз съм ви го разкривал през цялото 

време. 

57 От самото си начало човечеството е търсило начин да Ми предложи духовно поклонение. 

Интуитивното познание за Моето съществуване ги е накарало да Ме търсят и да проникнат в 

отвъдното. И когато видях в човека това безпокойство, Аз му се открих. Това, което му разкрих, е 

духовният път, който води душата към съвършенство. Но за да може това човечество да достигне 

до одухотворяване, което все още не е постигнало, трябваше да ви накарам да преминете през 

тежки прегрешения и големи перипетии, през огромни пътища на страдания и изпитания, през 

времена на светлина и тъмнина, докато стигнете до портите на времето на духа, в което живеете 

сега. 

58 Почитта, която душата ти трябва да Ми оказва по висок и чист начин, се материализира в 

сърцето ти, когато тялото ти Ми я оказваше, като формулираше молитвата в ума си и устните я 

произнасяха; когато Ми поднасяше плодовете на природата, сякаш бяха твои дела; когато 

освежаваше сетивата си с великолепието на церемониите, докато душата ти се представяше пред 

Мен гола, гладна, мръсна и глупава, защото задачата, която й принадлежеше, беше узурпирана от 

тялото. 
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59 В Третото време моето духовно учение ще даде на духа свободата да разпери крилата си. И 

да се издигнем към Отца, за да Му се поклоним истински. 

60 Но човекът, като човешко същество, също има какво да предложи на Твореца. А тази почит 

се състои в това да изпълнява задълженията си на земята, като се подчинява на човешките закони, 

проявява морал и добра преценка в действията си и изпълнява задълженията си на баща, дете, брат, 

приятел, господар и слуга. 

61 Всеки, който живее по този начин, ще Ме почита на земята и ще даде възможност на духа 

си да се издигне, за да Ме прослави. 

62 Любовта на душата не трябва да се ограничава само до децата и земните ви братя и сестри. 

Духовната любов трябва да бъде универсална, така че да обича без разлика на социални класи или 

степени на душевно развитие. 

63 Душата трябва да бъде силна пред слабостите на материалната природа, която я изкушава 

към фанатизъм и идолопоклонство. Тя трябва да се освободи от предразсъдъци и страсти, за да 

може да даде разум на този, който го притежава, и да приеме истината, в която живее. 

64 Тогава вие ще бъдете хора на мира, които следват с живота си Моето изречение: "Давайте 

на Бога това, което е Божие, и на кесаря това, което е кесарево", и не принасят на Отца това, което 

принадлежи на света, нито на света това, което е Божие, а са способни да хармонизират всички 

закони, за да ги изпълняват по правилен начин, защото признават, че всеки божествен закон на 

любовта и справедливостта е излязъл от Мен. 

65 Във Втората епоха Исус ви говори с най-голямо съвършенство. Сега ви говоря с най-голяма 

яснота и простота. Но много от това, което ви разкрих по онова време, не ви дадох по онова време, 

защото все още не бяхте в състояние да го разберете. 

66 Всеки, който е бил призован на моя адрес и на когото е била възложена определена задача, е 

бил готов да разбере тези учения. Казвам ви още веднъж, че душата ви не за първи път посещава 

тази планета, нито пък за първи път получава светлината на божествено откровение. Но 

понастоящем миналото му е скрито зад завесата на материята. Душата ти знае това и когато чуе 

думите ми, се събужда и усеща, че наистина е дошла от далече, по дълъг, много дълъг път, по 

който е видяла и преживяла много. 

67 За да чуете тези учения, трябваше дълго да се "лутате". Но душата ви не е изгубила ума си, 

не е остаряла, защото възрастта, тлението и смъртта не засягат душата, а развитието, опитът и 

разгръщането, което означава борба, а изпитанията й дават зрялост и я приближават към пълнотата 

на Вечния живот. 

68 Имали сте съществувания, изпълнени с благополучие и удоволствие, с блясък и наслада; 

други - с нещастия и провали. Някои са били за изкупление, други - за опит, трети - за развитие на 

ума, четвърти - за развитие на емоциите, а съществуването, което имате сега, е за издигане на 

душата. 

69 Вие знаете всичко и притежавате всичко. Затова, ако днес виждате, че нямате богатство, 

бляскави условия на живот или титли, не се оплаквайте от това и си спомнете, че за да вървите 

здраво в това време и да постигнете одухотворяване, трябваше да изгубите всичко излишно и 

ненужно, за да постигнете духовен напредък. 

70 Тъй като сте носители на дълбоко духовно учение, няма да можете да го представите на 

света под външни култови форми. Защото с противоречивостта си само ще предизвикате 

подозрения и подигравки. 

71 Царството на мира наближава и макар да не знаете колко време остава дотогава, Аз 

започнах Моето дело на морално и духовно възстановяване. Когато това време настъпи, този свят, 

който досега е бил долина на изкуплението и сълзите, ще се превърне в дом за напреднали души. 

72 Бъдете бодри, защото Аз съм все още с вас. Доверете се на Мен, тъй като все още не можете 

да се доверите твърде много на себе си. Но упорствайте, докато не постигнете духовната 

подготовка, която изисквам от вас, за да можете да имате доверие в себе си. 

73 Скоро ще видите хора, които се интересуват от духовните дарби, някои задават въпроси, а 

други ги обсъждат. 

74 Давам ти своята ласка и своя лечебен балсам. 
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Моят мир да бъде с вас! 
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Инструкция 230 
1 Виждам ви да идвате от различни места, идвате да се освежите в сянката на покрива на 

Отца. Вие се събрахте и затова в сърцето на Отец има радост. Защото, когато дори две сърца се 

помирят, аз празнувам празник. 

2 Вие преживявате време на изпитания, чието значение все още не сте разбрали, въпреки че 

имате светлината на Моето Слово. Но тъй като времето е съкровище, което не бива да губите, аз 

идвам като Учител, за да ви науча как да го използвате, като ви разкрия вашата съдба и вашата 

задача. 

3 Възползвайте се от тези моменти, защото скоро ще си тръгна от вас. Тогава Моето 

божествено слово, което ви давах толкова години чрез човешкия ум, ще приключи завинаги. 

4 Остава още малко време, в което ще ви дам всички свои наставления и ще напиша цялата си 

книга. 

5 Затова идвам набързо при вратите на вашите сърца, за да кажа на детето, че е свикнало 

твърде много с Моето Слово, че трябва да се събуди от дълбокия си сън, че трябва да вземе 

мотиката и лопатата, да копае и обработва нивите и да ги обича като собствения си живот; да 

споделя нивата и водата си с ближните си; очите му да гледат доброжелателно, да протяга 

десницата си в знак на приятелство и сърцето му да е свободно от егоизъм, за да бъде истински 

работник на Господните полета. 

6 Не очаквайте сърцата на хората да се развълнуват, за да постигнат мир на земята. Станете и 

работете! Не желайте поражението на едни и победата на други, за да имате мир и свобода. Това, 

което трябва да възтържествува, е справедливостта, братството и любовта. 

7 Истинският мир на земята няма да бъде създаден от хора. Мирът ще дойде на този свят от 

моето царство, когато постигнете истинска духовна подготовка. 

8 Светлината, която ви осветява в този момент, е светлината на Шестия печат и ако някой 

твърди, че е разхлабен друг печат, той е в грешка. Шестият светилник сега гори като неугасваща 

светлина, просветлявайки живите и мъртвите със своите откровения и пробуждайки душите с 

новите си пророчества. Но не си мислете, че тази светлина просветлява само този, който чува това 

Слово. Защото, истина ви казвам, дори учените и богословите са под тази светлина. 

9 Защо не полагате усилия да изучавате моето учение, за да не се налага Учителят да се прави 

на физически чуващ, за да обяснява това, което трябва да разберете чрез тълкуване? 

10 Обединете плодовете на науката с плодовете на любовта на душата и ще имате добър вкус в 

устата си. 

11 Починете си, скитници, насладете се на прохладната сянка на това дърво и хапнете от 

плодовете му. 

12 С вас е Отец, който винаги се е чувствал на вашия път. 

13 Приемам ви като представители на цялото човечество и ви виждам подготвени да приемете 

и почувствате моето духовно присъствие. 

14 Винаги си търсил Моята Божественост. Когато почувствахте, че не сте Ме намерили, се 

втурнахте към образите, създадени от ръцете ви, за да Ме почувствате близо. Така живее голяма 

част от човечеството в момента. Той Ме търси и се покланя на образите, докато Аз говоря на света 

в разгара на времето на това проявление. 

15 Понастоящем пробуждам хората чрез сънища ─ символични и пророчески сънища, на които 

хората поради липса на вяра и подготовка не обръщат внимание и не дават никакво тълкуване и 

така забравят това съновидение, без да знаят, че то е божествено послание. 

16 Колко далеч от истинския път е човечеството! Светът живее под властта на свободната си 

воля и преследва удоволствията и земните страсти. 

17 Душата е заспала, интелигентността все още не се е събудила за светлината, която е истина, 

и не познава истинския живот. 

18 Човекът все още не е дал възможност на съвестта си да говори и да съди. Все още има хора, 

които смятат, че са непогрешими и свободни от грешки, въпреки че носят тъмнина в сърцата си. 
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19 Но сега хората са уморени от това и затова се приближавам до тях, за да им покажа пътя, да 

изпълня душата им със светлина, да ги накарам да разберат грешките си и изгубеното време и да 

отприщя битката между светлината и мрака в човешкото същество. 

20 По много начини разкривам Себе Си на децата Си, винаги с безкрайна любов, за да не 

погине душата им. 

21 Ако сте влизали в тези незабележими молитвени домове, това не е било по ваша собствена 

воля. Моята милост ви призова тук, за да ви даде духовна храна и да ви покаже пътя към 

спасението, по който можете да влезете в моето присъствие. Не трябва да идвате нито унили, нито 

надменни, а достойни и смирени. 

22 Предлагам ви вечен мир, както ви предложих Ханаанската земя в Първата епоха. Не можеш 

да се отклониш от пътя, защото той е маркиран с Моята кръв. Моята кръв е истина, любов и 

вечност. Внимавайте, защото Моята истина, разкрита в Моето учение, е била фалшифицирана от 

хората, а някои откровения са били скрити. 

23 Моят пример и този на моите апостоли не се възприемаше като пример от всички, които се 

опитваха да ме следват. Много от тях са се превърнали в господари, вместо да бъдат слуги. Те 

изпълваха сърцата си с чувство за превъзходство и високомерие и се стремяха единствено към 

богатство, разкош и почести. В този процес те забравят нуждите на бедните и стават безразлични и 

безчувствени към мизерията и страданията на другите. Затова хората преминават от една 

деноминация в друга в търсене на истината. Оттук идва и духовната им потребност да създават 

нови секти, за да ме търсят свободно. 

24 Тези, които някога са били смятани за светци и полубогове, сега са отхвърлени от 

разочарованото човечество. 

25 Хората вече не търсят изповедника, за да ги освободи от прегрешенията им, защото го 

смятат за недостоен. И заплахата от вечен адски огън вече не впечатлява и не плаши сърцето на 

грешника. 

26 Възползвайки се от тази психическа дезориентация, вълкът се прикрива зад живия плет. 

27 Всеки служител на Моята божественост и всеки представител има задачата да създава мир 

между хората. Но в момента те правят точно обратното. Всеки си мисли, че е пръв, всеки иска да е 

най-силният и забравя, че единственият силен съм Аз, който съм във всичко. 

28 Сега можете да си обясните защо ви обещах да дойда отново през Втората епоха. Сега 

разбирате защо ви уча наново. Защото само Моето Слово може да премахне тъмната превръзка на 

духа и само Моята любов е в състояние да ви изкупи от греховете ви. 

29 Вие сте призовани и избрани да дадете пример за вяра в Моето идване, за доверие и 

послушание на думите Ми. Но не чакайте, докато тези, които са дошли последни, ви дадат пример 

за добро изпълнение на Моя закон, защото тогава болката ви ще бъде много голяма. Но когато ги 

видите да тръгват на път, да пресичат граници и да влизат в други народи като вестители на Моето 

Слово, ще осъзнаете своята небрежност и неблагодарност. 

30 Помислете за това и ако искате да се ползвате с доверие, започнете да давате добър пример 

в дома си. Искам, въпреки че преди се отхвърляхте един друг заради племенните различия, днес да 

се обичате като едно семейство. 

31 Това е Моята ясна дума. Ако ви говорех на друг "език", това нямаше да е правилно. 

32 Подготвям сърцата ви да живеят в тях. Светът също ще се подготви, семето на мира ще 

покълне в съзнанието на човека и вие, които ще го разпръснете по всички краища на земята, ще се 

радвате, когато видите плодовете на своя труд. Защото, следвайки Учителя, ти си учил да живееш в 

доброта и си се молил за всички. 

33 Във всички народи ще се говори за помирение, братство и мир и това ще бъде началото на 

обединението. 

34 Подготвих ви и ви попитах дали вече сте готови да тръгнете по пътя към вашите ближни, за 

да им покажете мъдростта, която ви дадох като вдъхновение от Словото, и да отговорите 

задоволително на техните въпроси. Нека на никого не му се струва невъзможно да изпълни тази 

мисия. Помислете, че знанието, което ви дадох, ви позволява да разберете мисията си. 
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35 Няма да е необходимо всички вие да посещавате народите, които наричате "чужди", за да 

разпространявате моето учение. Достатъчно е да издигнете мислите си в молитва и да пречистите 

сърцата си, за да може душите ви да се покажат на ближните ви отдалеч и да бъдат съпричастни с 

тях, където и да се намират. И те ще бъдат събудени от съществата на светлината. 

36 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 се 

опитват да получат духовно господство със сила. Ще бъдете изумени и светът ще бъде изумен, 

когато хората осъзнаят, че насилието не е победило разума, братството и справедливостта. 

37 Пазете се да не правите нещо, което изглежда като милосърдие, въпреки че в сърцето ви има 

егоизъм. Направете толкова добро, колкото можете, без да се интересувате от себе си. Правете го 

от любов, което е законът, на който ви научих, и тогава ще спечелите заслуги за душата си. 

Представете моето учение така, както ви го предадох. То е същото, на което съм учил Моите 

пророци и Моите апостоли в други времена. 

38 Човекът в своя материализъм е намерил начин да промени словото, което ви дадох в минали 

времена. Но Моето дело е съвършено и не се корени в земни думи. Подгответе се и винаги ще 

откривате Моята истина. Тогава ще откриете, че Аз винаги съм ви давал семето Си в изобилие, за 

да можете и вие да го предавате по този начин. 

39 Няма да е необходимо да впечатлявате никого с ритуали или външни форми на поклонение. 

Храмът на сърцето ти ще стане видим и в него твоите ближни ще видят своя светилник и своя 

олтар. 

40 Научете се още сега да Ме усещате, както в делата си, така и когато се мъчите да оставите 

мръсотията след падането си. 

41 Научих ви да търсите истината в простота. Колко жалък е човешкият ум, когато търси 

истината в сложните доктрини, които сам е измислил. 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? 

42 Живеех с хората от Втората епоха, споделяйки вашия хляб и вашия покрив. Но величието 

на Христос се корени в Неговото смирение. 

43 Така ви уча, за да знаете как да се отделяте от материалното заради любовта към ближния. 

Но първо трябва да се пречистите, защото законът е да се развивате, а тъй като законът е всичко да 

се развива, събитията, които предстоят, не трябва да ви разстройват. Това, което виждат очите ви, 

трябва да ви изпълни с радост, когато осъзнаете, че всичко се управлява от най-съвършен закон и 

че това, което се случва днес, не би могло да се случи преди, защото всичко се приближава към 

своето съвършенство. 

44 Не само на земята човек работи за напредъка на човечеството. Човек се моли и работи за 

своето спасение и напредък от друг свят - духовния свят. Затова ви казвам, че духовното семе ще 

даде плод след великите борби в лоното на всички религиозни общности. 

Ако хората кажат, че това е нова религия, която сее раздор, вие трябва да отговорите, че 

спиритизмът е доктрина, че е същата като първата и единствената, която е управлявала душите. Но 

този глас трябва да идва от сърцето ви, там, където са корените на чувствата ви. Те ще се проявят, 

когато проливате сълзи заради чуждата болка, дори когато плачете от радост за болката на ближния 

си. Защото това винаги съм ви учил. 

45 Говоря ви чрез човешкия интелект, Моята светлина и Моята благодат се вливат в него и се 

превръщат в думи ─ онова Слово, което показва единствения път към Мен: този на 

съвършенството и на чистотата на чувствата. 

46 Нуждаете се от велики доказателства за духовност, за да може вярата ви да се събуди за нов 

живот и надеждата ви да укрепне. Нуждаете се от ясното слово, което да ви изведе от летаргията, в 

която се намирате. Моят Божествен Дух трябваше да се прояви в тази форма, за да почувствате, че 

Отец никога не ви изоставя, че ви води от царството на истината. 

47 Не сте ли убедени пред това доказателство за любов? Мислите ми са светлина, която свети 

надолу, за да съживи угасващата светлина на вашите лампи. Учителят ви казва, че истината за 

Вселената ще бъде разкрита чрез одухотворения човек, защото той ще знае как да живее 
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хармонично в този свят, в който идва, за да научи уроци, полезни за неговата еволюция. Този свят 

не е вечен, нито пък има нужда да бъде. Когато този дом престане да изпълнява предназначението 

си, той ще изчезне. Когато душата ви вече не се нуждае от уроците, които този живот ѝ дава тук, 

защото на другия свят я очакват други, по-висши уроци, тогава тя ще каже въз основа на 

светлината, придобита в тази земна борба: "С каква яснота сега разбирам, че всички възходи и 

падения в този живот са били само опит и уроци, които са ми били необходими, за да разбера по-

добре. Колко дълъг ми се струваше този житейски път, докато страданията ме натоварваха. Сега 

обаче, когато всичко е свършило, то ми се струва кратко и мимолетно на фона на вечността." 

48 Човек е призван да направи душата си по-велика, призван е да одухотвори съществуването 

си все повече и повече, колкото повече се издига в желанието си за съвършенство. 

49 Тялото, което притежавате, също е предназначено да бъде одухотворено. Когато това се 

случи, условията на живот на хората ще се променят. Те ще развият духовни способности, които 

все още са непознати за жителите на днешния свят. 

50 Нуждаете се от това учение, което да съживи надеждата ви, от този източник на 

неизчерпаема и истинска мъдрост, който да утоли жаждата ви. Светлината ми се спуска към 

помрачения ум на онзи, който казва, че не обича душата, защото не я познава, а обича 

материалното богатство, физическата красота, която ласкае суетата му, интелигентността, която 

предизвиква възхищение, имената и титлите. Това е, което той обича, а то е да обичаш 

недостойните. 

Човешкото същество не е тялото, нито неговите богатства. Човешкото същество има стойност и 

съществува само благодарение на своята душа. 

Пак ви казвам, че човекът е призван да бъде този, който изразява истината за вселената, 

небесата и световете. Днес той все още не е постигнал това, защото неговата материализация не му 

позволява да разгърне фините дарби на духа. 

Щом този материализъм изчезне, той ще се превърне в пророк, който ще се радва, когато вижда 

чудесата на Духовния живот. Тогава той ще разбере превръщането на Савел в Павел, 

преобразяването на човека до такава степен, че се е наложило да смени името си. Заедно с 

предишното му име изчезва и споменът за страстите му, а характерът му и извършените от него 

злодеяния се превръщат в пепел. 

Когато душата разбере, че еволюира, че й липсва извисяване или че това, което е трябвало да 

научи и развие в материалния свят, сега ще приключи, тогава тя е готова да се обедини със 

светлината на божествеността, защото душата е светлина, която се движи към светлината. 

51 Радвайте се, хора, мислете, че сте прелетни птици в този свят, пълен със сълзи, нещастие и 

страдание! Радвайте се, защото това не е вашият дом за вечни времена, очакват ви по-добри 

светове. 

Така че, когато си отидете от тази земя, направете го без съжаление, тогава въздишките от 

болка, трудът и сълзите ще останат тук. Ще се сбогувате с този свят и ще се издигнете към онези, 

които ви очакват в небесните висини. Оттам ще видите Земята като точка в пространството, която 

ще запомните с любов. 

52 Не се натъжавайте, защото ще дойде ден, в който ще се отдалечите от тази долина на 

сълзите, в която сте изстрадали толкова много и която утре ще обикнете със съзнанието, че в нея 

сте постигнали светлината, за която душата ви копнее. 

53 Бъдете щастливи, като обичате ближния си, изцелявате болните, утешавате страдащите, 

вдъхвате нов кураж на бедните. Тогава благословиите на небето ще дойдат при вас. Искате ли да се 

одухотворите? Христос ще ви помогне да получите тази благодат. 

54 Истина ви казвам: макар днес хората да са повече материя, отколкото дух, утре ще бъдат 

повече дух, отколкото материя. Хората се опитват да материализират напълно своя дух, но няма да 

постигнат това пълно материализиране. Защото духът е като брилянт, а брилянтът никога не 

престава да бъде такъв, дори когато е паднал в мръсотията. 

55 Човек не познава блаженството на съвършената душа, защото не е достигнал висотата на 

съвършенството. Ако пречисти сърцето си и запази моята истина в душата си, за да я практикува, 

ще открие мир и блаженство, които не е познавал преди. Това ще бъде животът, символизиран от 
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дървото в първата притча, разкрита на човечеството, чиито зрели плодове ще задоволят глада на 

душата. Усъвършенствайте се, издигнете се над земното и повече няма да страдате от 

неблагодарността или неразбирането на другите. 

56 Любовта е стълбата, която води към Бога, Който ви обича, и към Мария, Духовната Майка, 

която също ви обича, и към вашите духовни братя и сестри, които също ви обичат. 

57 От Божествения дух се излъчва поток от послания. Запазете толкова от тях, колкото ви се 

струват подходящи за сърцето ви. 

58 Предайте Ми мрака на вашите страдания. Ще ги превърна в яснота на мира. Предай ми 

своите ридания и сълзи. Когато посетя сърцето ти в тишина, ще проникна в него като слънчев лъч 

и ще го озаря. 

59 Дадох ви словото на любовта, за да почувствате тази сила в сърцата си. Тук е моят 

утешителен балсам, който се излива върху всички ваши страдания и укрепва душите ви. 

60 Казвам ви, че ще бъдат благословени онези, които се обръщат към Мен с подготвено сърце. 

Защото тогава Моето Слово ще се превърне в лечебен балсам и ласка, която ще съживи пламъка на 

вашата вяра. 

61 Моето царство слиза върху страдащото човечество и словото ми звучи чрез избраните в 

този век, така че тези, които ме слушат, да станат утеха за своите братя. 

62 Във всички времена съм имал посредници между хората и моята божественост. Аз 

използвах кротките и смирените по сърце. Сега подготвям новите пратеници на моето учение, за да 

може тази добра новина да бъде пробуждане за духовен живот сред хората. 

63 Колко много от онези, които са способни да изпълнят благородна духовна мисия, все още 

спят, разпръснати по света! Те ще се събудят и ще докажат духовния си напредък, когато във 

възвишеността на чувствата си станат полезни същества за своите ближни. Те ще бъдат смирени и 

никога няма да се хвалят с превъзходство. 

64 Суетата ─ слабост, която вече се е проявила в първото човешко същество ─ ще бъде 

преборена чрез одухотворяване. Това е борбата, която винаги е съществувала между духа и 

материята. Защото, докато духът, желаейки същността на Отца, се стреми към Вечното и Високото, 

плътта търси само онова, което я удовлетворява и ласкае, дори и да е в ущърб на духа. Тази борба, 

която се проявява във всяко човешко същество, е сила, която възниква в самия човек в резултат на 

влиянието, което светът оказва върху него. Защото земното изисква всичко, което съответства на 

неговата природа. Ако духът е в състояние да контролира тази сила и да я насочва в правилната 

посока, той ще е хармонизирал двете природи в собственото си същество и ще постигне своя 

напредък и възход. От друга страна, ако се остави да бъде доминирана от силата на материята, тя 

ще се окаже съблазнена от лошото, ще бъде лодка без кормило насред бурята. 

65 Ти, който Ме слушаш, изпитваш желание да се отвърнеш от всичко вредно, за да освободиш 

душата си. Вие сте в разгара на битка и затова ви казвам: продължавайте да бдите и да се молите, 

за да дойде времето, когато душата ви ще се слее с тялото и ще се хармонизира с него. 

Днес все още страдате от привличането на света и се чувствате твърде слаби, за да устоите на 

изкушението. Човек интуитивно усеща епохата на съвършенството, но не знае кога ще настъпи. 

66 Хората ще се стремят към тази цел по различни начини. Но ще го постигнат само онези, 

които се борят за напредъка на душата си. Тези, които се отдават на религиозен фанатизъм, няма да 

се развият, а тези, които посвещават времето си на изучаване на материалното, ще постигнат само 

материални резултати. 

67 Одухотворяването ще бъде това, което ще доведе човека до съвършенство. Но не бъркайте 

практиката на истинската духовност, която е единение със Създателя и приближаване към Него 

чрез любов, милосърдие и вътрешно обожание, с практиката на онези "науки", чрез които хората 

профанизират и правят материално възприемаеми съществата от отвъдното. Ето моето учение, 

което премахва завесата на невежеството, която скрива истината от хората. 

68 Моето Учение за Любовта ви подготви през това време да приемете сред вас Присъствието 

на моя Духовен свят, за да ви помогне да разберете Словото ми ─ време, което сега приключва. 

Моят мир да бъде с вас! 
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Инструкция 231 
1 Моят проницателен поглед влиза във вас и виждам, че образувате букет със сърцата си, за 

да го поднесете на Моята Божественост. 

2 Виждам страданията ви и ги облекчавам чрез бащинската си ласка, така че, насърчени от 

словото Ми, да станете хора, силни в изпитанията. 

3 Винаги, когато сте идвали при Мен, за да представите своите слабости или да Ме помолите 

за помощ в мъченията, през които преминавате ─ винаги, когато сте били в опасност да се сринете 

под тежестта на кръста и сте се обръщали към Мен, Аз съм ви освобождавал от бремето и болката 

и съм ви правел силни души. Тогава ти казах: напред, не обръщай лицето си назад, защото душата 

ти ще се изпълни със страх, ако види миналото си. 

4 Аз ви спасих от гибел, за да ви доведа до пристанището на спасението, където сте сега и се 

наслаждавате на този хляб. Ти почиваш в моето лоно на мира. Бях лъч светлина в мрака на вашето 

съществуване, за да ви помогна да извървите пътя си, без да се препъвате. 

5 Ако говорителите или носителите на глас, чрез които Аз се проявявам, говореха от себе си, 

те не биха могли да ви научат на пътя на истината. Но устните им говорят думи на светлина, 

защото Аз се проявявам чрез техния интелект и ви казах, че Аз съм Пътят. 

6 Видяхте, че мнозина се чудят на тези учения и се питат дали е вярно, че тук говори равинът 

─ дали е сигурно, че "Словото" се е върнало в този свят, който разпна Исус? 

7 Вие тук знаете, че съм ви обещал това, знаете, че съм прошка и че изпълнявам божествената 

си мисия, като възкресявам "мъртвите", изцелявам болните и връщам зрението на слепите. Вие 

знаете причината за Моето завръщане и начина, по който дойдох. Но всичко това ще постави света 

под въпрос и мнозина ще се усъмнят в него. 

8 Казах ви защо, вместо да се обърна към учените, богословите или учените, се обърнах към 

необразованите и простосмъртните, за да се изявя чрез тях. Защото свидетелството на 

обикновените хора ще изуми света. 

9 Ако проучите внимателно, ще се убедите, че винаги съм общувал с човечеството чрез хора 

и че те винаги са били смирени и прости. 

10 Предоставих ви различни съществувания на земята, за да можете да станете свидетели на 

тези проявления и да изпълните мисията си. 

11 Трябва да използвате моите учения, за да можете да проникнете в тайните на отвъдното, 

които Отец иска да ви разкрие. Моята тайна съкровищница не се е скрила от твоя поглед, иначе 

никога не би могъл да влезеш във вечния живот. 

12 Изучавайте, мислете задълбочено, защото някои са объркани от мисълта как е възможно, 

ако вашият дух е частица от моята Божественост, да страда? И ако светлината на духа е искра от 

светлината на Светия Дух ─ как може да се вижда временно забулена в мрак? Осъзнайте, че този 

път на развитие има за цел да придобиете достатъчно заслуги към Бога, чрез които да превърнете 

духа си от невеж и неразвит дух във велик дух на светлината от дясната страна на Отец. 

13 Елате при Мен и чуйте още веднъж Моето Слово, което е храна за душата ви. Това Слово, 

което ви предадох в тази Трета епоха чрез човешкия интелект, извърши чудото да ви обедини, да 

ви издигне, изпълнени с ревност и вяра, към Моята Божественост, тъй като тя се разкрива пълна с 

истина и наставления. Защото душата ти се чувстваше уморена от земните учения, а краката ти 

бяха твърде изморени, за да изминат дългите разстояния в търсене на мира, любовта и истината. 

Ръцете ви също бяха твърде уморени, за да обработват нивите, без да прибират реколта, която би 

донесла удовлетворение на душата ви. 

14 Моята воля беше, о, хора, да изминете тези пътища и да опитате тези плодове; да почукате 

на различни врати и да опознаете сърцата на хора от различни раси и полове; да вземете от 

съдържанието на книгите различни философии, доктрини и теории; че ще опознаеш живота на 

бедните хора на земята с цялата му мизерия и болка; че ще изпиташ фалшивото богатство на този 

свят с неговите удоволствия и измамна слава; че ще чуеш гласа на хората и ще опознаеш тяхното 

вдъхновение; че ще приемеш доброто и злото, което те ще ти донесат с течение на времето. Така че 

след това пътуване ще Ме срещнете като последния, който ще дойде до вратите на сърцата ви ─ 
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последния, който ще пресече пътя ви, последния от земните поклонници, който ще върви до вас и 

ще ви пита: "Къде отиваш? Откъде идваш и какво търсиш?" И тогава, без гордост и без 

самочувствие, огънат от болката и укрепнал от опита, просветлен и укрепнал от борбата, веднага да 

Ме разпознаеш, да отвориш сърцето си за Мен, да признаеш своята окаяност и да изповядаш, че 

само Аз мога да разбера твоята болка, твоите неуспехи, но и твоите копнежи. 

15 Това е причината по-голямата част от тези, които идват при Мен, да бъдат завладени от тази 

сила, когато чуят Моето Слово. Те чувстват, че ги виждам до дъното на сърцето им и усещат, че ги 

обгражда Моята любов. И тъй като Ме очаквахте, вие знаехте, че след големите борби, големите 

битки на съществуването, след тъмната нощ, в която живеехте, трябваше да изгрее светлината на 

новия ден. Знаехте, че след като изпразните чашата си от горчивина до утайка, ще дойде някой, 

който ще трябва да я напълни със сладост. Защото надеждата, доверието в Моите обещания, които 

ти бях дал в други времена, не бяха угаснали в душата ти, пламъкът беше останал в сърцето ти. 

Дори онези, които са отричали, че Аз съм Този, Който се проявява в това време, са го правили не с 

душата си, а с плътската си природа, невежа и неприемлива към духовните откровения, която не 

знае нищо за Мен. Но Аз знам всичко и дадох на тези невярващи, закоравели, още един път, защото 

знам, че не душата им Ме отрича и че тя трябва да се издигне пълна със светлина и да се освободи 

от оковите на собствената си телесна обвивка, за да Ме види и почувства и да възкликне като 

Петър във Втория път: "Наистина Ти си Синът на живия Бог!" 

16 От децата ученици ще ви направя ученици. Защото, след като Ме чуете, ще ви поверя книга 

на мъдростта, за да учите с нея ближните си и да донесете благата вест на жителите на вашия 

народ, а после и на другите народи. Когато се учиш от Мен, ще бъдеш кротък и смирен. Няма да се 

задоволявате само с разбирането на Моето Слово, нито да говорите с красноречиви думи, за да 

впечатлите тълпите, но вашите вдъхновения и прозрения, вашите ясни и дълбоки думи ще бъдат 

потвърдени от дела, които ще бъдат плод на вашето разбиране. Не искам тези произведения да 

произлизат само от интелекта ви, а да бъдат продиктувани от съвестта ви в сърцето ви, където е 

посято семето на любовта. 

17 Тогава със сигурност ще успеете да обърнете хората. Защото, след като се уморят от 

безсмислени думи, след като им омръзне извратеността на различните учения и светогледи, те ще 

копнеят за наставления, които им говорят за истинска любов, милост и мир, които внасят светлина 

в тъмнината и проливат лечебен балсам там, където има болка ─ които преобразяват онези, които 

са умствено или морално изродени по своята същност. Тогава моето учение със сигурност ще 

възтържествува и броят на онези, които ме следват и носят знамето на мира, единството и добрата 

воля, ще нарасне. 

18 Искам да използваш това време послушно, за да може душата да наставлява и стимулира 

телесната обвивка, да я огъва и накрая да я направи свой инструмент, свой доброволен слуга; да не 

е "плътта" тази, която Ми предлага поклонението, което душата трябва да Ми предлага, да не се 

поставя между твоя дух и Моя. Защото тогава пречистването ще бъде трайно и това, което тялото 

чувства, ще се отрази на душата, защото тя все още не е в състояние да надделее над болката и 

слабостта. Одухотворявайте се, без да изпадате във фанатизъм, и ще изпитате колко много мир ще 

изпитате, колко много кураж ще дадете на сърцето си и колко силни ще бъдете пред 

предизвикателствата на болката, старостта и болестта. 

19 Това е моето учение. Кой от вас не е в състояние да го разбере? Тя е ясна като светлината на 

деня и всички вие можете да я видите. Давам ви това учение, за да го запечатате трайно в душата 

си. За утре тя ще ви даде сила, когато ви заплашват изпитания. 

20 На тази земя винаги е имало борба между хората, войни, раздори, разногласия. От най-

древни времена идеите на едни винаги са се противопоставяли на тези на други. И така, виждате, 

че срещу добродетелта се е надигнал порок, срещу справедливостта несправедливост, срещу гласа 

на душата, че на "плътта", срещу едно знание друг. А онези, които от най-ранни времена са 

разгласявали моето духовно учение, са имали за противници учените. Все още в тази Трета епоха 

виждам тези битки между хората. Но дойде денят, в който ще кажа последната си дума. 

21 Цялата мъдрост, знание или наука идват от Мен. Подготвих тази планета, за да стане дом на 

въплътените души, и преди да ви изпратя, подхранвах този свят с благодат, любов и мъдрост. 
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Поставих във вътрешността му, на повърхността му, във всичко, което е необходимо за вашия 

живот, за опазването, удоволствието и удовлетворението на децата ми. 

За да можеш да откриеш в лоното на тази природа всички източници на живота ─ всичко, което 

е забулено в тайна или се пази в дълбока съкровищница, ти дадох дарби, просветих те и те надарих 

с дарбата на науката, за да можеш с помощта на тази способност и в зависимост от нуждите, 

развитието и изпитанията си да откриеш неизчерпаемия източник на живот и мъдрост. 

22 Всички вие сте се радвали на този дар на науката. Но избрах някои, за да им възложа велики 

мисии, така че да открият всичко, което е за доброто на душата, а след това да ви дадат от 

неизчерпаемите води на този източник и да ви помогнат в живота и земното щастие. На тези 

избраници поверих и интуитивното познание за духовния живот ─ онзи живот, който е отвъд 

науките, над земната природа. Ето защо от най-древни времена човекът се е покланял на Мен и е 

разбрал за съществуването на универсално същество, могъщ, всемогъщ Бог и Създател, който ви е 

приготвил възвишен живот, който е отвъд този свят ─ живот, в който духът, любовта, светлината и 

разумът ще блестят, защото всичко това е част от вашата душа. 

Но въпреки че всички вие имате това интуитивно познание, което непрекъснато ви говори за 

тези способности, за Мен беше необходимо да ви изпратя души с голям авторитет, за да ви 

разкрият най-големите тайни; за да направят пробив за душите и да ги отведат при Мен по най-

кратките и сигурни пътища. Това са пророците, патриарсите и богоизбраните от всички времена. 

23 И така, въпреки че едни са носили мисията да дават светлина на душите, а други - мисията 

да правят науката известна, през цялото време едните са се противопоставяли на другите, без да 

отчитат, че това не са противоположни мисии, а че те взаимно се допълват. Моята светлина се 

излива върху всички хора, за да можете да разберете задачата си и с уважение да поемете ролята, 

която ви се полага. 

24 Ако сте чували от Мен, че упреквам работата на учените, че призовавам науката към 

отговорност, причината е, че някои не са използвали този източник на живот, тези откровения, 

които съм им дал, за доброто и напредъка на човечеството, а са ги поставили в служба на злото и 

разрушението. Но върху всички онези, които са изпълнили мисията си, които са търсили със 

смирение, възвишеност и уважение, за да открият онова, което Моята воля е била да им открия, Аз 

съм излял Своята светлина, всички те са Ми били угодни; и вижте колко много благотворителни 

дела са извършили. 

25 Земният ви живот се е развил, вече не е същият като в миналото, и доколкото стъпките ви са 

ви насочили по пътя на еволюцията, вие сте се сблъскали с плодовете на науката, дадени на всички, 

които са изпълнили мисията си. Онези, които са фалшифицирали Моята мисия и са проникнали в 

съкровищниците Ми, за да открият тайните на природата и да използват природните сили само за 

да ги използват за дела на разрушение и смърт - тях Аз изобличавам и призовавам. Защото съм 

дошъл да призова всички хора и природни сили към ред и да ги вкарам в правия път, и всичко 

трябва да бъде възстановено и върнато на мястото му. 

26 Ще дойде време, когато човечеството ще разпознае Божествената светлина, мъдростта, 

позволена от Мен, и най-накрая ще осъзнае, че Аз съм Източникът, от който са произлезли всички 

същества ─ че в Мен е семето и плодът и че Аз съм ви позволил да участвате във всичко това, за да 

живеете живот, достоен за душата ви и за Моята Божественост. 

27 Във времето на одухотворяване, което сега ви съобщавам, хората ще предоставят своите 

способности за разбиране в служба на душата и дори науката ще се преклони пред нейната 

светлина. Кога ще дойде този ден? В момента вие подготвяте пътя на човечеството към тази цел. 

Защото делото, което съм ви заповядал да вършите, има световна мисия. 

28 Хората ще посветят науката, силата, таланта и сърцето си в служба на моето божествено 

дело, без да пренебрегват задълженията си, задачите си в света. Те ще се обърнат към 

здравословните удоволствия, които са полезни за духа и материята им. Те ще се борят за 

обновлението и свободата си, няма да позволят да бъдат заразени, няма да вземат нищо, от което не 

се нуждаят. Тогава покварата и безсрамието ще изчезнат от земята. Тогава духът ще е постигнал 

абсолютна власт над телесната си обвивка и макар че все още обитава материята, ще води духовен 

живот на любов, братство и мир. 
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29 Това ще бъде времето, когато войните ще изчезнат, когато ще има взаимно уважение и 

взаимопомощ, когато ще осъзнаете, че вече не можете да се разпореждате с живота на ближния си, 

нито със своя собствен. Тогава ще разбереш, че не си собственик на живота си, нито на децата и 

съпрузите си, нито на тази земя, а че Аз съм собственик на цялото творение. Но тъй като сте мои 

възлюбени деца, вие сте и собственици на всичко, което е мое. Но въпреки че съм Господар и 

собственик на всичко сътворено, не мога да убивам създанията си, да наранявам никого или да му 

причинявам болка. Защо тогава онези, които не са собственици на живота, са заграбили това, което 

не им принадлежи, за да се разпореждат с него? 

30 Когато това учение бъде разбрано от хората, те ще са направили крачка напред в духовното 

си развитие и този свят ще бъде дом за напреднали духове. Не знаете дали след това отново ще 

обитавате тази планета. Аз ще определя онези, които ще преживеят тези времена на благодат, 

които ще видят това земно царство, което в една друга епоха е било долина на сълзи, разруха и 

смърт. Тези морета, планини и полета, които са били свидетели на толкова много болка, ще се 

превърнат в място на мир, в образ на отвъдните светове. Обявих ви, че когато битките спрат, моето 

царство вече ще бъде близо до вас и тогава духът ви ще разцъфти в добродетели. Моето учение ще 

присъства във всички духове и Аз ще се изявявам чрез мъже и жени. 

31 Даровете на духа ще се разгърнат. Даровете на (вътрешното) слово, на изцелението и на 

диалога между духовете ще станат достойни за възхищение сред хората от онези времена. 

32 Науката няма да спре по пътя си, но ученият ще проникне в моите учения, ще ги изучава и 

ще се удивлява на моите откровения. И вдъхновен от тях, той ще създаде благотворни дела, които 

ще допринесат не само за развитието на човечеството, но и на душата на въплътените и 

невъплътените. 

33 Ако духът ми е бил доволен в миналото и сега, когато е съзерцавал делата на моите деца, 

били те духовни или материални ─ красиви дела, които са произлезли от сърцето на 

чувствителността или интелигентността ─ колко голяма ще бъде радостта ми, когато не само 

няколко души се възвисяват, но когато цялото човечество проявява любов. Тогава вече няма да има 

сълзи, тъга и сиромашия в домовете в резултат на войните, а в живота на хората от онези времена, 

които са предназначени за тази планета, ще се запазят само вярата, здравето, силата и хармонията. 

34 Вие сте първите поколения, които ще получат Благата вест на тази Трета епоха, и трябва да 

подготвите пътя за всички, които идват след вас. Премахнете пропастите, премахнете камъните по 

пътя, за да оставите в наследство добрата воля, смелостта, добрите принципи. 

35 Не вие ще доведете работата ми до нейния връх. Сред вас няма човек, който да обедини 

народа на Израел. Вече няма да бъдете свидетели на прилагането на моята доктрина по света в 

телата си. Тази работа ще свърша. Защото, ако сред вас се издигне някой, който да прегъне 

упоритата шия на моя народ и да постигне неговото одухотворяване, той ще се възвиси или няма 

да издържи на изпитанията, които ще го сполетят. 

36 Но Аз, силният, който обича и прощава, ще ви обединя. Ще ви изпращам изпитание след 

изпитание, за да ви смажат и да ви обединят в един и същ духовен идеал.  

37 Не искам Моят народ да Ми приготвя нов кръст, кървав ешафод или трибунал. Искам да 

живея във вашето вътрешно светилище, искам да заема престола си в душата на моя народ, за да 

му се съобщавам във всеки един момент и да го очаквам във вечния си дом, на универсалния си 

престол на смирението, на почетното си място на любящ Баща, когато всички вие, изпълнени със 

заслуги чрез изпълнението на мисията си, укрепени от борбата и пречистени от добродетелта, ще 

дойдете при мен с чест, за да получите високата си награда. 

Моят мир да бъде с вас! 
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инструкция 232 
1 Избран народ: Вие чувате Словото ми чрез човешкия интелект, вие сте подготвени във 

всички времена да предшествате човечеството. Всичко ви е дадено по моя милост. Слязох при вас, 

защото ви обичам, и ви поверявам третата част от книгата, която съдържа заповедите, закона за вас 

и за човечеството. 

2 Светът се движи в силна буря и е загубил посоката си. Той не е тръгнал да търси безопасен 

път. Човекът се е задоволил да живее, да търси това, което е необходимо за запазване на тялото му, 

и е забравил душата, която е в основата на неговото същество и на която съм възложил много 

висока задача. Появих се сред вас и ви намерих живи насред хаоса, а Моето Слово ви каза: спрете, 

върнете се към изпълнението на закона, вземете кръста си, следвайте Ме и мирът ще бъде между 

вас. 

3 През това време Аз ви подготвях, като изливах в умовете ви Моята светлина на потоци. 

Още от първите си стъпки ти си бил непоколебим и тази вяра, тази любов към Моето дело те 

вдъхновява да говориш на ближните си в Мое име. Мнозина ще ви чуят и ще дойдат при Мен, 

гладни и жадни за любов. Други ще дойдат с копнеж за облекчение на страданията си. Други ще 

дойдат набързо, водени единствено от любопитството си. Но ви обещавам, че всичко ще се получи. 

На всички ще дам доказателство, защото ми е приятно да дам на детето знак, че съм чул молбата 

му. 

4 След моето заминаване вие ще продължите да подготвяте сърцата, ще ги отклонявате от 

невежеството, от фалшивите вярвания, от фанатизма. Но как ще бъдете учители на своите ближни? 

Как ще постигнете смирение, справедливост и праведност? Като се молиш и изпълняваш Моя 

закон. Не се правете на праведници, защото още не сте праведни. Покажете се като Мои ученици, 

които всеки ден се борят да се усъвършенстват. Когато видя, че изпълняваш задачата си 

безкористно, ще доведа при теб множество твои събратя, определени от Мен, за да получат 

знанието за Моите последни откровения. 

5 Аз избирам от сектите, създадени от хората, които са отрязани клони на дървото на живота, 

онези, които желаят да се одухотворят ─ онези, които Ме търсят по несъвършен начин, но Ме 

обичат ─ онези, които произнасят името Ми с преданост и Ми представят дела на любов, смирение 

и благодарност. Аз идвам като добрия рибар в желанието на сърцата и макар че днес броят на тези, 

които Ме следват, е малък, утре те ще се умножат. Вече наближава часът, в който доказателствата 

ще убедят света, че съм дошъл да ви оставя Моето наследство от любов, а вие, като свидетели на 

тези откровения, ще говорите за тях по правилен начин. 

6 Не правете никакви разлики между своите ближни. В духовния идеал ще се обединят 

всички човешки раси и класи. 

7 Представете пред Моето сърце нуждите на вашите ближни. Колкото повече са грешници, 

толкова повече любов и милост им трябват. Сега наближава времето, когато моето учение ще се 

разпространи и "работниците" ще отидат в различни области. Те ще се заселят по Моята воля на 

местата, където Моето Слово ще се излее в отворените сърца, които съм подготвил като 

плодородна земя, готова да приеме божественото семе в лоното си. Там е вашето място на дейност. 

Правя те отговорен за няколко души, които ще поверя на твоите грижи веднага щом те видя силен 

и готов. 

8 Благата вест ще достигне до хората от всяко учение или секта. Всички ще знаят за Моето 

идване в Третата епоха като Светия Дух. Ще дойде време, когато тези разкрития ще бъдат напълно 

известни и вие ще бъдете подложени на борба поради тази причина. Но не се притеснявайте, Моята 

светлина няма да угасне. Точно тогава моето слово за този път ще заблести в най-голям блясък. 

9 Аз ви подготвям като усърдни работници на полето. "Словото ще бъде в изобилие на 

устните ви. Често ще говорите за непознати за вас учения. Те ще бъдат новите вдъхновения, които 

идват от Моя Дух към вашето възприемчиво сърце. Действията ви винаги трябва да съответстват 

на думите ви. Всичките ви действия трябва да са искрени, за да ви се вярва. Ще разгледам делата 

ви и ще ги преценя. 
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10 Спомнете си чистите обичаи на израилския народ от първите времена и се върнете към тях. 

Нейното здраве и сила се дължат на послушанието и почитта им към моя закон. От този народ 

произлизат образцови мъже, патриарси и пророци. Там са Авраам, Исаак и Яков, които са 

родоначалници на вашия род. Те бяха подложени на психическо и физическо изпитание, но силата 

не ги напусна. Беше необходимо тези, които трябваше да дадат живот на израелския народ, да 

дадат пример за сила и любов на всички свои потомци. Тук ще разберете силата си и 

ефективността си в час на големи изпитания. 

11 В момента подготвям душите, които ще продължат да вдъхновяват хората след моето 

заминаване. Те ще следят за основните учения на моята работа, а вие ще ги слушате и уважавате. 

12 Изпълнете задачата си в настоящия период, а след това следващите поколения ще 

продължат делото ви. Винаги ще изпращам на земята същества от голяма висота, които да бдят над 

Закона, над същността на Моето учение. 

13 Бъдете съгласни с изпитанията си. На онзи, който не е получил това, за което Ме моли и 

вярва, че е за негово добро, казвам: Аз знам съдбата ти, но това, за което Ме молиш, няма да ти 

донесе щастие, а само страдание. Помислете за обезщетението си. На земята няма да се радвате на 

съвършен мир. Само изпълнението на дълга ще ви осигури спокойствие днес. Но утре, когато 

заживееш духовно, ще Ми кажеш: "Отче, Ти знаеше как да ме водиш, както е добре за душата ми. 

Защото, ако ми беше дал това, което поисках от Теб, щях да се заблудя или да отложа идването си 

при Теб." 

14 В този момент ви дадох светлината на Моето Слово, за да можете да работите за мира на 

света и за да може душата ви да направи още една крачка по пътя към съвършенството. Направих 

така, че да разбереш дарбите, които душата ти притежава, за да може да преодолее всички 

препятствия и изпитания, които се изпречват на пътя й. Дадох ви да разберете, че това време на 

горчивина, през което преминавате, е време на изкупление, което трябва да изпразните като чаша с 

отдаване и вяра. 

15 Затова дойдох от безкрайността, за да ви освободя от веригите, които ви държат. 

16 В тази Трета епоха Аз обединих всички онези, които в миналото са имали мисията да 

известяват Моята истина на човечеството, за да получи то Моите благословии.  

17  За тази цел ви дадох нови откровения. 

18 Направете моите учения свои, за да ги практикувате. Но когато напуснете тези места на 

събрание, които са като дървета за странници, в чиято сянка сте чули да чурулика чучулигата, не 

тръгвайте към вредни удоволствия, вместо да търсите съзерцание, за да размишлявате. Защото 

тогава духовната същност, която сте получили от Учителя, ще излезе от сърцето ви. 

19 Страстите, подобно на вихрушка, изтръгват от душата ви благодатта, с която ви обличам, и 

когато се лишите от нея, позволявате на слабостта и болестта да завладеят съществото ви. 

20 Насочете молитвата на душата си към Безкрайността, за да създадете атмосфера на мир 

около човечеството. Когато видиш, че твоите ближни са под тежестта на моето правосъдие, 

направи заслуга и мъките им ще бъдат прекратени. Молете се за света, когато чуете гласа на 

природните сили. Не търсете убежище само за себе си. Ако се грижите за ближните си в час на 

страдание и забравите себе си, Аз ще ви защитя. Защитете хората с молитвата и милостта си. 

21 Вярвайте в силата на молитвата. Но трябва да знаеш, че за да стигнеш до Мен, първо трябва 

да го почувстваш. 

22 Ако вече сте имали силна и истинска вяра, щяхте да правите чудеса. Побързайте, защото ще 

дойде часът, когато ще трябва да се заемете да разпространявате знанието за това дело по пътищата 

на света. Тогава не трябва да се страхуваш от правосъдието на хората, нито да се притесняваш от 

клевети. 

23 Напреднали сте по пътя. Обърнете погледа си назад и погледнете към миналото си. 

Останаха материализмът, арогантността, низките страсти, идолопоклонството, невежеството, 

грехът. 

24 Но все пак останете на пътя, за да можете да постигнете още по-голям духовен напредък. 

Тогава ще изпитате мира на Обетованата земя в сърцето си. 
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25 Това е денят, в който духът на избрания народ ще получи вдъхновение и умовете му ще се 

просветлят, за да разбере ученията, които са запазени във Великата книга на живота и които Аз 

трябваше да представя пред тях според Моето слово, дадено в минали времена. 

26 А вие, за да дойдете при Мен, сте напуснали света, пречистили сте се и когато сте били 

готови, сте се молили да приемете моя Универсален лъч. То е заляло душата ви и под негово 

влияние дарбите ви са се пробудили, а най-деликатните струни на съществото ви са се раздвижили. 

От дълбините на сърцето ви се появиха много непознати досега чувства, които ви накараха да 

погледнете на този живот по различен начин. И когато сте били в състояние да направите любовта 

и милосърдието ефективни, сте се чувствали достатъчно силни, за да извършите велики дела и да 

разберете огромни множества от вашите ближни. Искате да увеличите грижата си за нуждаещите 

се и да изпращате послания на светлина с мислите си към онези, които са далеч от вас. Можеш да 

направиш всичко това, защото съм отворил широко поле за работа пред душата ти. 

27 Духовните ви дарби нямат граници, те няма да се изчерпят, дори и да смятате, че сте 

предали цялото си богатство. Колкото повече давате на другите, толкова повече ще се увеличава 

вашето наследство. Вашата мисия винаги е била да работите за мира и да се застъпвате за света. 

28 Изпитах ви, за да имате увереност в себе си, за да знаете на какво сте способни. Колко пъти, 

когато сте били нерешителни, нямали сте вяра или не сте вярвали в силата на душата си, Аз съм ви 

изпращал доказателството, от което сте се нуждаели, и чрез него сте получавали отговор. 

Изпитание след изпитание те оставих да си отидеш. Но аз ви подготвих предварително, защото 

никога не съм искал да изненадвам никого. 

29 Аз направлявам стъпките ви, обграждам ви с атмосфера на мир, в която можете да учите и 

да се потопите в моето учение. Но тогава, когато сте подготвени, ще отидете при хората, които ще 

се появят по това време. Днес твоите дела все още не блестят. Но моят народ трябва да стане силен 

в добродетелите, да се бори срещу материализма, за да помогне на човечеството да намери верния 

път, който ще го отведе при Мен. 

30 Вие вече се наслаждавахте на мира на Моя Дух, докато се издигахте в единение с Мен. Но 

трайният мир все още не е във вас. Ти си в началото на пътя и само твоите заслуги ще ти дадат 

неизказаната радост да се приближиш до Мен. Ще умножа плодовете ви и ще съкратя пътя, така че 

скоро да стигнете до Мен. 

31 Вие бяхте сред първите, които получиха това божествено послание, и искам да знаете как да 

го предадете на другите. Това човечество, което днес се съмнява и не вярва, ще повярва. Аз му 

дадох достатъчно доказателства през това време и всички те говорят за Мен. Тя ще остане глуха за 

кратко време. След това тя ще чуе призива, който й отправям, ще бъде привлечена от Моето 

учение, ще поиска да разбере какво очаква душата след този живот и ще намери отговора в 

книгата, която оставям на всички: "Книгата на живота". В крайна сметка всички ще придобият 

светлината, защото това е божествено наследство. Това е наследството, което ви принадлежи и 

което няма да бъде отказано на никого. Аз ще поучавам всички ─ както онези, които знаят как да 

следват и тълкуват правилно Моите указания, така и онези, които не Ми се подчиняват. 

32 Когато изучаваш делата си и проливаш сълзи, когато виждаш малкото плодове, които си 

постигнал, душата ти се натъжава, когато осъзнава, че все още си далеч от целта, която съм ти 

определил, и си спомняш за онова пророчество, което ти беше дадено и в което ти беше казано: 

"Ако "Израел" не работи за своето обединение, ще преживее нова война и още веднъж жената ще 

пролее сълзи, а мъжът ще пролее кръвта си, в домовете ще има траур, бедствие и глад, а душата ще 

страда." 

33 Затова ви казвам да не се пренебрегвате един друг, да не вършите дела на раздор. Моите 

наставления имат за цел да обединят всички души, да ги сближат, за да станете едно цяло и всички 

да Ме признаете за свой Баща. 

34 Сега оставете бремето на тревогите зад гърба си, елате при Мен без съмнения и страхове, 

имайте пълно доверие и позволете на Моята воля да се осъществи във вас. Аз знам какво се случва 

в теб и ти давам силата, от която се нуждаеш. 

35 Аз съм произходът и целта на всичко, което е създадено. По моя воля вие се появихте на 

този свят и по моя воля отново го напускате. 
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36 Идвам като любящ Баща, за да ти дам Своята прошка, защото ти все още си слаб. 

37 Този живот ви е поверен като възможност за душата ви да придобие заслуги. Затова всички 

ваши мисли и човешки действия трябва да бъдат в рамките на моя Закон за любовта и 

справедливостта. Но хората са се отклонили от пътя, който им посочва моят Закон, и затова се е 

наложило да се върна при тях, за да им го напомня. Именно с това намерение се свързах с вас в 

този момент. Причината, поради която идвате да слушате думите ми, е да се потопите в моето 

учение и да се подготвите за духовния живот. Не идвайте от любопитство, от чувство за дълг или 

защото смятате, че изпълнявате задачата си. Елате с желанието да откриете във всеки нов урок 

ново откровение, ново учение. Използвайте моето присъствие и ще бъдете по-добре подготвени да 

изпълните мисията си. 

38 Независимо дали сте били физически здрави, дали сте имали удовлетворение и комфорт, 

или сте преживели болести, несгоди и бедност - всичко това остава тук, на земята, където свършва 

човешкият живот и започва животът на душата. Вие сте се стремили към издигане на душата си и е 

трябвало да страдате и да побеждавате тялото си. Затова ви казвам: Слушайте добре, тълкувайте 

още по-добре и вникнете в себе си, за да откриете истината. 

39 Но когато срещнете онези, които твърдят, че следвате ново учение, трябва да им кажете, че 

сте изоставили само църковните обреди, които принадлежат към външния култ, и че сте се 

отвърнали от религиозния фанатизъм. 

40 Работата ми ще бъде призната в целия свят. Защото както в други времена изпращах 

пророци, за да възвестят Моето идване, така и в това време ще изпратя новите Си пророци, за да 

направят учението Ми известно и да възвестят царството, което наближава за всички хора с добра 

воля. 

41 Всяко откровение е било направено в зависимост от духовните възможности на 

човечеството и времето, в което то е живяло. Днес дойдох по този начин, а утре ще ви говоря по 

по-възвишен начин. 

Този митинг скоро ще приключи, той ще приключи в края на 1950 г. Тогава моите ученици ще 

тръгнат като учители, които няма да се чувстват сами. Защото в светлината на техния дух, в онази 

част от моята Божественост, която съществува във всеки от вас, аз трябва да говоря, да прощавам, 

да обичам и да уча. 

42 Доколкото позволява тази съвест, душата ти ще бъде свободна. Защото то няма да има 

нужда дори от места за събиране, за да предава Моето учение. Ще говориш навсякъде, където има 

възможност, и животът ти ще бъде светилище, в което ще Ми се покланяш с чистотата на делата 

си. 

43 Въпреки че в момента ви се струва невъзможно да създадете мир в човечеството, аз ви 

казвам, че мирът ще дойде, и нещо повече: че човекът ще живее в одухотвореност. 

44 Преди да настъпи това време, светът ще бъде сполетян от много бедствия. Но тези 

страдания ще бъдат за доброто на човечеството, както земно, така и духовно. Тя ще бъде като 

"дотук и повече не" за необуздания ход на злите дела, егоизма и търсенето на удоволствия от 

хората. По този начин ще се постигне баланс. Защото силите на злото вече няма да могат да 

побеждават силите на доброто. Това пречистване има вид на наказание, без да е такова, защото 

винаги засяга най-чувствителните и най-обичаните. Но в действителност тя е средство за спасяване 

на духовете, които са се отклонили от пътя или са го загубили. Тези, които съдят земно, не могат да 

открият нищо полезно в болката; но тези, които смятат, че притежават дух, който ще живее вечно, 

получават светлина, устойчивост и обновление от същата болка. 

45 Ако разсъждавате духовно ─ как можете да вярвате, че болката е зло за човечеството, 

когато тя идва от Бог, който е пълен с любов? 

46 Времето минава и ще дойде време, когато тези големи изпитания ще започнат да се 

появяват и дори последният остатък от мира ще избяга от света, който няма да се върне, докато 

човечеството не намери пътя на моя Закон и не се вслуша в онзи вътрешен глас, който ще му 

говори непрестанно: Бог е жив! Бог е във вас! Познайте Го, почувствайте Го, помирете се с Него! 
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47 Тогава начинът ви на живот ще се промени. Егоизмът ще изчезне и всеки ще бъде полезен 

на другите. Моята справедливост ще вдъхнови хората да създадат нови закони и да управляват 

народите с любов. 

48 Пренесете скоро моето послание до човечеството, за да може то да използва моите учения и 

предупреждения. Човекът ще разбере, че това слово е било истинско пророчество и че то е 

предвиждало всичко. 

49 Когато развълнуваното море изглади вълните си и ветровете утихнат, когато вече няма язви, 

които да бичуват народите, и язвите бъдат изкоренени, тогава ще настъпи мир за човечеството. 

50 Трябва да се молите и да се застъпвате за света, който ще трябва да преживее най-големите 

си изпитания и да изпие най-горчивата чаша. 

51 Колко от вас, които си мислят, че имат вяра днес, ще потръпнат при вида на тези 

катастрофални събития! Колко от вас, които се смятат за смели, ще скрият малодушието си! 

Подготвям ви, за да сте наясно с начина си на действие, когато настъпи този час, и да можете да 

изпълните мисията, която съм ви поверил. 

52 Всяка тайна ви беше обяснена през това време, дори и тази на Троицата на откровенията на 

Моята Божественост, която ще повторя с няколко думи: 

53 Отец, Бог няма форма, няма граници, нито начало и край ─ учение, което не можете да 

разберете. Затова кажете: Бог е Създателят на всяка светлина, силата, която поддържа вселената, 

животът, който пулсира във всички същества. 

54 А Синът? Синът е "Словото", Той е Божията сила, претворена в съвършен човек: в Исус. 

Така че любовта на Отца да живее в Него. 

55 Тъй като Божественият Дух е бил в Исус, Той е бил човек и Бог ─ човек по силата на 

материалната си природа, а Бог - по силата на духовната си природа. Като човешко същество Той 

имал характеристики, характерни за човека: Той чувстваше и страдаше като човек. Но знанието за 

собствената Му мисия и духовната Му сила Го накараха да преодолее физическите нужди и 

изкушения. Всичко, което не беше в хармония с Неговата мисия, беше отхвърлено от Него. Така 

чрез този праведен и чист човек Бог може да се разкрие като човек. 

56 Когато Исус завърши мисията си, Той се върна при Божествения Дух, носейки в Себе Си 

следите от човешкия живот ─ от изпитанията, на които се подложи като човек. Поради тази 

причина Синът, тъй като е любовта на Отца, има нещо за всеки от вас и вие се чувствате разбрани, 

защото знаете, че Той е живял във вашия свят и е ходил по същата пръст, по която и вие. 

57 Но Отец и Учителят са един и същ Бог. 

58 А Светият Дух ─ мога да ви кажа ─ е най-висшата форма, в която това Същество се 

разкрива на всички хора, които притежават в духа си искрица от природата на Самия Творец. 

59 Светият Дух, Отец и Син са една и съща Сила, една воля, не три Лица, а едно Божествено 

Същество, което е трябвало да се разкрие на Своите деца в различни форми, за да бъдат разбрани. 

60 Осъзнайте колко много любов има във вашия Бог, Който, въпреки че е всемогъщ, не се 

колебае да ограничи Себе Си, за да можете да Го усетите и видите, Който умножава Себе Си, за да 

ви покаже, че е не само ваш Създател и Съдия, но и ваш Баща, ваш Приятел, ваш Брат, ваш Учител. 

61 Казвате: "Как е възможно всичко това?" Вие все още сте малки същества, на които 

ограничавам обясненията Си, за да ги адаптирам към възможностите на ума ви. 

62 Прощавам ти и ти давам благословията си. 

Моят мир да бъде с вас! 
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Инструкция 233 
1 Светлината на Моя Дух да бъде с вас. 

2 Ученици, вие, които идвате, борейки се със себе си, които се стремите към духовна вечност 

и не сте доволни от делата си ─ подгответе се. Защото, макар да е вярно, че не сте постигнали това, 

за което душата ви копнее, нито сте видели плодовете на труда си, все пак ви казвам, че сте 

постигнали възход и напредък. Това ще се потвърди в живота, който ви очаква и в който ще имате 

пълно познание за духовния си напредък. Там ще почувствате, че любовта на Учителя наистина е 

проникнала във вашето същество и че в душата ви се е зародило чувството на милосърдие към 

страдащите. Това ще бъде реколтата, която ще донесете след различните прераждания, които сте 

имали. 

3 "Духовната долина" ще бъде населена с духове на светлината, чиито добродетели ще бъдат 

в служба на доброто и напредъка на човечеството. 

4 Онези, които наистина се подготвят в този свят и изпълняват мисията си с истинска милост 

и любов, няма да са нетърпеливи да видят завършването на работата си, за да чуят триумфалния 

вик. Защото тези, които копнеят за нея, все още имат много материално и малко духовно в себе си. 

5 Когато ви казах да отдавате на тялото си значението и мястото, което то заема във вашата 

съдба, имах предвид да знаете как да го направлявате, така че то да бъде инструмент за вашето 

съвършенство. Защото твоята душа трябва да стигне до Мен. 

6 Вижте колко просто е моето учение във всяко отношение. Затова ви казвам никога да не се 

опитвате да го усложнявате. Вижте как ви улеснявам в начина, по който да го постигнете. Но в 

степента, в която виждам, че духовно възприемате Моите наставления, ви карам да чувствате 

своята отговорност за това. Колкото по-незапознат е един човек с Моето учение, толкова по-малка 

е неговата отговорност. 

7 Защо има такива, които са били с Мен и са Ме напуснали? Защо Ме заменят за 

удовлетворения, които вредят на душите им? И когато ги достигна по пътя им и ги повикам, те в 

крайна сметка ми казват в своята неблагодарност, че никога не са Ме виждали и не са Ме усещали. 

Как можаха толкова скоро да си помислят, че са забравили Този, Който върви с тях стъпка по 

стъпка ─ Този, Който е стоял до тях в часа на изпитанието и в превратностите на живота ─ Този, 

Който в тези моменти е донесъл на измъченото сърце небесната хармония на Моята ласка и Моя 

Божествен мир, Който му казва: "Ела при Мен, почини си при Мен, следвай Ме, Аз съм Небето, 

което търсиш." В този момент това сърце се почувства завладяно от вълна от емоции, защото 

откри, че човек не е сам по пътя си, и от него се изтръгна молитва на любов, която беше 

благодарност към Учителя. Възможно ли е някой да забрави тези доказателства за моята любов? 

Възможно ли е някой, който ги е получил, да отрича, че Ме е почувствал? 

8 Вие, които Ме слушате, Ме питате: "Учителю, как мога да позная кое е добро и кое е 

лошо?" На това ви отговарям: Аз съм Божествената Справедливост и като Справедливост се 

проявявам във всеки един от вас чрез съвестта, която е светлина на Моя Божествен Дух. Това е 

"гласът" на Бога в човека и тъй като в човека има способности, които му позволяват да разбере 

този "глас", неговите "призиви" и решения, никой не може да се оправдае, че не познава пътя на 

доброто, който е законът на любовта и справедливостта. Кои са онези способности или качества, 

които позволяват на човека да чуе гласа на своя водач и съдия? Интуиция, разум и чувства. 

9 Следователно този, който постъпва лошо, не го прави, защото няма уши да чуе този глас, а 

защото ги е затворил, за да не чуе собствената си преценка. Не защото няма очи, за да разпознае 

добрия път, а защото съзнателно се е заслепил, за да не върви по пътя, който сам е създал по своя 

воля. 

10 Казвам ви: Защо да заглушавате любящия и хармоничен глас на Бога, който ви говори чрез 

вашата съвест, въпреки че тя винаги ви води безопасно по пътя на доброто? 

11 Често "плътта", подобно на дебел воал, не ви позволява да видите светлината на истината. 

Ето защо ви казвам, че ще чуете този глас с цялата му яснота, когато вече сте се освободили от 

тялото. Този момент може да бъде върховно блаженство за душата, която е изпълнила мисията си 

на земята, или безкрайна болка, когато тя осъзнае грешките си и види петната, които я карат да 
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желае ново тяло като възможност да започне пътуването си отначало. Тогава справедливостта на 

Отца, чието начало е любовта, се проявява като сила, като дава на душата ново човешко тяло, за да 

изпълни предназначението си. 

12 Колко много такива възможности съм предоставил на всеки от вас, за да можете да дойдете 

при Мен в края на времето, тъй като Ми принадлежите като деца. Но Аз не искам да идвате при 

Мен само от милост и любов, а и въз основа на вашите заслуги, за да се окажете достойни да 

притежавате и да гледате цялата слава на Моето дело. 

13 Истина ви казвам, че в небето има повече радост при пристигането на един обърнат 

грешник, отколкото когато в него влязат сто праведници. Това е победата на доброто над злото, 

когато душата, изпаднала в мрак, възвръща своето величие. 

14 Говоря ви по този начин, за да премахна от вас всички онези измислени вярвания, които 

пречат на духовния ви път на развитие. Защото моето учение не ви е било ясно представено от 

неговите тълкуватели. 

15 Хора, бъдете силни пред лицето на болката. Щом разбереш, ще Ми бъдеш благодарен, че те 

изпитвам. 

16 Приближете се до Мен и Ме слушайте, защото в Моето слово ще ви храня духовно. 

17 Учението ми през това време направи чудото да накара множеството от вас да се стреми 

към светлината. 

18 В тишината на сърцето си си чул Учителя и с Него си си починал от дългите пътувания, от 

които носиш умората и болките си като реколта. 

19 Това, за което светът жадува, е любов, мир и истина. 

20 Внесете единство там, където има разногласия, светлина там, където има грешки, морал 

там, където живее грехът, и балсам там, където има болка. 

21 Тогава ти ще бъдеш ясно огледало - огледало, което е твоят дух, в което се отразяват моите 

божествени наставления и в което човечеството вижда своите несъвършенства. 

22 Велика е съдбата ви сред човечеството. Затова ви поучих, за да не се спънете, което би било 

причина за осъждането ви от вашите ближни. 

23 Направи от тялото си смирен слуга, който никога не се поставя между твоя дух и Моя, 

който знае как да Ми служи, както подобава, и който позволява на духа си да Ми се покланя, както 

подобава. 

24 Правилното разбиране на духовността ще ви даде сила и здраве. 

25 От самото начало на времето пратениците на Закона и на учението на Духа са имали за свой 

противник учения. Между тях се разразиха големи битки и дойде време да ви кажа нещо за тези 

конфликти. 

26 Създадох този свят, за да служи като временен дом за въплътените души. Но преди да го 

населят, Аз ги дарих със способностите на духа, ума и волята. Аз знаех предварително съдбата и 

развитието на Моите създания. Поставих в земята, в нейната вътрешност, на повърхността и в 

атмосферата всички необходими елементи за запазване, поддържане, развитие и освежаване на 

човешкото същество. Но за да може човекът да открие тайните на природата като източник на 

живот, аз позволих на неговия интелект да се пробуди. 

27 По този начин на човека бяха разкрити началата на науката, на която всички вие сте 

способни, въпреки че винаги е имало хора с по-голям талант, чиято мисия е била да изтръгнат от 

природата тайната на нейните сили и елементи в полза и за удоволствие на човечеството. 

28 Изпратих и велики духове на земята, за да ви разкрият свръхестествения живот ─ това, 

което е над тази природа, отвъд науката. Чрез тези откровения се разкрива съществуването на 

универсално, силно, съзидателно, всемогъщо и вездесъщо Същество, което е подготвило живот за 

човека след смъртта му - вечния живот на душата. 

29 Но тъй като едните носят духовни мисии, а другите - научни, едните и другите, религиите и 

науката, винаги са се изправяли едни срещу други като врагове в битка. 

30 Днес ви казвам, че материята и духът не са противоположни сили; между тях ще цари 

хармония. Светлина са Моите духовни откровения, а светлина са и откровенията и откритията на 
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науката. Но ако сте чували от Мен, че често намирам недостатъци в работата на учените, то е, 

защото много от тях злоупотребяват с енергията, с непознати досега елементи и сили на природата 

за пагубни цели - разрушение, враждебност, омраза и отмъщение, земно господство и неумерен 

стремеж към власт. 

31 Мога да ви кажа, че за онези, които изпълняват мисията си с любов и добри намерения ─ за 

онези, които с уважение и смирение проникват в тайните ми съкровищници, е удоволствие да им 

разкривам велики тайни за доброто на моята дъщеря, човечеството. 

32 От самото начало на света науката е водила човечеството по пътя на материалния прогрес, 

като на всяка крачка човек е намирал плодовете на науката - някои сладки, а други горчиви. 

33 Сега е моментът да разберете, че всяка светлина принадлежи на моя Дух, че всичко, което е 

живот, идва от моята Божественост, защото аз съм тайната съкровищница, първоизточникът и 

произходът на цялото творение. 

34 Битките на духовното с научното ще изчезнат от човешкия живот дотолкова, доколкото 

духовното ще се обедини с науката в една светлина, която ще осветява пътя на човека към 

безкрайността. 

35 Започвате да се подготвяте за този момент. Защото спиритизмът трябва да изпълни световна 

мисия. Тя ще бъде тази, която ще разкрие истинския живот на всички хора. 

36 Представете си едно човечество, което поставя науката си, таланта си в служба на същия, 

което предлага приятно поклонение на Бога без възторг и идолопоклонство, в което дори 

удоволствията са полезни и чиито удоволствия са здравословни за тялото и душата ─ тогава ще 

имате един нов, духовно висок свят, морал и научност. Ще уважавате живота на ближния си и няма 

да се разпореждате със своя. Защото тези хора ще разберат, че не са господари на себе си и че 

единственият собственик на всичко съм Аз. 

37 Предопределени са онези, които ще живеят в света в онези времена на благодат. Долината 

на сълзите, полето на разрушението и смъртта, ще се превърне в долина на мира. 

38 Това ще бъде благоприятно време за разгръщане и разцвет на духовните дарби. Тогава 

науката няма да попречи на възходящото развитие на душата, а ще ѝ дам възможност да проникне 

още по-дълбоко в Моите тайни, където ще ѝ разкрия велики тайни в полза на човечеството. 

39 Духът ми ще се радва, както винаги, на добрите дела на децата ми, независимо дали са 

духовни или научни, или са плод на възприемчивостта им към красотата. 

40 Този народ тук ще подготви пътя. Но вие няма да видите това време с очите на земното си 

тяло. 

41 От вас няма да излезе никакъв изкупителен призив, дори такъв, който да обедини този 

народ. Моето Слово ще бъде това, което ви обединява и спасява. 

42 Когато моята прокламация завърши през 1950 г., ще намеря Себе Си в твоето светилище. 

Там, в твоето сърце, ще бъде Моят трон на любовта, който Моят народ ще издигне за Мен. Вие не 

искате от Мен да се представя на кръст, на бесилото или в съда. 

43 Не позволявайте на времето да изтрие тези думи, за да можете да съставите от тях Великата 

книга на мъдростта на вашия Отец. 

44 Молете се, като говорите на душата си, защото гласът на тялото ви не звучи в небето. 

45 Някои се появяват в духа, защото не са могли да дойдат физически, а други ми показват 

само физическата си обвивка, тъй като душата им живее далеч, заета с материални неща. Но Аз ви 

казах, че човек трябва да се подготви, за да Ме чуе. Но Аз искам Моята светлина да се излива като 

духовна манна навсякъде, където са Моите деца. 

46 Ще приготвя празник за този ден, така че всички, които живеят на земята, и онези велики 

множества от духове, които живеят в отвъдното, да могат да пируват на него. 

47 Приемам ви в светлината на Книгата на седемте печата. През това време Илия подготви 

човешкия ум за моето проявление. Оттогава насам откривате все повече нови и нови откровения в 

работата ми. Едни тълкуваха правилно моето учение, други изопачаваха смисъла му, а когато 

настъпи часът хората да се обособят в общности или места за срещи, всеки работеше по начина, по 

който беше инструктиран от онези, които го бяха предшествали. 
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48 Когато за пръв път чухте словото ми, броят на слушателите ми беше малък. Сред тях имаше 

мъже и жени, възрастни и деца. Това малко събрание се разрасна и се превърна в народ, а след това 

Аз им разкрих, че те са духовен "Израел", който е скрит и разпръснат по целия свят. 

Времето минаваше и множествата се умножаваха. След това ги свиках на събрание, защото бях 

открил, че сърцата им живеят отделно, че между тях няма единство и хармония. 

49 Словото Ми се разкри по великолепен начин и сърцето ми се отвори като ковчег, от който 

изтичаха законът и обещанията. Пред него хората преклониха шии и се заклеха с вдигнати десници 

да следват Отца, заклеха се да се обединят. Моето слово от онзи ден беше неизтриваемо, защото 

остана написано в духа на народа, точно както обещанието на този народ беше разбрано като Нов 

завет с Божествения Дух. 

50 Оттогава се борите за своето единство, за да има една светлина и една форма на поклонение 

в сърцата. Но не всички са спазвали този завет, не всички са превърнали идеала за единство и 

одухотворяване в свой и това е донесло на този народ вихрушки и урагани и понякога го е 

направило слаб. Днес виждам, че докато едни се борят да запазят чистотата, искреността и 

простотата на това учение, други, поради липса на духовност, не са разбрали тази искреност и 

затова са го накърнили с чужди ритуали и влияния на различни религии. 

51 Аз донасям на учениците от това време учение, чието съдържание е същността на това, 

което е учил Мойсей ─ на това, което Исус е излъчил в човечеството, и на това, което Моят Дух ви 

разкрива. 

И все пак видях, че сред вас има такива, които са скрили Моята истина, за да могат да се издигнат 

пред своите общности като господари и царе. Ако можеха, щяха да носят корона на главата си, 

мантия на раменете си и скиптър в дясната си ръка. Но вместо това те унижават своите братя и 

сестри и се наслаждават на почитта, ласкателствата и похвалите. 

52 Хората идват на моите места за срещи ден след ден. Нови тълпи и последни ученици 

умножават този народ. Когато дойдат на събрание, където децата ми се стремят да покажат 

добротата и чистотата на моето дело, те се изпълват със светлина и ме възхваляват. Но когато 

стигнат до мястото, където се загнездват суетата и страстите, те изпадат в объркване и така, 

объркани, продължават пътя си. Как биха могли да спрат хаотичното движение на онези 

"работници", които предхождат тълпите? Как биха могли да докажат на света, че това не е секта 

или нова религия, а вечният закон, светлината на Светия Дух, която се е превърнала в учение, за да 

води хората към съвършенство на душите им? 

53 Ако от самото начало бяхте разбрали същността на моето учение и неговата цел, нямаше да 

има толкова много объркани по пътя. Мислехте, че даровете ви са за земни удоволствия, и 

позволихте светлината на Словото Ми да угасне, когато достигне до сърцата. Гласоподавателите 

предаваха словото ми от първото до последното място на срещата, докато гърлата им не 

пресъхнаха, така че поне силата на гласа им да събуди и впечатли закоравелите ви сърца. 

54 Видяхте как общностите не се признават една друга заради различията във възгледите и 

идеите си и остават незасегнати от това, без да правят нищо, за да премахнат тези разногласия. 

Понякога ви се иска да се вдигнете и да потърсите сметка на общностите си и да ги инструктирате. 

Но какво можеш да им кажеш, ако не знаеш нищо? 

55 Знам, че онези, които са страдали и са се борили да покажат Моето учение в цялата му 

чистота, плачат в тези моменти, когато чуват тези думи. Те Ме молят за прошка и за сила, за да 

устоят в нарушението, и Аз давам прошка, сила и светлина на всички. 

Благославям смирените. А на тези, които не са, казвам: Бъдете смирени, не забравяйте, че ви 

сравних с Блудния син от притчата, който, след като пропилял наследството си далеч от бащиния 

си дом и видял ръцете си празни, а тялото си изтощено и изложено на опасност, се върнал у дома с 

копнеж за бащините си ръце. Той го прие и му устрои пиршество от щастие, че отново е с него. 

Тогава този син става смирен, послушен и любящ към баща си. Защото болката от прегрешенията 

му бе внесла светлина в сърцето му. 

Но ти, за когото казах, че те приех в този момент като блуден син ─ мислиш ли, че е правилно, 

след като направих празник при пристигането ти, настаних те на трапезата Си и те обсипах с 

дарове на благодатта, да се изпълниш със суета и да узурпираш дома Ми? 
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56 Моето слово успя да раздвижи сърцата ви и някои взеха решение да облагородят делата си, 

а други - да се поправят. След това Учителят ви казва: Времето за пречистване е дошло. Върнете се 

във вашите общности и развийте дарбите, с които съм надарил всеки от вас. Желанието ми е да 

престанат толкова многото несъвършенства и профанации, ако не искате да се окажете лишени от 

словото ми преди времето, определено от моята Божественост. 

57 Проучете думите ми, размислете върху тях и след това тръгнете с твърдото намерение да 

поправите грешките си, да коригирате несъвършенствата и да пречистите формите на поклонение. 

Молете се и наблюдавайте, все още има време да унищожите лошото семе, да посеете доброто и да 

пожънете плодовете му. 

Моят мир да бъде с вас! 
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инструкция 234 
1 Ти си оставил света зад гърба си за кратко време, за да бъдеш с Мен. Преживявали сте 

изпитание след изпитание, като сте придобивали светлина в душата си. Защото моята любов е била 

с вас в трудните часове и ви е напомняла моите думи на утеха и насърчение. 

2 Спиритическото учение е новият ковчег на Завета, в който човечеството ще намери 

светлина и утеха в тези времена. 

3 Щом видите, че тези зали не са достатъчни, за да поберат множествата, Аз ще ви призова в 

долината, в полето, в планината и там ще открия Духа Си сред вас. 

4 Общо взето, в момента човечеството не е чуло думите ми. Духовната им инерция е дълбока 

и затова не намират покой. 

5 Вашият учител е бил Светият Дух. Ето защо ви държа отговорни за мира. 

6 Това божествено учение изисква задълбочено изучаване, за да можете да откриете цялата 

истина, която то съдържа. Тя е звездата, която осветява пътя към спасението на душата. 

7 Третата епоха изненада света с бездна от вражди, грехове и фанатизъм. То не беше 

подготвено да усети идването на Новата ера, появата на новата зора. То ще трябва да издържи още 

известно време на оковите си, докато обновлението и покаянието ги счупят, и тогава ще се издигне 

морално и духовно. 

8 Не си мислете, че съм само с вас. По целия свят има религиозни общности, в които хората 

намират убежище за душите си, а във всяко човешко същество има място, където отивам, за да се 

изявя в него: духът. 

9 Любовта ми чука на всички врати с обещание за мир. От човека на властта, от този, който е 

станал суетен в земната си слава, и този, който е придобил мъдрост, до парията или най-

неизвестния човек - всички те са посетени от своя Господ. 

10 Аз дойдох в това време, за да издигна народ, чийто мелодичен глас ще се чува по цялата 

земя. Поверих му шепа пшеница, за да стане неин култиватор. Преди това го настаних на трапезата 

Си и му дадох да пие сок от лозата, за да се укрепи и да издържи на странстванията си. С мъдрите 

Си съвети го научих да разпознава грешните пътища, за да се отдели от тях. Показах му истинското 

светилище, за да може да влезе в него и да почувства присъствието Ми навсякъде. Освободих го, 

защото не исках в този момент краката или ръцете му да усещат тежестта на веригите. 

Но ако съм му дал големи способности и пълномощия, то не е, за да се заблуждава и да се 

мисли за цар, бог или съдия. Аз само дарявам духа му с толкова много, че той да се облече в 

смирение и да посвети живота си на задачата да бъде полезен на своите събратя и да служи на 

човечеството. 

11 Искам, когато се обърне към Моята Божественост, тя да Ми предлага само плодовете на 

своята сеитба, а не да Ме моли за прошка за своите прегрешения. Вие сте духовниците, които 

подготвям. Днес, въпреки че получавате Моите учения, все още допускате грешки, защото сте част 

от това тъжно човечество, което се влачи по земята, тъй като не знае как да се развива нагоре. 

12 Поставих пред вас пастир, Илия, който да ви отведе до препятствието на спасението, чийто 

кръг няма да искате да прескочите. 

13 Моето дело, което отчасти се опира на вас, ще ви тежи като кръст от отговорности, откази и 

жертви. Но на всяка крачка и при всяко падане ще имаш подкрепа, пълна с любов, която ще те 

възстанови с цялата си милост. 

14 Досега походката ти е била тромава, несигурна, неудобна и в резултат на несъвършенството 

си си навлякъл горчивина и си пролял сълзи. Причината за това е, че сте все още малки деца. В 

бъдеще, когато ви изпращам по пътищата, които водят към провинциите, ще вървите безопасно и с 

вяра по пътя. 

15 На този ден ви казвам: Вземете решение в сърцето и душата си да Ме следвате с мир, 

единство и добра воля. По този начин ще очаквате това, което Вечният е определил за 1950 г. 

16 Осъзнайте, че в тези моменти Аз прощавам прегрешенията ви, за да можете да продължите 

пътя си без това бреме. Но не натоварвайте отново душата си с тежкия товар на греха. 

17 Ето: когато ви давам словото Си за прошка, то се превръща в светлина в тъмнината. 
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18 Ученици: Въпреки че всички идвате тук по един и същи начин, съдбата ви е различна и 

задачата ви също е различна. 

Преди да дойде на земята, душата е видяла предварително своя житейски път и това знание, 

след като се въплъти, се трансформира в опит и интуитивно познание, като по този начин се 

спасява от пропасти и падания. 

В тези поучения Аз изливам Своята мъдрост. Защото вие сте Моите ученици, които подготвят 

пътя за учителите, които ще изпратя на човечеството. Този път на подготовка е изпълнен с 

опасности и изкушения. Наблюдавайте, за да откриете вълка в храсталака. Тогава ще грабнеш меча 

на любовта, на който противникът ти няма да устои, и полята, покрити с тръни и бодили, ще се 

превърнат в цъфтящи долини. 

19 Тъй като сте чули това слово на светлината, не би било правилно утре да попаднете в 

лъжливи пътища. 

20 Практикувайте любов, проявявайте милост, която е дъщеря на любовта, и ще бъдете 

спасени. Не крийте хляба, който съм ви поверил. 

21 Не бъдете безразлични към болката на ближните си, защото тогава няма да посеете вяра в 

Моето учение. Влезте във всяка душа и ще разберете, че всички търсят светлината, която е 

истината. "Плътта" рядко ще разкрие борбата на душата. 

22 Подгответе се. Защото, докато учите този урок, нуждаещите се викат за милост и нежност. 

23 Ученици, използвайте това скъпоценно време. Предстои ви да станете работници на 

Господните полета, които са човешките сърца. Трябва да излезете неуморно в провинциите и 

домовете, защото времето за спане е отминало. 

24 Ще бъдете истински изненадани и възхитени, когато видите, че сърцата на вашите ближни 

вече са били подготвени да ви приемат. 

25 Духовете на светлината, спускащи се от духовното, наблюдават и работят по пътищата на 

хората - както на важните, така и на незабележимите. 

26 Сега е моментът на благодатта за онези, които живеят на земята, и за онези, които вече не 

живеят на нея, защото чуват гласа ми, който за първи път се чу в тази форма през 1866 г. 

27 Първите, които Ме послушаха, се отнасяха към делото Ми като към дърво, отрязвайки 

първите клони, за да ги пресадят в различни области. Някои тълкуваха учението ми добре, други се 

разминаха с него. 

28 Малки бяха групите, които се събираха в сянката на бедните заседателни зали. Но тъй като 

броят им растеше и тълпите се увеличаваха, Аз ги призовах да се обединят, така че всички да се 

признаят за ученици на един Учител и да практикуват учението по един и същи начин; така че 

семето да не се сее според преценката на "работниците "*, а според Божествената воля. 
*Позоваване

 
 на притчата на Исус за "работниците на лозето". 

29 Пред духовния ковчег на Новия завет множествата се заклеваха в преданост, послушание и 

добра воля, но когато ураганите и вихрите нахлуха със сила и разлюляха клоните на дървото, някои 

отслабнаха, а други останаха непоколебими и научиха новите "работници" да обработват "нивите". 

Някои от тях, осъзнали величието на това откровение, възнамеряваха да навлязат по-дълбоко в 

моите тайни, отколкото е моята воля, за да придобият знания и сила, които да ги направят по-

висши от останалите; но много скоро се сблъскаха с моята справедливост. 

30 Други, които не можеха да открият величието на това дело в неговата чистота и простота, 

приемаха обреди, символи и церемонии от секти и църкви, мислейки, че те ще придадат 

тържественост на моите прояви. 

31 Нарекох ви "силни хора", защото се хранехте с божественото Ми слово, което е истинска 

книга на мъдростта, ненаписана от човешки ръце. Всяка дума е страница в него, всяка страница е 

значима. Разберете го, не се задоволявайте да запомняте моите предавания. Тогава тази книга ще 

бъде запазена в сърцата ви. 

32 С наближаването на момента, в който вече няма да ви говоря, аз поправям всичко, което 

вашите предшественици не са знаели как да поправят. Защото не искам сред учениците новодошли, 

които не разбират Моите наставления, нито "работници", които не знаят как да сеят. 
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33 Учението, което ви преподавам, не е ново. Не казвайте, че с Моето идване на земята се е 

появила нова религия. Моето проявление в тази епоха ви показва същия път, който съм ви очертал 

от началото на времето, а Моето Слово ви обяснява и разкрива тайните на Закона и Учението, 

които сте получили преди. 

34 Тези, които наричате чужденци, са сред вас, за да увеличат временно редиците ви и да 

станат ученици на моята Божественост. Считайте всички тях за истински братя. Не давайте лоши 

примери, не приемайте назначения тайно, не поемайте отговорности прибързано или такива, които 

не ви принадлежат, защото тогава ще видите как растенията, които трябва да отглеждате, стават 

безплодни. Това ще причини голяма болка в сърцата ви. 

35 Подгответе се. Защото вече ви казах, че вашите братя и сестри от различни религиозни 

общности ще почукат на вратите ви, някои, за да ви потърсят сметка за това, което смятат, че сте 

скрили от тях, други, за да ви помолят да обясните много тайни, а трети - за да потърсят убежище и 

утеха в сърцата ви. Подгответе се да дадете подслон на нуждаещите се и да дадете задоволителен 

отговор на този, който ви пита. 

36 Нека високите и ниските, научените и ненаучените да намерят пътя към вас. Но не 

позволявайте да се разпространява измама в работата ми или да се смесва с нея, нито да се 

допускат сквернословия. 

37 Моето учение трябва да преобрази хората, като ги убеди чрез своята любов, нежност и 

справедливост и им донесе обновление и мир. "Царете" ще слязат смирено от своите "тронове". 

Братоубийствените войни ще отстъпят място на прошката и съгласието. Лошите страсти ще бъдат 

обуздани и жаждата за кръв, сравнима с тази на зверовете, които се убиват, за да задоволят 

инстинктите си, ще отстъпи място на чувствата на човечност. 

38 Този народ тук ще бъде добрият дух на земята, дух на мир и благословии. 

39 Възлюбени ученици: Моето учение е с вас, което още не се състои от материални книги. 

40 Тогава ви изненадах, когато ви накарах да чуете словото Ми чрез прости и ясни органи за 

разбиране. Но това не е първият път, в който използвам прости или невежи хора, за да удивявам 

учените с Моята сила. 

41 Вие, които Ме слушате, не можете да кажете, че поради тази причина всички сте на едно и 

също ниво. Защото душата, която е активна по този начин, се развива по-бързо от бавната и от 

тази, която, наслаждавайки се на плодовете си, се отпуска в егоизма си. 

42 Въпреки че търся и подготвям душата ти така, че скоро да може да общува пряко и духовно 

с Мен, човечеството също ще обърне поглед към живия и истински Бог и ще забрави образите и 

подобията. Но Аз ви казвам, че Моят закон никога не ви е липсвал като светлина на спасението. 

Отдавна е вдъхновено на Мойсей. 

В нея има две заповеди, които, ако бъдат следвани от хората, ще доведат до вяра в цялото ми 

учение, ще изпълнят целия Закон и ще бъдат стъпка към съвършенството. Те са тези, които ви 

говорят за това, че трябва да обичате Бога с цялото си сърце и душа и да обичате ближния си като 

себе си. 

43 Моят закон не се упражнява между хората; доказателство за това е, че има несправедливост. 

Вижте как богатият унижава бедния, силният доминира над слабия, този, който се радва на живота, 

не се интересува от страдащия. Ето защо исках да установя справедливост в това време, като даря 

благодат на бедните, слабите и страдащите, така че сърцата им да станат радостни, а устните им да 

изричат думи на любов и прошка за онези, от които са били обидени. Така ви показвам пътя към 

съкровищата на Небесното царство. 

44 Скоро ще ви изпратя в провинциите, селата, градовете и народите, за да разпространявате 

милосърдие, така че човечеството да изчисти петната си и да постигне спасение. Или искате този 

свят да остане място за изкупление завинаги? Искам да почувствате мира на Моя Дух на тази земя, 

очакване на мира, на който ще се радвате в Моето лоно. 

45 Осъзнайте колко упорит и неуморим съм бил, откакто започнах да ви говоря в тази форма 

през 1866 г. Защото искам да ви оставя подготвени и обединени, след като моето вдъхновение за 

слово приключи и сред вас започне времето на прякото проявление на моя дух към вашия, т.е. 
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проявлението на небето към земята. Но "словото ми" ще продължи да се проявява от "облака" като 

интуиция, духовно лице и вдъхновение. 

46 Богословите на това време ще изследват Моето Слово и новите Писания и ще попитат: "Кои 

сте вие, които говорихте по този начин?" Точно както старите книжници и фарисеи се 

разбунтуваха и Ми казаха: "Кои сте вие, че да не се подчинявате и да замествате Моисеевия 

закон?" Тогава ще ги накарам да разберат, че трите откровения са единственият закон, който 

винаги съм преподавал и следвал. 

47 Много от тези, които Ме осъждат в тази епоха, принадлежат към онези, които се съмняваха 

във "Втората епоха". Но Аз ги запазих и ги изпратих отново на земята, за да станат свидетели на 

победата на Моя закон и да отворят очите им за Светлината. 

48 Ученици, вие наистина пихте млякото и меда на моето Слово. Подгответе сърцата си да 

говорят с вашия Учител. Илия ви води при Мен и кани душата ви да се издигне до областите на 

мира. Той те кара да забравиш земните неволи, за да бъдеш от дясната Ми страна и да се радваш на 

Моето слово. 

49 Аз ви призовах от различни области и народи, за да ви обединя в един народ. Аз ви 

обединявам в тези скромни домове, за да донеса моето учение до вашите уши. Усетихте 

присъствието ми и следвахте стъпките ми. Защото вие ще бъдете верни свидетели на това дело, за 

което мнозина ще научат едва след 1950 г. Но блажен е онзи, който се подчинява на Моите 

заповеди, защото той ще бъде подготвен за всички времена. 

50 В същността на Моето Слово ще ви съобщя причината за моето идване в Третата епоха и за 

моите прокламации, за да не изпадате в заблуда. Защото ви казвам, че след Моето заминаване ще 

се появят лъжепророци, но вие не ги слушайте. След това не Ме търсете във вида, в който ви 

говоря днес, защото тогава ще извършите тежко престъпление в Моите очи, след като ви бях 

предупредил. 

51 След това ще Ме търсиш само духовно, ще Ми представяш вярата си и напредъка, който 

правиш в действията си, и ще работиш за обединението. Ще привличате нови ученици в 

събранията си, защото този народ ще се умножава в този и други народи. 

52 Пътят, който ви показвам, е път на любовта, отречението и саможертвата. За да Ме 

достигнете, често ще трябва да жертвате най-скъпото за вас. Сърцето ти, което е привързано към 

земните удоволствия, ще трябва да се отвърне от тях, за да се посвети на изучаването и вникването 

в Моето учение. 

53 През Втората епоха Моето слово беше чуто от множество хора. От тях избрах дванадесет, 

които направих Мои ученици. Те бяха инструктирани от думите ми. Любовта ми обработваше 

сърцата им по всевъзможни начини като длето. Те живееха близо до мен, усещаха величието на 

тези божествени прояви, четяха в моите примерни дела съдбата ми на любов и изкупление. Те 

пострадаха заради Моето дело, а когато си отидох от вас, станаха Мои апостоли. 

Оставиха всичко, за да последват моите стъпки. Клеветата или лъжливите показания не ги карат 

да се оттеглят. В тях живееха само любов и преданост. Това, което бях посял в душите им, даде 

плод и преди и след заминаването Ми те Ми дадоха да опитам плодовете им, които намерих пълни 

със сладост и отдаденост, и им казах: Слушайте Ме и занапред, а по-късно ще ви разкрия чрез 

устата ви велики откровения, които все още не са ви известни. "Словото ще бъде неизчерпаемо, а 

вдъхновението - плодотворно, което ще се излива по много начини чрез вашето предаване. Всички 

вие ще бъдете дар за човечеството ─ дар, който Аз им давам като свидетелство за Моята истина. 

54 Моите ученици обещаха да Ме вземат за пример във всичките си дела и да правят на 

човечеството това, което Аз направих на тях. Те завършиха работата си и примерът им е вечен. 

55 По същия начин, със същата любов, ви подготвям за Третата епоха и ви питам: Готови ли 

сте да приемете изпитанията, които ви изпращам, ако това е Моята воля, за да усъвършенствам 

душите ви? ─ "Да", ми казвате от дъното на сърцето си. "Обичаме Те и искаме да Ти служим, но 

очакваме всякаква Твоя помощ." 

Казвам ви: Моето насърчение никога няма да ви напусне. Ще ви напътствам така, че Моята 

светлина винаги да ви показва задълженията ви и делата ви винаги да са в рамките на Моите 

закони. 
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56 Вие се издигнахте, хора, и вече усещате Духовния живот. За кратко време усещате мира на 

Царството, което ви очаква, познали сте удовлетворението от изпълнението на дълга и Ми казвате: 

"Учителю, прегледай семето, което ти представяме, и ни кажи дали сме изпълнили дълга си, или 

сме го нарушили." Но аз ви казвам: Получих вашата любов и добри намерения. Бъдете спокойни, 

имате голяма сила да побеждавате в изпитанията и противоотрова за всяко зло. Използвайте 

всичките си дарби, за да видите колко сте силни. Ще развивам способностите ви, ще ги развивам и 

ще ги използвам. Защото трябва да принесете голям плод за човечеството и тогава ще се видите 

изпълнени с Моите дарове на благодат и ползи. 

57 Когато сте готови, не гледайте равнодушно на страдащите, не презирайте бедните. 

Практикувайте милосърдие, нека Моята светлина озари живота им, нека любовта, която съм 

вложил във вас, да ги достигне и да им даде топлина, насърчение и надежда. 

58 Обичайте духовно с по-силна и безкористна любов. Обичайте Ме, както Аз ви обичам. 

Обичайте ближните си, защото Аз съм във всеки един от тях. 

59 Бъдете смирени сред най-смирените, бъдете слуги на всички, както Аз съм ваш слуга. Често 

съм получавал твоите напътствия и съм ти се подчинявал, за да те науча. Който служи, не се 

унижава, а се почита. Но не изисквайте заплащане за услугата си. Няма човек на земята, който да 

оцени работата ви. Ще ти дам справедливост според заслугите ти. 

60 Остави всичките си дела на Мен и Аз ще ги отсъдя с благоволение. Ако видя, че 

намерението ви е било да вършите добро, че сте се старали да защитавате принципите, които съм 

ви дал за вашето спасение, че сте знаели как да Ме слушате и да Ми се подчинявате, ще приема 

делата ви и така ще донесете спасение не само на себе си, но и на духовните приемници, с които 

сте свързани с братски връзки и които образуват вашето семейство. Добрият ви пример ще намери 

отзвук не само в света, в който живеете, но и в други сфери на живота, и ще бъде като семе, което с 

времето ще се размножи. И вие ще пожънете плодовете заедно с Мен и ще се храните вечно от тях. 

Моят мир да бъде с вас! 
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Инструкция 235 
1 Дойдох при теб като в нов ден и с любов премахнах неразбирането ти и съмненията ти с 

Моята светлина. 

2 Ела на приготвената от Мен трапеза, за да нахраниш устата си с добра храна, която ще те 

изпълни със сила и благодат. 

3 Приканвам ви да се радвате на мир и спасение от развълнуваното море и още веднъж да 

маркирате пътя на братството и любовта, защото искам да станете пример за добродетел и 

изпълнение на дълга. 

4 Опасности обсаждат и застрашават душата ви. Но моята светлина те държи буден и 

молитвата ти те прави победител. Виждате, че този свят е изпълнен със зло и егоизъм. Мъжът и 

жената се нараняват и осейват пътя си с бодили и тръни. Изпитвате тъга, когато виждате децата да 

се заблуждават. Точно тук са нужни пратеници на светлина, утеха и мир. 

5 Докато бурите връхлитат човечеството, аз прелиствам Книгата на живота лист по лист пред 

вашия дух, за да ви направя войници на мира. 

6 Моят Дух ви говори чрез човешкия интелект. В това време "Словото" не е станало човек и 

затова мога да ви кажа отново: Блажен е онзи, който е повярвал, без да Ме е видял, защото ще 

узнае много учения от Моята тайна съкровищница. 

7 Ученици, помислете за близкото бъдеще, което е краят на тази форма на моето 

провъзгласяване. Наближава 1950 г. и след това вече няма да чувате думите ми. Ако не бдиш, ще те 

застигне изкушение и лъжехристосът ще се представи чрез "работници", които днес са в Моята 

служба, а утре, поради своята слабост, ще отричат, че словото Ми е свършило. Те ще сложат тъмна 

превръзка върху очите на своите братя и ще поведат множествата по пътя на болката и мрака, ще 

сложат вериги на невежеството върху душите и ще разкъсат пред тях пропасти от изоставяне и 

горчивина. Тогава онези, които са изпаднали в това объркване, ще се обърнат хулно срещу Мен и 

ще Ме осъдят, забравяйки, че Учителят ви предупреди навреме, за да не изпаднете в изкушение. 

8 Разпознайте пътя, разпознайте, че Светият Дух в Своята мъдрост ви призовава от върха на 

планината, за да ви даде покой, за да чуете небесния глас, който благославя пристигането на 

душата ви, която е знаела как да победи слабостта на тялото и примките на света. 

9 Нека душата ти пие виното, което й предлагам, нека продължава да се храни с Моята 

любов. Болните ще оздравеят, а слепите ще видят Моята светлина. Защото тези сърца ще се 

отворят като цвете, чийто аромат ще достигне до Отца. 

10 Нека милосърдието на моя Божествен Дух оживи тялото и душата ви, възлюбени ученици. 

11 Приемам ви като малки деца, за да ви дам урок чрез човешката способност за разбиране. 

12 Приближете се до Мен, слушайте Ме и пазете всяко от Моите изречения, вниквайте в тях, 

защото чрез техния смисъл ще можете да забравите болките, изпитанията и скърбите си. Забравете 

за кратко миналото и изживейте настоящия момент. Аз съм Пътят, Истината и Животът. 

13 Посветете чистите си мисли на този възвишен момент, защото искам да достигна до най-

съкровената част на сърцето ви. 

14 Щом успеете да разберете и да живеете Моето учение чрез Словото Ми и развиете 

способностите на душата си, ще напълните сърцата си с водата от този божествен източник, с 

която ще можете да утолявате жаждата на нуждаещите се. 

15 Целта на моето учение е моралното и духовно спасение на човечеството. За да ви помогна 

във възходящата ви еволюция, моят дух излъчва тази светлина. Това е смисълът на моето послание. 

16 Истина ви казвам, обновяването на човечеството трябва да започне от жената, за да може 

нейните плодове, които ще бъдат мъжете на утрешния ден, да бъдат свободни от дефектите, които 

са ви довели до дегенерация. 

17 След това мъжът ще трябва да изпълни своята част от това дело на възстановяване; защото 

всеки, който е покварил жена, ще трябва да я възкреси отново. 

18 Помнете, мъже, че често вие сте били тези, които са поваляли в мрежите си добродетелни 

жени, като сте търсили в тях чувствителните и слабите страни. А огледалата, които са били ясни и 

сега са помрачени, ще накараш да отразяват отново чистотата и красотата на душите им. 
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19 Защо днес презирате същите тези, които някога сте прелъстявали към дегенеративен живот? 

Защо се оплаквате от деградацията на жените? Разберете, че ако ги бяхте водили по пътя на Моя 

закон, който е закон на сърцето и на духа, на уважението и на милосърдието, обичайки ги с 

любовта, която възвисява, а не със страстта, която унижава, нямаше да имате причина да плачете и 

да се оплаквате и те нямаше да паднат. 

20 Мъжът търси и очаква добродетели и красота от жената. Но защо изискваш това, което не 

заслужаваш? Виждам, че все още смятате, че имате големи заслуги, въпреки че те са малко. 

Възстановете с делата, думите и мислите си това, което сте разрушили, и придайте на честта, 

морала и добродетелта стойността, която имат. 

21 Ако се стараете по този начин, мъже, ще помогнете на Исус в делото на спасението и 

сърцето ви ще се изпълни с радост, когато видите домовете, украсени от добри съпруги и почтени 

майки. Радостта ви ще бъде голяма, когато видите, че добродетелта се е върнала при онези, които 

са я изгубили. 

22 Спасението е за всички. Защо и най-големият грешник да не бъде спасен? Затова ви казвам, 

мъже: Работете с Мен, за да спасите тези, които сте довели до гибел, като им вдъхнете нова 

надежда със светлината на Моето учение. Нека моите любящи мисли достигнат до умовете и 

сърцата им. Носете им посланията ми и в затворите и болниците, дори в местата на блатото. Там те 

ще плачат от угризения и болка, защото не са били достатъчно силни, когато светът със своите 

изкушения ги е повлякъл към гибел. 

23 Всяка жена някога е била дете, всяка жена някога е била девствена, така че можеш да 

достигнеш до сърцето ѝ със съпричастност. 

24 Ще се възползвам от онези мъже, които не са закърнели с тези добродетели, и ще им 

възложа тази задача. Помнете, че ви казах: "По делата ви ще ви познаят". 

25 Позволете на душата да говори чрез земното си проявление. 

26 Но на онези, които не пожелаха да уважат стимулите на любовта, вложени от Мен в това 

същество, казвам: Защо казвате, че обичате, когато не изпитвате любов? Защо даваш повод на 

другите да падат, а теб нищо не те спира? Замислете се: Какво би почувствало сърцето ви, ако това, 

което правите с тези обезцветени цветя, беше направено с майка ви, сестра ви или с любимата ви и 

затова уважавана съпруга? Замисляли ли сте се някога за раните, които сте нанесли на родителите 

на тези, които са ги отгледали с толкова много любов? 

27 Попитайте сърцето си дали можете да пожънете това, което не сте посели, като го 

изследвате истински в светлината на съвестта. 

28 Какво подготвяте за бъдещия си живот, ако продължавате да наранявате съседите си? Колко 

ще бъдат жертвите ви? Какъв ще бъде краят ви? Истина ви казвам, че във вихъра на страстите си 

сте направили жертви мнозина; едни от тях принадлежат на вашето настояще, а други - на вашето 

минало. 

29 Искам сърцето и устата, които са били убежище на изневери и лъжи, да се превърнат в 

убежище на истината и непорочната любов. 

30 Просветете пътя на вашите ближни чрез Словото и вашия пример, за да бъдете спасители на 

падналите жени. О, ако само всеки от вас запази поне по един! Не говорете лошо за тази жена, 

защото обидната дума, която наранява един човек, ще нарани всички, които я чуят ─ защото от 

този момент нататък те също ще станат зли съдници. Уважавайте постъпките и тайните на другите, 

защото не е ваша работа да ги съдите. Предпочитам хора, които са паднали в грях и които ще 

възкреся, отколкото лицемери, които демонстрират чистота и въпреки това грешат. Предпочитам 

големия грешник, но искрен, пред преструвката на фалшива добродетел. Ако искате да се украсите, 

нека това да бъдат празничните дрехи на искреността. 

31 Ако намериш добродетелна жена с високи чувства и се почувстваш недостоен да дойдеш 

при нея, въпреки че я обичаш, и ако след това я унижиш и презреш и, след като си изстрадал и 

признал прегрешението си, се обърнеш към нея за утеха, напразно ще почукаш на вратата й. 

32 Ако всички жени, които са играли роля в живота на всеки мъж, бяха получили от него 

думата и чувството на любов, уважение и разбиране, вашият свят нямаше да е на върха на греха, на 

който е. 
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33 Не се отнасяйте лошо към съпругата си, бъдете милостиви, тя е част от вас. Казах ви: 

"Обичайте се един друг". Започнете със собственото си семейство, защото тогава ще обичате и 

разбирате и другите. 

34 Учителят на любовта и мира ви разтърси с думите си, изпълнени със сърдечност, но и със 

справедливост. Защото, ако винаги ви говорех с кротост, работата ми не би била завършена. 

Понякога съм пролетен вятър, който гали, а понякога есенна буря, която брули. Причината е, че 

понякога се чувствате твърде добре. Чувствате се обичани и възхитени, но в действителност сте 

суетни, егоистични и безсърдечни. Вие не познавате нещастието си, което само Аз ви разясних, за 

да разпознаете своята незрялост. 

35 Започнете да мислите, да работите и да живеете, човечеството се нуждае от нови мъже и 

жени, които да му покажат пътя към спасението с примера на добрите си дела. 

36 Хора, хора, всички вие, които сте в конфликт един с друг! Намерих те да отричаш 

нечестието си и да се хвалиш с това, което смяташ за величие, докато криеш срамните си петна. Но 

аз ви казвам, че човек, който се смята за достоен за похвала с привидното си величие, е беден в 

душата си. А на онези, които поради липса на добродетели хулят грешките на другите и съдят 

чуждите прегрешения, трябва да кажа, че са лицемери и са много далеч от справедливостта и 

истината. 

37 Убиват не само тези, които отнемат живота на тялото, но и тези, които разкъсват сърцето 

чрез клевети. Онези, които убиват чувствата на сърцето, вярата, идеала, са убийци на душата. И 

колко от тях живеят на свобода, без затвор и без вериги. 

38 Не се учудвайте, че ви говоря по този начин, защото виждам сред вас разрушени домове, 

защото, пренебрегвайки задълженията си, сте поели нови ангажименти извън тях, без да се 

интересувате от болката и изоставянето на близките си. Огледайте се около себе си, колко 

разрушени домове има, колко жени са в безпаричие и колко деца са без баща. Как е възможно в 

тези сърца да има нежност и любов? Не смятате ли, че онзи, който е убил щастието на тези хора и е 

унищожил това, което е било свещено, е престъпник? 

39 Толкова сте свикнали със злото, че дори наричате хората, които изобретяват новите 

смъртоносни оръжия, велики, защото могат да унищожат милиони животи за един миг. А вие дори 

ги наричате учени. Къде е причината за това? Човек може да бъде велик само чрез духа и да се учи 

само този, който върви по пътя на истината. 

40 Не бъркайте подпалвачите на войни с Великите гении, за да не се възхищавате на онези, 

които носят само зло в душите си, макар и външно да демонстрират достойнство, каквото нямат. 

Ако поне за миг чуете гласа на разума и съвестта, това би ги свалило от пиедестала им. Но 

дегенератът не желае да се разпознае такъв, какъвто е, и когато види за миг окаяното човешко 

същество, което носи в себе си, предпочита да насочи мислите си към нещо друго. За него е 

неприятно да разпознава и оценява грешките си. 

41 О, хора на земята, кога най-накрая ще чуете посланието на онзи вътрешен глас на съвестта, 

който се надига на всяка крачка, за да ви упрекне за недостойните ви дела. 

42 Слушате Ме развълнувани и това е така, защото когато говори Христовата истинност, човек 

мълчи, осъзнавайки своя дълг. 

43 Днес ви вдъхнових да спасите жена, която се е препънала на пътя си; и когато Ми 

представите тази, която сте спасили, Аз ще й дам цвете, благословии и много голям мир, за да не 

падне отново. 

44 Ако изпълните тази задача по този начин, онези същества, които са били наранени от света, 

ще почувстват как любовта на Исус влиза в сърцата им. 

45 Ще го чуя, когато Ми кажат в молитвата си: "Отче мой, не гледай на греха ми, гледай само 

на болката ми. Не съдете моята поквара, гледайте само на моята скръб." В този момент моята утеха 

ще се спусне върху измъченото сърце и то ще се пречисти със сълзи. Ако само знаехте, че 

молитвата на грешника се усеща по-силно от тази на горделивеца, който се смята за праведен и 

чист. 
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46 Сред множествата, които слушат словото Ми, са и жените, за които ви говорих. Моята 

мантия ги защити от твоите погледи и от твоите присъди, защото Аз ги настаних на голямата 

трапеза на Духа. 

47 Призовах ги на този празник на любовта и прошката, за да почувстват в Моето присъствие 

любовта, която са търсили, но никога не са усещали и намирали сред хората. 

48 Върху тези страдащи сърца ще потече Моята нежност и ще им говори, и те ще Ме 

почувстват и ще Ми повярват. 

49 Тогава ще разберете естеството на работата, която осквернява, и на тази, която изкупува. 

Ще изпитате чудесата, които прави истинската любов, и така ще помогнете на своя Господ да 

възстанови това, което вие самите сте разрушили. Онова, което си осквернил, Аз ще го очистя. 

Тогава тези паднали цветя отново ще украсят олтара на Вселената със своята добродетел и аромат. 

50 Вижте как оправдавам грешниците чрез устните на тези, които също са грешници! 

51 Но вие, жените, които смятате, че принадлежите към по-висшите социални слоеве и се 

срамувате да се приближите до онези, които са съгрешили ─ горко ви, ако се чувствате обидени от 

това, защото не сте разбрали, че духовно всички сте равни! Много от вас не са съгрешили 

физически, но са съгрешили мислено, а колко други са успели да прикрият грешките си! И така, 

ако сте съгрешили ─ защо се възмущавате? Казвам ви, че момичетата, както и съпругите и 

майките, трябва да се борят за благородния идеал, който ви вдъхнових в този ден. 

52 Това е наставлението, което Учителят ви дава със Своето слово, което ви дава сила и любов. 

Работете и обичайте, за да може сърцето ви да постигне мира и духовното блаженство, за които ви 

говорих в Проповедта на планината. 

53 Аз не слизам при вас, а вие се издигате до "облака", за да чуете гласа ми. 

54 В Третата епоха Божественото Слово не стана човек, а дойде при вас в духовна форма. Тази 

част от земята, в която живеете, е предназначена днес да получи изпълнението на Моите обещания 

и на Моите съвети. Тук пиша третото Си завещание и тук ви събрах, за да Ме очаквате. Защото вие 

сте същите като онези в миналите времена. 

Точно както Ме очаквахте в онова време и вашето очакване беше мъчително, изпълнено с 

копнеж, окуражено единствено от светлината на Моето обещание да се върна, така и в Първото 

време, когато веригите на робството ви дрънчаха, вие понасяхте страданията на бездомността, 

подкрепяни от надеждата на Моето обещание, дадено на вашите прадеди. Аз изпитах вярата ви, вие 

спечелихте заслуги за постоянство и накрая получихте като награда Обетованата земя. 

55 Открили сте нов живот. Хората забравиха предишното си робство. Фалшивите богове се 

държат далеч от тях. Потисничеството и робството свършиха и всяко дете на Израил отвори очи, за 

да види, че слънцето е негово, децата са негови, нивите са негови; че хлябът му е вкусен и 

плодовете са в изобилие. 

Постигнахте голям напредък, докато живеехте в границите на моя закон. Но вестта за вашето 

великолепие достигна до други империи и събуди тяхното властолюбие, а когато сред племената на 

народа възникнаха разногласия, други народи ви нападнаха, за да ви направят отново слуги и 

трибути на империи и царства. 

56 Моето правосъдие ти отне тази земя, но в същото време спаси душата ти, за да я пречисти и 

да я изпрати да търси онова кътче от земята, подобно на онова, което ти притежаваше, чиято 

девствена утроба ти даде мляко и мед и беше богата на благословии. 

57 При него дойдох в желанието си за вас. Тук отново Моето присъствие е сред вас, 

просветлявайки ви и насърчавайки ви, за да не станете отново роби на света и на низшите страсти. 

Веригите, които си счупил, не трябва да те принуждават да паднеш отново и дори да чувстваш 

човешкия си живот потиснат, душата ти ще бъде освободена от веригите, за да можеш да се 

издигнеш и да съзреш Моята истина. 

58 Приемете всичките си страдания и нещастия като тигел, който ви пречиства, или като 

наковалня, която ви заздравява, за да бъдете силни по пътя на възхода и пречистването на душата 

си. 

59 Знам, че страдате, защото вкусвам от насъщния ви хляб и го намирам за горчив. Влизам в 

дома ви и не усещам спокойствие в него. Потърсих те в ъгъла на нощния ти лагер и те намерих да 
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плачеш. След това те карам да почувстваш моето присъствие и ти давам силата си, за да не се 

сринеш под тежестта на болката. Живееш със страшни и световни болки и страдания, но от устните 

ти никога няма да излезе хула. 

60 След като дните на изпитание приключат, ще се изненадате, че сте ги преминали 

невредими, и ще разберете, че Аз винаги съм бил с вас. 

61 Призовах ви в този момент, за да ви дам нова възможност да изпълните мисията си. Защото 

ще споделиш наследството си с всички свои ближни, тъй като Аз обичам всички еднакво. 

62 Ще намерите пълен мир за душата си, когато битката ви в Духовната долина приключи. В 

момента вие сте войници, които се борят за тази кауза, и не трябва да спите. 

63 Този спиритуалистичен народ живее в неизвестност. Светът не знае за вашето 

съществуване, силните не ви забелязват. Но борбата между спиритистите и християните, между 

спиритистите и евреите наближава. Тази битка е необходима за валидността на моето учение в 

цялото човечество. Тогава Старият завет ще бъде обединен с Втория и Третия завет в една 

същност. 

64 За мнозина от вас това може да изглежда невъзможно, но за мен то е най-естественото, най-

правилното и най-съвършеното. 

65 Когато живях сред вас като човек, Църквата на Мойсей беше създадена и представлявана от 

князе, свещеници и книжници, които, макар да познаваха пророчествата и да знаеха за идването на 

Месията, не отвориха очите си, за да видят Моите знамения, нито отвориха сърцата си, за да усетят 

Моето присъствие. Но когато чуха словото Ми, те сведеха очи, защото духът им разбра, че стоят 

пред Съдията. Но тъй като не бяха подготвени, не можаха да обяснят присъствието Ми в тази 

форма и тъй като се усъмниха в Мен, накараха и хората да се усъмнят. 

66 Колко малко хора са Ме усетили! Колко малцина изповядаха, когато Ме видяха, че съм 

Божият Син! 

67 След моята жертвена смърт започна борбата. Гонението беше голямо за онези, които Ме 

следваха, по пътя на болката, клеветата и затвора до смърт. Те бяха прогонени от собствената си 

земя и се скитаха из чужди народи, като сееха Моето семе, което падаше на плодородни полета, 

където покълваше, разцъфваше и даваше плод. 

68 Когато учениците на Христовото учение укрепват, те се стремят да се обединят с "първите", 

като им разкриват, че Бог, който е дал закона чрез Мойсей, е същият, който говори чрез устата на 

Христос. 

69 Конфликтът беше остър и бе подпечатан с кръв. Но в края на краищата моята воля беше 

изпълнена, когато заветите на Първото и Второто откровение бяха обединени в едно произведение. 

70 Затова ви казвам, че преди Откровението от Третата епоха да се обедини с предишните 

Завети, трябва да оцелеете в обявената голяма духовна битка. 

71 Не се учудвайте, че обединението на трите завета не е осъществено в нацията, която е била 

предназначена за тези откровения в Третата епоха. Обединението на Първия завет с Втория също 

не се е състояло в Юдея. Не забравяйте, че дори аз не бях пророк в родината си. 

72 Не се стремете да повтаряте чудесата от минали времена. Вникнете в същността на Моите 

учения, за да откриете, че винаги съм идвал с единствената цел да ви изкупя. 

73 Пак ви казвам: не забравяйте Закона заради традициите. Аз премахнах много традиции, но 

учех за изпълнението на Закона. Но ако в последните часове, които прекарах с вас като човешко 

същество, благослових хляба и виното, превръщайки ги (символично!) в Моето Тяло и в Моята 

Кръв, така че чрез тях да Ме помните и да Ме носите в сърцата си, днес трябва да осъзнаете, че в 

тази Трета епоха вече нямате нужда от символи, защото ви предлагам Моето Тяло и Моята Кръв 

духовно в Моето учение. 

74 Днес искам сърцето ви да бъде хляб и вино за вашия ближен, да го обичате, да го 

просвещавате, да го възпитавате в истина и любов. 

75 Никога не съм идвал като духовник, никога не съм извършвал обреди с вас. Аз бях само 

Учителят, който ви даде Своите учения в притчи. 

76 Днес човечеството постепенно навлиза в духовна подготовка, а великите хора на Земята 

бавно се огъват, тъй като разбират своята работа. Но все още не е дошло времето болката да си 
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отиде от този свят. Защото хората отново щяха да въстанат срещу Мен, използвайки науката и 

природните сили като инструменти за отмъщение. Затова чашата на страданието ще се пие още 

известно време. 

77 Когато човечеството бъде подготвено, моят глас ще прозвучи във всеки дух и хората ще 

разберат, че няма друга сила, друга справедливост и друга мъдрост освен моята. 

78 Дълга е историята на този свят, дълъг е и пътят на човечеството ─ с борбата на неговите 

народи за достигане на връхната точка след настъпването на упадъка и краха. Колко много кръв 

проляха моите деца, от която земята се обагри в червено, колко много сълзи на мъже, жени и деца! 

Колко много грехове и прегрешения! Но също така: колко много доказателства за любов получих, 

колко много добродетели видях! Но след като сте живели толкова дълго, все още не сте достигнали 

целта на мира и изкуплението. 

79 "Последните битки" с тяхната горчивина и "последните вихри" все още не са настъпили. 

Тепърва предстои всички сили да бъдат хвърлени в хаос, а атомите да се въртят в хаос, така че след 

всичко това ще настъпят летаргия, изтощение, тъга и отвращение, които ще придадат вид на смърт. 

Но това ще бъде часът, в който в чувствителните духовни души ще се чуе вибриращото ехо на 

тръба, която ще ви съобщи от отвъдното, че сред хората с добра воля е наближило царството на 

живота и мира. При този звук "мъртвите ще възкръснат" и ще пролеят сълзи на покаяние, а Отец 

ще ги приеме като "блудни синове", уморени от дългия път и от голямата битка, и ще запечата 

душата им с целувката на любовта. 

80 От този "ден" човек ще се отвращава от войната. Той ще прогони омразата и обидата от 

сърцето си, ще преследва греха и ще започне живот на поправяне и възстановяване. Мнозина ще се 

почувстват вдъхновени от светлина, която не са виждали преди, и ще се заемат да създадат свят на 

мир. 

81 Това ще бъде само началото на времето на благодатта, на епохата на мира. 

82 Каменната епоха вече е далеч назад. Епохата на науката също ще отмине и тогава сред 

хората ще разцъфне епохата на духа. 

83 Изворът на живота ще разкрие велики тайни, за да могат хората да изградят свят, силен в 

науката за доброто, в справедливостта и в любовта. 

Моят мир да бъде с вас! 
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Инструкция 236 
1 Приеми при Мен уморения, страдащия, скърбящия, болния, грешника. Защото Аз те 

утешавам, изцелявам те и ти прощавам. Обичам и пламенните, и невярващите. 

2 На уморените казвам: Елате тук, защото ще ви освободя от тежкия товар, който носите, за 

да можете да носите кръста, който трябва да носите по този път, очертан от Моята любов. 

3 Болният, който е изгубил всякаква надежда за изцеление, Аз ще го излекувам и ще го 

възкреся за истински живот. 

4 Души и тела, сега ви изцелявам, защото моята милост слиза, за да изцели всички страдания. 

5 Винаги съм те търсил и в моментите на изпитание ясно съм се разкривал. Спомнете си, че в 

самотната пустиня, когато хората бяха застрашени от глад, ви изпратих манната като послание на 

любов. Когато хората бяха жадни, накарах скалата да се отвори и отвътре да бликне извор, за да 

запали вяра в закоравелите сърца. 

6 Не мислите ли, че това желание за любов, за мир и за истина, което Ми представяте в този 

момент, е глад и жажда на душата? Не мислите ли, че Моето Слово в този момент е манната и 

кристално чистата вода, които ви изпратих, за да запаля вярата ви и да насърча сърцата ви по този 

път, който ви напомня пустинята на Първата епоха? 

7 Дори и да изпитат пряко моите доказателства за любов, сърцата на много от тях остават 

закоравели и затова странстването им е по-дълго и по-трудно. 

8 Разберете: Който не знае как да приеме моята милост, няма да може да я предаде по пътя си. 

Аз обаче не ви изпратих на земята само за да получавате Моите блага, а за да донесете Моята 

милост на ближния си. 

9 Блажени са онези, които в името на милосърдието са изненадани от телесната смърт, защото 

душата му ще намери своя дом, тъй като вие сте чужденци на тази земя. 

10 Ако, когато влезете в Моето присъствие, Ми покажете меча си изпокъсан или счупен, Аз ще 

ви благословя, защото сте се сражавали смело. Някои от тях ще пристигнат по-рано, други по-

късно, но идването и заминаването на душите ще продължи, докато и последната не пристигне в 

дома си на вечен покой, изпълнила своята задача. 

11 Понастоящем изпитвам онези, които вече няма да се върнат на тази земя. Междувременно 

светът ще продължи да бъде дом на мъже, жени, възрастни хора и деца, които се пречистват и 

пречистват, за да се доближат с една стъпка до съвършенството, така че да бъдат подготвени, 

когато бъдат призовани. 

12 Почувствай Моята милост ─ ти, който си издигнал душата си, за да Ме чуеш в 

безкрайността. 

13 Още веднъж, моята прокламация е с вас. 

14 Изпращам на света послание за любов, послание за прошка на това човечество, което се 

самооценява погрешно. Искам хората да се обичат един друг с чистата любов на Отец. 

15 Вие, които се учите от Мен, ще ви нарека посланици на тази любов, защото по пътя си 

оставяте следа от милосърдие и братство сред ближните си. 

16 Всяка духовна душа произлиза от чиста мисъл за божественост. Следователно духовните 

души са съвършено дело на Твореца. 

17 След като материалната работа беше завършена и земята ви осигури подслон, Аз изпратих 

първите души, които се въплътиха в човешки същества. Когато душата потъне за кратко време в 

клопките и бездните на материалния свят, както перлата потъва в морските дълбини, Отец, който 

не отказва милост на никое от Своите деца, протяга ръка, за да я спаси, като ѝ предоставя 

необходимите средства по пътя ѝ, за да достигне своето възвишение. 

18 Вие вече сте спасени и в това време, когато човечеството е потънало в бездната, с ваше 

посредничество ще изпратя на хората това послание за надежда и вяра в спасението. 

19 Вашето слово ще бъде като моето, което беше като фино длето, неспособно да нарани 

сърцата ви: Тя е била ласка. Затова колкото по-дълго я слушате, толкова повече усещате, че тя ви 

връща изгубеното сияние, защото ставате все по-разбиращи и духовни. 
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20 Това учение, наричано спиритуалистично, защото разкрива духовното, е пътят, очертан за 

човека, по който той ще опознае, ще служи и ще обича своя Създател. Това е книгата, която учи 

хората да обичат Отца в своя ближен. Спиритизмът е закон, който предписва доброто, чистото, 

съвършеното. 

21 Задължението за спазване на този закон важи за всички. И все пак тя не задължава никого 

да я изпълнява. Защото всяка душа се радва на свобода на волята, така че борбата и всички нейни 

действия могат да бъдат оценени като нейни собствени заслуги, когато бъдат съдени. 

22 Признайте, че това учение е призивът на божествената любов, която просветлява и дава 

топлина на всички мои деца, от първото до последното. 

23 За да можете в крайна сметка да разберете, почувствате и изживеете тези учения, Аз 

изчаках, докато душата ви, а също и интелектът ви придобият цялата необходима яснота, за да 

тълкуват Моите откровения в този момент. 

24 Днес духовното ви развитие е голямо, както и разбирането на интелекта ви. Ако не беше 

така, нямаше да ви се обадя. Защото, ако не Ме разбирахте, щяхте да се объркате. Дадох на устните 

ви способността и дара на "словото", за да могат да изразяват и предават духовно познание и 

вдъхновение от словото. 

25 Величието на Моето учение никога не е било повлияно от човешкия ум. Точно както в този 

момент, когато говоря чрез устата на гласоподавател, смисълът на словото, което излиза от устните 

му, не се дължи на човека. 

26 Пътят на душата започва и завършва в Мен. Това е, на което Учителят ви учи отново. 

27 Този, който е постигнал определена духовност благодарение на своята упоритост, развитие 

и любов към учението на Отца, ще бъде духовник, дори и устните му да не го казват. 

28 Онези, които имат вяра и проявяват щедрост в действията си, ще отразяват това, което 

притежава техният дух. 

29 Този свят, връхлетян от вихрушка, ще достигне върха на своето отклонение. Но след това 

постепенно ще навлезе в ерата на съвършенството. 

30 До края на 1950 г. ще се случат много събития: Народите започват войни, нови доктрини, 

конфликти и бедствия. Знаете, че всичко това са знаци, които бележат края на Моето Слово ─ 

знаци, които по-късно ще бъдат разпознати от човечеството като показател, че Учителят е бил с 

хората в предсказаното време. Но това Слово, на което ви направих попечители, ще пребъде, ще 

достигне до много сърца, защото истината, съвършеното в него, не може да остане незабелязано. 

Това ще предизвика време на духовно развитие и възраждане в света. 

31 Ако човекът е твърде слаб, за да възвести това време, природата ще свидетелства за него със 

своите "гласове" и ще събуди онези, които дремят. Но всеки, който се подготвя, ще чуе гласа на 

Духа, който ще говори за новата епоха, в която човечеството скоро ще навлезе. 

32 Тогава онези, които са се смятали за силни в света, ще се почувстват слаби. Силният ще 

види как губи силата си, а онези, които са се смятали за слаби от смирение, ще бъдат силни заради 

твърдостта на душата си, силата си и разбирането си. Защото тогава духовното ще има власт. 

33 Разберете словото ми, защото ви давам светлината си, за да достигнете целта си. 

34 Идвам при вас по пътя, подготвен от Илия, за да осветя със светлината си възлюбеното дете, 

което е човечеството. Не идвам да съдя прегрешенията ви, нито да съзерцавам петната ви. Идвам 

само за да превърна невежия в мой ученик, а ученика - в мой ученик, така че утре всички да 

станете майстори. 

35 Тъй като имате толкова трудна мисия сред човечеството, не трябва да вървите като слепци, 

да оставате невежи, нито да проявявате слабост. Помислете и ще можете да разберете своята 

отговорност. Подгответе се, защото вашият дух ще трябва да покаже на Отец плодовете на своята 

мисия. Но успокойте сърцата си и продължавайте да Ме слушате, докато говоря чрез човешкия 

интелект. 

36 Изпратих душата ти на земята, за да изпълни тази мисия, запечатвайки неизличимо Моя 

закон в духа ѝ. Освен това се обърнах към нея, за да ѝ разкрия велики учения и да ѝ дам пример за 

любов и смирение, за да знае как да посреща своите ближни, да им носи Благата вест и да им 

позволи да споделят Моята светлина. 
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37 Словото Ми е като трапеза, на която каня всички да ядат и да пият. Защото с Мен са не само 

въплътените души ─ не, и жителите на "духовната долина" се наслаждават на божествения концерт 

на Моите учения: Защото моето учение е универсално. 

38 След като чуят гласа ми, някои, както и други, се чувстват облекчени от прегрешенията си и 

тръгват по моите стъпки, носейки своя кръст. Но след като изпитахте този мир и свежест в моята 

гръд, вие обърнахте погледа си обратно към това човечество, за да разберете неговата трагедия. 

39 Докато ядеш хляба на вечния живот на моята трапеза, ти мисли за духовния глад на твоите 

ближни. Докато усещате прохладата и сянката на това дърво, се сещате за онези, които прекосяват 

пустинята, измъчвани от слънцето, глада и жаждата, понякога измамени от отражението на 

привидния оазис. 

40 Благославям те, защото усещаш болката на другите. Молете се и работете, защото 

разполагате с необходимото, за да облекчите страданието и да излекувате болестта. 

41 Не е нужно да се заклевате, че ще Ме следвате. Дайте си обет да Ми бъдете верни, 

непоколебими и послушни, и останете верни на решенията си. 

42 Моето слово се превръща в ласка, за да разбере ученикът, че е дошъл часът да тръгне и да 

приложи наученото. 

43 Словото Ми ще озари разбирането ви като лъч светлина, възлюбени хора, и ще освети пътя 

ви. 

44 Съсредоточете се върху най-вътрешната част на сърцето си, защото който не се подготви, 

няма да почувства присъствието Ми. Той ще чуе гласа на носителя на гласа, но няма да получи 

божествената същност, която ви изпращам. 

45 Направи от сърцето си чист извор, от който да приемаш струята най-чиста вода, която е 

моята мъдрост. 

46 Това е ден на възпоменание: на дата като днешната Аз посветих първите си 

гласоподаватели, за да оповестя чрез тях новите си директиви и новите си откровения. Духът на 

Илия просия в Роке Рохас *, за да ви напомни за пътя, който е Божият закон. 
*Името

 
 на този първи гласоподавател се произнася "Роке Рохас". 

47 Моментът беше тържествен, душата на присъстващите трепереше от страх и възторг, точно 

както трепереше сърцето на Израил на планината Синай, когато беше провъзгласен Законът; точно 

както трепереха учениците, когато видяха преображението на Исус на планината Тавор, когато 

Мойсей и Илия се появиха духовно отдясно и отляво на Учителя. 

48 На 1 септември 1866 г. се ражда нова епоха, настъпва нов ден: "Третата епоха", която 

настъпва за човечеството. 

49 От този момент нататък много пророчества и много обещания, които Бог е дал на 

човечеството в продължение на хиляди години, се изпълняват непрекъснато. Те са изпълнени във 

вас, мъжете и жените, които обитавате света в момента. Кой от вас може да е бил на земята, когато 

са били изречени тези пророчества и дадени тези обещания? Само аз знам, но важното е да знаете, 

че ви обещах и че сега го изпълнявам. 

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

явих за последен път? Защото наистина е писано, че ще се върна "на облак", и аз го изпълних. На 1 

септември 1866 г. Моят Дух дойде на символичен облак, за да ви подготви да приемете новото 

учение. След това, през 1884 г., започнах да ви преподавам. Не дойдох като човешко същество, а 

като духовно, ограничено в лъч светлина, за да го оставя да почине върху човешкия ум. Това е 

начинът, избран от Моята воля, за да ви говоря в този момент, и Аз ще ви призная за вярата, която 

имате в това Слово. Защото не Мойсей е този, който ви води през пустинята към Обетованата земя, 

нито Христос като човек, който ви позволява да чуете Неговото Слово за живота като път към 

спасението и свободата. Сега до ушите ви достига човешкият глас на тези същества и е необходимо 

да се одухотворите, за да откриете божествената същност, в която присъствам. Затова ви казвам, че 

е заслужено да вярвате в това слово, защото то е дадено чрез несъвършени същества. 

51 Заслугата им ще бъде по-голяма от тази на онези, които повярваха в Мен през Втората 

епоха, или от тази на онези, които следваха Мойсей през пустинята. Но няма да ви липсва водач 
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нито за миг, защото Моето Слово не е неясно или неточно, а е ясно определено и съвършено 

учение. Освен това над вас винаги ще бди духът на Илия, който дойде по това време, за да събуди 

света и да проправи пътя на човешката душа към моето духовно присъствие. 

52 Благословени хора: Нека този момент на възпоменание да бъде изпълнен с радост за душата 

ви и да бъде посветен на спомена за всички учения, които ви давам. Обучете умовете си и отворете 

сърцата си, за да мога да излея благодатта Си в тях. Забравете за миг за дреболиите на света и се 

приближете към Мен духовно. 

53 Вие отново чувате Моето Слово чрез един човешки гласоподавател, който, макар и избран 

от Мен, не е над вас, нито пък има нещо божествено в себе си. Те са изразители на Моето Слово, 

все още несъвършени създания, въпреки че издигането на душата им позволява да влязат в 

общение с Отца. Слушайте учебната реч с тънък слух, така че да премине през мозъка ви 

незамъглена. След това го оставете да блести в сърцето ви като лъч светлина. Тогава божественият 

смисъл ще достигне до душата ви като хляб на вечния живот. 

54 Когато се подготвите по този начин, ще почувствате, че Аз наистина съм бил с вас. 

55 Не искам да сте традиционалисти, но Моята воля е да помните всички онези събития, чрез 

които ви се изявих и ви дадох примери и учения. С помощта на спомена, отпразнувайте празник в 

сърцата си, тогава стъпките ви по пътя ще бъдат по-стабилни. 

56 През 1866 г. отново провъзгласих Закона сред Моя народ и по този начин поставих 

началото на нова духовна епоха, като изпълних обещанието си, което ви дадох в миналото. 

Оттогава Светият ми Дух сияе чрез моя лъч от небесната твърд, а гласовете на моите ангели се 

чуват и на земята. 

57 Сега е Третата епоха, в която Аз обединих в един закон заповедите, които ви дадох чрез 

Мойсей ─ Учението за любовта, което ви дадох като Исус през Втората епоха, която беше 

потвърждение на предишната. Сега, в този момент, ви давам това учение като фар, като спасителна 

лодка, като стълба към съвършенството, за да можете да постигнете възходящо развитие на душата 

си. 

58 Давам ви своите напътствия с голяма простота и яснота, за да знаете как да отговаряте като 

добри духовници на онези, които ви питат дали сте мозаисти или християни. 

59 Преди да ви бъде разкрит Законът на Първата епоха, вие живяхте в естествения закон, 

насърчавани от хора, чрез които ви препоръчвах добродетелта, чрез които ви разкривах Моята 

истина и Моята справедливост ─ хора, чрез които ви разкривах Себе Си като Бог на доброто и 

любовта. 

60 Народът, който успява да запази страха си от истинския Бог и да признае Бога на 

справедливостта и добротата, е народът на Израел. Но този народ не познаваше конкретен и 

непоклатим закон, докато Отец, виждайки, че са в опасност да изпаднат в езичество и 

идолопоклонство, не изпрати от собственото Си лоно човек със силен дух, който да предаде с 

негово посредничество Божия закон за човечеството, написан на жива скала. Този човек е Мойсей - 

освободител и законодател, който с непоколебима вяра и голяма любов към Господ и към своя 

народ повежда народните маси към подходяща земя, за да построят светилище и да се поклонят на 

живия и невидим Бог. 

61 Признайте, че Аз съм ви вдъхновявал от най-ранни времена за одухотворяване. С даването 

на Закона в Синай Първата епоха за човечеството достига своята кулминация. Този първи 

Пратеник беше като звезда в пустинята, беше показалецът, който сочеше пътя, беше съветник и 

законодател, беше хляб, когато гладът се усещаше, и вода, която утоляваше жаждата. Той беше 

любезен спътник в самотата на пустините и водач на хората към портите на жадуваната земя. 

62 Когато Христос се появява сред човечеството в лоното на същия този народ, от времето на 

Мойсей са изминали много векове. 

63 Това беше зората на нов ден за хората, които очакваха пристигането на Божествения 

Учител, който се беше родил сред хората и живееше, за да ги научи на втората част от Книгата на 

живота. 

64 Вие познавате Бога на справедливостта. Но сега Той дойде, за да покаже Себе Си като Бог 

на любовта и да подготви ново време със Своето слово и Своите дела, нов живот за душата. 
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Втората епоха и всичко, на което ви учех с Моето Слово, с Моите чудеса и примери, докато не 

достигна кулминацията си в Моите Страсти, беше листът на Закона за любовта, който написах за 

вас. 

65 Сега, в Третата епоха, Илия разкрива духа си като пратеник и предшественик на Светия 

Дух, като казва чрез човешкия ум: "Ето го Илия, пророкът от Първата епоха, същият, който после 

се яви на планината Тавор заедно с Мойсей и Исус при преображението на Христос пред 

учениците. 

66 Илия има ключа, с който отваря Третата епоха, новото време. 

67 Сега можете да разберете това, което дори самите апостоли не можаха да разберат от някои 

от моите откровения. 

68 Илия е Божият лъч, чиято светлина ще разпръсне тъмнината и ще ви освободи от робството 

на това време, което е робството на греха, и който ще преведе душата ви през пустинята, докато 

стигне до "Обетованата земя" в лоното на Бога. 

69 Разпознайте тримата Божии пратеници, чрез които сте получили закона и най-великите 

откровения. 

70 Сегашното време е време на светлина за вас, в което ви бяха обяснени откровенията от 

минали времена и ви бяха дадени пророчества за това, което ще се случи. 

71 Но това време на Моето възвестяване чрез интелекта на гласоподавателя скоро ще отмине и 

тогава ще настъпи времето на благодатта и одухотворяването, когато този, който се подготви, ще 

може да говори с Мен по духовен начин. 

72 Щом Моето царство се установи в сърцата на хората, щом изкушението бъде детронирано и 

човекът Ме обикне над всичко, този свят ще се превърне в обиталище на велики души, където 

хората наистина се обичат помежду си и умеят да приемат нуждаещите се души с милост, за да ги 

обновят и изпълнят с мъдрост. 

73 Днес вие не знаете под каква форма ще се изявя на цялата земя след 1950 г. Но Аз ви 

събуждам, защото ще изпитате, че дарбите и способностите на духа ще надделеят над сетивата на 

тялото и човечеството ще почувства, че живее в ново време - време на диалог между духовете. 

Моят мир да бъде с вас! 
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Инструкция 237 
1 Добре дошли, ученици и студенти. Вие упорито получавате наставленията ми. Вашият 

Учител идва при вас, защото това е обявеното време, в което съм ви призовал да ви помогна да 

направите първите стъпки по пътя към одухотворяването. Познахте първите светлини на този 

период, който започна през 1866 г. и за който не знаете кога ще приключи. 

2 През 1950 г. Моето слово чрез човешкия ум ще престане да съществува. Но аз ще продължа 

да ви наставлявам на по-висш език - този на духа. 

3 Ако изпълните мисията си, народе на Израел, ще оставите пример, а след вас ще дойдат 

онези, които трябва да продължат това дело. Ще учите на истинска молитва, ще проповядвате 

любов и ще свидетелствате за нея с делата си. Когато народите чуят думите ти, те ще се замислят и 

ще се молят дълбоко, за да намерят решение на тежките си конфликти. И Аз, Отецът, ще сляза при 

всички, за да насърча и поуча всички Мои деца. 

4 О, човечество, ти гладуваш и жадуваш за Моето Слово, докато народът на Израел има 

повече от достатъчно от него! Вие не сте видели Светия Дух да слиза при хората. Дойдох да 

просветля душите ви и ви призовавам за трети път. Искам да отворите сърцата си и да позволите на 

този "Странник" да влезе, за да си тръгне с всичко, което ви липсва. Отворете ушите си и словото 

Ми ще влезе в сърцата ви като лечебен балсам. Ще почувствате моя мир, а моята светлина ще 

освети пътя ви и ще можете да видите това, което предстои да се случи. 

5 Заставам до теб в големите и малките изпитания. 

6 Подготвям долината, в която ще събера всички Свои деца за Великия всеобщ съд. Аз ще 

съдя съвършено, Моята любов и милост ще обгърнат човечеството и в този ден ще намерите 

изкупление и изцеление от всички ваши злини. Днес, когато изкупиш греховете си, нека душата ти 

се пречисти. По този начин ще се подготвите да получите от Мен наследството, което съм 

предвидил за всеки от вас. 

7 Ако преди съм призовавал народа на Израел и съм го подготвял за Първороден Син, то е 

защото той винаги е носил посланието на Моята Божественост за човечеството. Той е моят 

пратеник, който носи на устните си моята същност, а в сърцето си - моята истина. 

8 Постепенно ще разпознаеш грешките си, ще разбереш защо си се спънал, защото Моята 

светлина ще озари същността ти и сърцето ти, което се е затворило за Мен, ще се отвори отново и 

от него ще бликне поток от кристално чиста вода. 

9 Говоря ви от отвъдното. Когато издигнеш душата си, ще можеш да Ме видиш. Все още 

имате да извървите известен път на развитие, за да дойде денят на завръщането ви при Мен. Аз, 

твоят Отец, ще подсладя дните ти, ще ти дам мир, за да можеш да издържиш последното голямо 

изпитание, което те очаква. 

10 Пророчествата, свързани с това време, вече се сбъдват. Тези, които спяха, бяха поразени, 

когато видяха събитията. Причината беше, че не бяха чели в книгата на пророците, в книгата на 

твоя Бог. Но Аз ще направя от вас Мои ученици, които ще знаят как да тълкуват Моето слово във 

всички времена. 

11 Човечеството постепенно се пробужда. Всички очакват светлината на новия ден, зората, 

която трябва да се появи, за да донесе мир, разбирателство и светлина, която да освети всичко за 

тях ─ сила, която ще накара всичко, което е било изкривено в основния си принцип, да се върне 

към ред. Те също така очакват водач, който ще поправи несъвършенствата, ще даде здраве на 

болните и ще възкреси "мъртвите". 

12 Учителят ви казва, че тази светлина вече е била сред хората, но вие не сте я разпознали. 

13 Помагам ви да възстановите всичко, което сте развалили. 

14 В предстоящото време на разпространение на Моето Слово не трябва да фалшифицирате 

нищо. Не затруднявайте разбирането на това учение. Ако се подготвите в дух и истина, ще имате 

добър отговор за тези, които ви питат. Ще покажеш безкрайния свят на светлината, ще говориш за 

простотата на моето учение, което отразява моята искреност, мъдрост и истинност. 

15 Ще им кажете, че с Моето идване в това време ще се изпълнят пророчествата и обещанията, 

дадени в минали времена. 
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16 Този Илия дойде преди Мен, за да подготви пътя, по който ще дойде Моята Божественост. 

17 Той призова душите към молитва и събиране и обяви, че е настъпило времето на Светия 

Дух. 

18 Всички тези учения, с които сте свикнали, ще бъдат голямо откровение за вашите ближни и 

ще накарат най-чувствителните струни на тяхното същество да звучат. 

19 Проявлението на Моя Дух чрез човека, идването на Илия, присъствието на духовния свят 

като съветник - за всичко това ще им свидетелствате, а те на свой ред ще са свидетели на други 

духовни проявления, с които ще потвърждават Моето Слово. 

20 Не се задоволявайте с това, което сте постигнали досега. Колко повече можете да увеличите 

знанията си за моите учения, ако практикувате добродетели. Винаги ще ви разкривам нови учения, 

за да насърчавам душата ви по пътя на развитието. 

21 Починете си за няколко минути, възлюбени хора, чуйте и вникнете в думите на Учителя. 

22 Подготвяте се да постигнете целта. Желаещи са онези, които са получили в разбирането си 

благодатта да предават словото ми. Внимателни към моето учение са учениците, които са разбрали 

спиритизма, това учение, което прави нов човек от този, който го приеме. 

23 Вие все още сте мои ученици, които все още не мога да нарека учители. Ето защо 

продължавайте да тълкувате Моето учение, като вземате за основа неговия смисъл и простота. Не 

го усложнявайте с тълкуването си и работете за единно тълкуване сред този народ, за да не 

възникват разногласия между вас. 

24 По пътя си ще срещнете хора, които, знаейки, че сте ученици на Духа на истината, ще ви 

зададат следния въпрос, който е много естествен за човек, който иска да знае повече, отколкото 

знае: "Какъв е отвъдният свят?" След това ще им обясниш трансформацията, която душата 

претърпява, когато вече не живее в човешко тяло, за да живее в духовни области. Никой все още не 

познава този живот в цялата му пълнота. Това винаги е била мисъл, която е занимавала човека, 

въпрос без отговор, който предизвиква любопитството му. Колко много хора са се възползвали от 

тази духовна нужда от знание и разбиране, за да се възползват от невежеството, като посяват 

семената на неистината в доверчивите сърца. Никой не може да каже с пълна сигурност какъв е 

отвъдният свят. Никой не може да каже с точност каква е душата там и по какъв начин се живее в 

другите светове на живота. 

25 Човешкият ум все още е твърде ограничен, за да разбере това, което само висшият дух може 

да разпознае и схване. Засега се ограничете да разбирате и обяснявате онова, което моето учение ви 

е разкрило, което съдържа безкрайна светлина и служи като здрава основа за вашето духовно 

бъдеще. Не давайте воля на въображението си, като обяснявате тези тайни, защото те биха 

изглеждали на човечеството като странни теории; но моето учение се основава на истината. 

26 Обяснявам ви всяко откровение, така че да няма нищо, което да не е било правилно 

разбрано от вас. Засега не е нужно да знаете повече от това, което ви разкрих. Защото, ако 

разбереш повече за духовния живот, отколкото ти разкрих Аз, ще загубиш интерес към този живот, 

ще изпаднеш в мистика или във възторг. Ще живеете в безполезно съзерцание и няма да 

изпълнявате важната мисия, която трябва да изпълнявате в света. 

27 Мнозина са се опитвали да изследват дома на душата, без да могат да видят отвъд 

позволеното. Но на онези, които питат: "Как духовният свят общува чрез човешкия ум?", 

отговарям така: Като използва вашите способности за разсъждение и интуиция, както прави вашата 

собствена душа. 

28 Моето учение в този момент, както и във "Второто време", ще разтърси човечеството. 

Лицемерите ще трябва да се изправят срещу истината. Лъжата ще свали маската си и истината ще 

засияе. Истината ще победи лъжата, която обгръща този свят. 

29 Човекът ще може да разбере и признае всичко, което съдържа разум и истина; но всичко, в 

което е бил принуден да вярва, дори и да не го е разбрал, той ще отхвърли сам. Затова моето 

учение ще се разпространи, защото излъчва светлина, от която хората се нуждаят. Голяма част от 

това дело принадлежи на вас, като разкривате началото и целта му на вашите ближни. 

30 Пазете се да не го фалшифицирате, защото то е съкровище, което съм ви поверил и което 

трябва да Ми върнете. Вашата отговорност е голяма ─ по-малко голяма е отговорността на онези, 
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които не са чули пряко Моето Слово. Защото, докато те действат в неведение, вие сте напълно 

сигурни и знаете какво можете да приемете и какво трябва да отхвърлите. Когато усещате опасност 

и изпадате в изкушение, вие го правите доброволно, с пълното съзнание за това, което правите. 

Вече няма оправдание да се държите лошо. 

31 Когато тялото иска да изпълни волята си, докажете силата и превъзходството на душата си. 

Каква полза от придобиването на знания, ако не ги прилагате? Имате пред очите си книга на 

мъдростта, която ви обяснява какво трябва да правите на всяка стъпка, която душата прави. Ако 

егоистично затвориш тази книга и не използваш знанието й, за да властваш или да се ръководиш от 

нея, как би могъл да проповядваш нейните истини, когато твоите дела доказват обратното на това, 

което искаш да научиш? Как бихте могли да послужите за опора на своите съратници, когато 

паднете на пътя? Как ще въздигнете падналите, когато нямате достатъчно сили дори да въздигнете 

себе си? Бъдете наясно: Ако искате да оказвате благотворно влияние върху своите ближни, трябва 

да давате добър пример. 

32 Не забравяйте, че истината винаги ще надделее над вас. 

33 За да стигнете до края на този път, ще трябва да преодолеете много препятствия. Тези, 

които са преодолели изкушението, имат най-големи заслуги. 

34 Работата в моите области е трудна, но изпълнена с удовлетворение. 

35 Не затваряйте ушите си за гласа на съвестта. Защото пред краката ви може да има пропаст, а 

когато веднъж сте на хлъзгавия склон, е трудно да се върнете назад. 

36 Събирайте духовната манна, която се спуска върху вас, за да ви подхранва по време на 

прехода през пустинята. 

37 Тук е оазисът, скитнико. Починете си за няколко минути под тази палма и възстановете 

изгубените си сили. Помнете, че все още има дълъг път и ще ви трябват енергии, за да стигнете до 

края му. 

38 Какво може да ви спре по пътя ви? Какви страхове имате? Молете се и ще премахнете 

пречките. Вярвайте в молитвата и ще видите как невъзможното става възможно. 

39 Трябва да сте силен народ, за да можете да победите, и нищо няма да ви даде по-голяма 

сила от изпълнението на Моя закон. 

40 Ще ви сполетят много изкушения, преследвания и предателства. Ще има хора, които с 

удоволствие ще осеят пътя ви с тръни. Но от всичко това вие ще излезете победители, ако се 

доверите на Мен, ако останете единни и ако упорито следвате Моите наставления. 

41 Този народ тук ще се увеличава с всеки изминал ден. И макар че днес множествата, които 

бързат да чуят словото Ми, ви се струват големи, истина ви казвам: те ще се окажат малки, когато 

ги сравните с онези, които ще се съберат след Моето заминаване по времето на вашето 

свидетелство. 

42 Трябва да ви кажа обаче, че новината за Новия народ на Господ няма да се разпространи, 

докато не докажете, че сте достойни чрез вашето единство и братство за великите чудеса и 

доказателства за сила, които съм приготвил за Моя народ. 

43 Не искам от теб жертва, не искам от теб най-високо съвършенство, искам от теб само 

неотменима решимост да се подчиняваш на Моите заповеди и малко милост към теб и твоите 

ближни; останалото го правя Аз. Но когато направите тази крачка, ще ви помоля да направите още 

по-голяма, за да не се застоявате в пустинята, защото това не е вашият дом. Знаеш, че в нейното 

развитие душата ти ще намери благословената земя на обещанието, където Аз насочвам стъпките 

ти. 

44 Никога не казвайте: "Много се борих, но никой не видя усилията и жертвите ми." Не 

забравяй, че виждам всяка твоя стъпка и записвам всяка твоя работа. Не очаквайте награди от 

света, нито разбиране или пълна справедливост от съседите си. Вярвайте в Мен, защото наистина 

ви казвам, че никога няма да оставя това, което ви се полага като награда. 

45 Също така не мислите, че трябва непременно да умрете, за да пожънете реколтата си ─ не, 

някои плодове ще ви бъдат дадени още в този живот като награда за заслугите ви в човешкия 

живот. От друга страна, онези заслуги, които са били духовни, ще останат невъзнаградени, докато 

не настъпи моментът, в който ще бъдете в отвъдното. 
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46 О, хора, нека има светлина в ума ви, за да можете да разберете и по-късно да практикувате 

божественото слово вдъхновение. 

47 Възлюбени ученици! Елате при Мен, след като сте пречистили сърцето си като съд отвън и 

отвътре, за да приемете Словото Ми. Всичко, което произлиза от Мен, е чисто. И ако искате да Ме 

познаете, трябва да се подготвите с чисто сърце, за да можете да приемете духовното съдържание 

на Моето Слово, да разберете смисъла му и впоследствие да го използвате. 

48 Обичайте се и се уважавайте един друг, независимо от вашата вяра, идеали и духовно 

състояние. Практикувайте единодушие, но и прощавайте. Не се интересувайте от делата на 

другите, за да ги съдите. Но ако искате да се застъпвате, направете го и ще дойде ден, когато ще се 

обедините и ще се стремите към един и същ идеал. 

49 Подложих на изпитание вашата благотворителност. Поставих ви на пътя на болните, 

страдащите и уморените от големите болки на това време. Изпратих безброй изпитания в лоното на 

вашите семейства, за да имате възможност да приложите моето учение. Вие сте страдали сред 

близките си и горещо Ме молите за тях. Но аз ви казвам: Помолете Ме и за чужденците, за всички, 

които се изпречват на пътя ви, както сте направили за родителите си или за децата си, за да 

практикувате истинско милосърдие. 

50 Болката е направила сърцата чувствителни и в желанието си да намерят утеха те Ме търсят. 

Аз направлявам стъпките им и знам кога ще се присъединят към Моето дело. Има много хора, 

които все още не са готови да Ме чуят, и техните стъпки ще бъдат възпрепятствани, докато не 

бъдат готови да получат откровенията Ми. 

51 За да повярвате в работата ми, ви е необходима вяра. Всичко в него е духовно. Аз не съм ви 

дал материални проявления. Помолих ви само да се издигнете, за да влезете в Моето Присъствие и 

да усетите как ви обгръщат Моята любов и Моята милост. 

52 Подготвих очите на духа, очите на вярата, за да Ме съзерцавате, и запазих чувствата на 

сърцата ви чисти, за да ги използвам. Вашите дарби все още са скрити, но Моето Слово ще ги 

събуди, за да можете да започнете мисията си. 

53 Всичко, което съм поставил в твоята среда, е съвършено и приятно, но въпреки това 

виждам, че не си щастлив, че не си доволен от съдбата си и това е така, защото не си вникнал в 

живота и не си разбрал истинската си цел. Не Аз ще изброявам благата, които ви давам, а вие ще 

бъдете тези, които от благодарност ще признават любовта, която проявявам към всеки един от вас, 

и благата, които ви давам. 

54 Изпратих те да се поправиш, защото те обичам и искам да те видя чист и достоен за Мен. 

Вие сте намерили пътя си осеян с тръни като Исус през Втората епоха и това е защото искам да Ме 

вземете за пример, да се научите да се борите, така че след всяка победа да бъдете по-силни. 

Подготвил съм всичко за вашето благополучие. Всичко е създадено според Моята любов и Моята 

справедливост, защото Аз съм Отец и неумолим Съдия, който не отстъпва в решенията Си. 

55 Възлюбени хора, оставете Ме да върша Моята воля. Подчинете се на Моя закон и Аз ще ви 

водя към мир и духовна слава. Такава е съдбата на всички Мои създания. Вземи кръста си и Ме 

последвай. 

56 Вие сте пълни с дарби, имате интелигентност, воля и разум, за да вършите работата си. 

Пътят ви на развитие е дълъг, защото постоянно спирате. Ако поемете по правия път, по пътя на 

себеотрицанието и изпълнението на мисията, ще бъдете щастливи, ще цените живота, ще умеете да 

обичате, ще осъзнаете стойността на духовните си дарби и няма да копнеете за това, което 

притежават другите. 

57 Работата ми се основава на свободата. Просветлявам душата ти, за да Ме познаеш. Ти си 

привилегированото създание, което създадох "по Мой образ и подобие", и в теб поставих Своите 

дарове на благодатта. 

58 Стълбата, по която ще се изкачвате, е голяма, а вие не знаете на кой етап от развитието си се 

намирате. Пътят, по който вървите днес, е предопределен за вас в зависимост от развитието ви. 

Защото всичко е свързано и подчинено на неизменни и вечни закони. 
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59 Храмът, за който ви говоря в алегорията, е духовен. Това не е сграда, построена от камъни, 

а храмът на любовта, вярата на човешкото същество, което иска да се издигне, докато стигне до 

Мен. Следващите поколения ще надграждат върху добрите основи, които сте поставили. 

60 Голяма ще бъде радостта на последните, когато им представя Моето дело, Моето Слово. 

Колко много са Ме търсили! Колко много са изстрадали, за да стигнат до Мен! Целта им е една: да 

намерят духовния път, да достигнат до източника, откъдето могат да подхранват и усъвършенстват 

душата си. И какъв напредък ще постигнат в начина си на действие! Те ще свидетелстват за това, 

през което са преминали в желанието си за Моето Слово, а вие - за това, че сте ги очаквали, защото 

Аз ви съобщих това като пророчество. Поверил съм ти част от Моето дело, за да го завършиш, и 

след като го завършиш, ще се усмихнеш със задоволство, че си сътрудничил с твоя Бог. 

61 Починете си, позволете на душата си да се подхрани. Позволете на сърцето си да бие по-

бързо, когато почувства моето присъствие. 

62 Окуражавам ви по пътя, за да не стоите на едно място. Аз съм Този, който знае кой е 

използвал времето и възможностите, кой е пропилял времето и кой върви бавно по пътя на 

духовното развитие. 

63 Ще можете да дадете отчет за напредъка или забавянето си само когато сте в духовната 

сфера. 

64 Ще подготвя всичко, така че в този момент, когато отново заживеете на земята, да срещнете 

Учителя, когато Той се изявява чрез човека, за да ви напомня за вашата задача да оставите следа от 

добри примери, така че чрез тях онези, които са живели в невежество, в идолопоклонство и в 

религиозен фанатизъм, да стигнат до правия път. 

65 Ще ви подготвя така, че смирените ви устни да изненадват хората със светлината, 

дълбочината и истинността на думите ви. Вие сте мои свидетели, мои пратеници и мои 

предшественици. 

66 Ако понякога ви поправям и дори упреквам, то е, защото страстите, вихрите или нещастията 

помрачават за кратко светлината на вашето разбиране и ви карат да изпадате в отклонения, в 

материализъм или в студена безчувственост. 

67 Моята милост ви води по пътя на спасението и премахна всяка превръзка на невежеството 

от очите ви, за да можете да виждате светлините в това пътуване на живота. Помнете, че всяко око 

─ грешно или не ─ ще Ме съзре. 

68 Питали ли сте се дали в сърцето ви има истинска вяра? Усещали ли сте топлината на този 

пламък? 

69 Сега ви давам доказателството, че истинската вяра съществува: 

70 Когато сърцето не се отчайва в час на изпитание; когато в най-критичните моменти в 

душата настъпва мир. Който има вяра, е в хармония с Мен, защото Аз съм животът, здравето и 

спасението. Който истински търси това пристанище и този фар, не загива. 

71 Всеки, който притежава тази добродетел, прави чудеса, които надхвърлят всякаква човешка 

наука, и свидетелства за духа и висшия живот. 

72 Ако вярваш в Мен, невярващият няма да те накара да се разколебаеш, нито пък клеветата 

ще може да ти навреди. 

73 Насърчих вярата във вас, направих ви силни в изпитанията, за да продължите да 

призовавате множествата, които ще се хранят с вашата вяра. 

74 През това време ви казах: Не Ме търсете в телата, чрез които ви говоря, защото тогава бихте 

се възмутили от техните недостатъци и бихте приписали тези недостатъци на Моето дело. 

Вникнете в същността на думата, която тези устни произнасят, и в нейното значение, в нейната 

същност ще откриете Учителя. 

75 Не обожествявайте онези, чрез които се изявявам, защото тогава те ще заемат мястото, 

което преди заемаха в сърцата ви образите, нарисувани на платно, или скулптурите, издълбани в 

камък, и вие ще продължите да бъдете жертва на материализма и религиозния плам, на които Отец 

не е позволил да завладеят изцяло душата ви. 
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76 Запазете значението на Словото, така че когато вече не чувате това учение, да усещате, че в 

дълбините на сърцето ви небесното Слово звучи, извисява ви и ви приканва да влезете в пряк 

диалог с вашия Господ. 

Моят мир да бъде с вас! 
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Инструкция 238 
1 Възлюбени хора, Учителят ви казва: Идвам с желание за Моя народ, за светилището, което е 

в сърцето ти. Време е тези, които са я затворили за Мен, да я отворят за одухотворяване. Тези, 

които са я разрушили, нека я възстановят и й придадат здравина. С когото е в тъмнина, нека бъде 

озарен от светлината на вярата. Но наистина, казвам ви, не губете времето си в строеж на 

материални места за поклонение, мислейки, че предаността, благодатта и изкуството, които 

изразходвате за тях, са най-доброто поклонение, което можете да Ми предложите. 

Позволявам ви да подготвите само прости стаи, в които да се предпазите от неблагоприятните 

атмосферни условия или от любопитни погледи. Не бива да наричате тези места за срещи, които са 

предназначени само за вашите събирания, "храмове", защото може да се случи така, че невежите да 

започнат да се покланят на тези места, сякаш са свети. 

2 Не въвеждайте ритуали или церемонии в службите си. По този начин бихте могли да се 

отдалечите от мисията, която съм ви поверил, а именно да разпространявате милосърдие и любов. 

3 От вас искам простота и семплост както външно, така и вътрешно. С това ще имате моето 

присъствие, изпълнено със слава, в душата си. 

4 Аз съм в сърцето и живея в душата ти. Защо трябва да Ме представяте чрез материални 

предмети, когато усещате Моето Божествено присъствие в най-дълбоката част на съществото си? 

Не мислите ли, че ако търсех светски блясък, щях да се родя като човек в Сионския храм, а не в 

обора? Каква пречка би могла да попречи на раждането Ми на това място, след като знаете, че 

Мария беше известна в храма и беше предана и послушна на всички Божествени указания? 

5 Размишлявайте върху Моето Слово и помнете, че никога не съм търсил външно поклонение 

от хората, че съм изисквал от тях само любов, възвишеност, вяра и всичко, което е плод на тяхната 

душа. 

6 За известно време все още ще имате на разположение тези места, за да празнувате срещите 

си. Защото те все още са необходими, за да чуете в тях Словото, което ви оставям да разберете и да 

се опитате да го използвате. Но времето за обучението ви, времето за подготовката ви ще отмине и 

тогава вече няма да имате нужда от тях. 

7 Пламъкът на вярата ще се разпалва все повече в душата на моя ученик, всяко сърце ще бъде 

мой олтар, любовта към ближния ще бъде за него поклонение и във всеки дом ще има светилище. 

Ще накараш ближните си да разберат, че чрез молитвата си душата им се издига над всичко вредно 

и над всяко земно страдание, и ще могат да осъзнаят, че храмът на Господа е универсален, безкраен 

и че е навсякъде - както в душата на човека, така и в тялото му, както във видимото, така и в 

невидимото. Те ще разберат, че както е минало времето, когато са Ми принасяли кръвни жертви, 

така трябва да мине и поклонението на Бога чрез обреди или външни церемонии. 

Одухотворяването ще пречисти човешката ви среда и Моето учение ще бъде разбрано. 

8 Ще дойде истинската молитва, възвишеното духовно поклонение на Бога, което е угодно 

пред моя Божествен поглед ─ правилно разбраното покаяние, което е покаяние, поправяне и 

обезщетение за извършените престъпления. Истинската любов, основана на чистотата на сърцето, 

ще се появи в хората и те ще разберат, че за молитвата са достатъчни кратки моменти, но че за да 

изпълнят задачата си да правят добро сред хората, се нуждаят от всички моменти в живота си. 

9 Размишлявайте върху моите учения, о, ученици, вниквайте в тях и ще откриете в 

сърцевината им нещо повече, много повече от това, което изразяват думите. Ще ви помогна и ще 

ви просветля, за да разпознаете всичко, което е останало скрито в думите ми, защото умът на 

носителя на гласа не е бил в състояние да го предаде. 

10 Приветствам ви днес. Седнете на моята маса. Приемам както този, който Ме обича, така и 

този, който Ме отхвърля. Лаская ви еднакво, защото всички вие сте мои деца. 

11 Представям Себе Си сред грешниците. Има ли праведен човек на земята? Аз ви предлагам 

благата на Моето царство и ви предоставям средствата за тяхното получаване. Ако Ме помолите за 

Моето небесно царство, Аз ще ви го дам, защото то ви е обещано от началото на времето. Вие, 

децата на Господа, сте наследници на Царството. Но колко заслуги трябва да извършиш, за да 

завладееш Обетованата земя! Някои ще го постигнат чрез дълга и мъчителна борба, докато други 
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ще направят големи крачки по пътя и скоро ще се приближат до Царството на светлината. 

Спомняш ли си какво обещах на Димас, докато беше в агония, когато видях покаянието му, вярата 

му и смирението му? Предложих му да бъде с Мен в Рая още същия ден. 

12 Моля всички вас, хората, да считате тези хора тук за свои представители: Кога ще се 

издигнете в себе си, ще се обичате един друг и ще си прощавате взаимно обидите? Кога най-накрая 

ще настъпи мир на вашата планета? 

13 Прошката, която произлиза от любовта, учи само моето учение и притежава мощна сила да 

променя злото в добро, да обръща и преобразява грешника в добродетелен човек. 

14 Научете се да прощавате и ще поставите началото на мира във вашия свят. Ако е 

необходимо да простите хиляда пъти, трябва да го направите хиляда пъти. Нима не знаете, че 

примирението в подходящия момент ще ви спаси от чаша страдание? 

15 Говоря ви за болката, която заслужавате, която умножавате все повече и повече, и която, 

когато настъпи часът, прелива. Никога не бих връчил такава чаша на децата Си, но в Своята 

справедливост мога да ви позволя да пожънете плодовете на вашето злодеяние, гордост и 

прибързаност, за да се върнете при Мен покаяни. 

16 Хората оспорваха моята власт и моята справедливост, когато оскверняваха с науката си 

храма на природата, в който всичко е в хармония, и сега тяхната присъда ще бъде неумолима. 

17 Стихийните сили ще се отприщят, космосът ще се разтърси и земята ще се разтресе. Тогава 

хората ще изпитат ужас и ще искат да избягат, но няма да има спасение. Те ще искат да овладеят 

отприщените сили и няма да могат да го направят. Защото те ще се почувстват виновни и, 

разкайвайки се твърде късно за своята самонадеяност и глупост, ще потърсят смъртта, за да 

избегнат наказанието.  

18 Вие, хора, знаете тези пророчества и сте отговорни за всичко, което се случва, ако не 

"пораснете" и не се стремите да запазите мира, който съм ви поверил. 

19 Пригответе си бастуна и пътната си чанта, защото ще ви изпратя като пророци и пратеници 

да предупреждавате народите. 

20 Едни ще отидат на изток, други - на запад, а трети - в други точки и посоки на земята. 

21 Не ставайте суетни при мисълта, че вие сте благосклонните, на които съм дал нареждане в 

този момент да ви направят Мои ученици. Но ви казвам и това: Не се задоволявайте с това, че сте 

призовани. Постигнете заслуги, за да бъдете сред избраните. 

22 Отхвърли от себе си всяка суета, за да не бъдеш като червей, който се надува от земната 

влага и после се разтваря в нищо. 

23 Не спете, като вярвате, че ви обичам много, за да не се спънете. Вие сте много обичани, но 

също така и много изпитвани. 

24 Три четвърти от земната повърхност ще изчезне и само една част ще остане като убежище 

за онези, които оцелеят в хаоса. Ще станете свидетели на изпълнението на много пророчества. 

25 Вие, хора, изпълнявайте Моите напътствия и Аз ще направя така, че обещаните неща да се 

сбъднат за вас. 

26 Молете се, наблюдавайте, сейте любов, разпространявайте светлина, оставяйте следи от 

милосърдие и ще бъдете в мир със съвестта си и в хармония със Създателя. 

27 Вслушайте се внимателно в това слово, за да го разтълкувате и да го посеете в сърцата на 

ближните си. Не се задоволявайте само с разбирането му: говорете за него, давайте пример и 

поучавайте с делата си. Бъдете чувствителни, за да знаете кога е подходящият момент да говорите 

и кога е подходящото време делата ви да свидетелстват за моето учение. 

28 Давам ви един език, на който да разпространявате Словото Ми, и този език е духовната 

любов, която ще бъде разбрана от всички хора. Това е език, приятен за ухото и сърцето на хората, 

който ще събори камък по камък Вавилонската кула, която са издигнали в сърцата си. Тогава моето 

осъждане ще приключи, защото всички ще се смятат за братя и сестри. 

29 Полетата са възприемчиви и плодородни, хора. Подгответе се духовно и физически, тогава 

ще изпълните условията, за да тръгнете и да посеете семето на това откровение и същевременно да 

проправите пътя за новите поколения. 
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30 Обещах ви да изпратя духове на велика светлина, които да живеят сред вас. Те само чакат 

момента да се приближат до земята, да се въплътят и да изпълнят великата мисия на 

възстановяване. Когато тези духове заживеят в този свят, на какво ще трябва да ги научите? Истина 

ви казвам: Нищо! Защото те ще дойдат, за да учат, а не за да се учат. Ще се удивите, когато ги 

чуете да говорят за дълбоки неща от детството, когато ги видите да разговарят с учени и богослови, 

да удивляват възрастните с опита си и да препоръчват правилния път на децата и младежите. 

31 Благословен е домът, който приеме в утробата си един от тези духове. Колко тежко ще бъде 

бремето на изкуплението, което ще понесат онези, които се опитват да попречат на изпълнението 

на мисията на моите пратеници! 

32 Осъзнайте сега защо искам да се пречиствате и обновявате все повече и повече, така че 

плодовете ви да стават все по-чисти от поколение на поколение. 

33 Може би вашият дом ще бъде този, който ще приеме присъствието на тези Същества на 

Светлината? Ако сте подготвени, ще ви избера, а ако не сте, ще потърся подходящи сърца и ще ги 

изпратя там. 

34 Вие тук вярвате в моите пророчества. Но ще има много хора, които ще отхвърлят думите ми 

в този момент, както отхвърлиха и предишните откровения. Но не се безпокойте, защото когато 

думите ми се сбъднат, те първи ще сведат лицата си, засрамени от неверието си. 

35 Всяко божествено откровение, което е било отричано от хората, ще бъде признато и 

повярвано. Всичко, което е било забравено или скрито от църквите и сектите, ще излезе наяве. 

36 Трябва да научите света чрез вашия пример да навлиза с духовност и уважение в учението 

на това, което е разкрито чрез Отца, и да не се опитва да излиза извън рамките на това, което е 

дадено чрез Него. Любов, смирение, уважение ─ на това трябва да научите човечеството, което 

винаги е имало намерение да изследва тайните на Господа без духовна подготовка. 

37 Не уважавате ли спалнята на родителите си? Тогава уважавайте още повече тайните на 

вашия Небесен Отец. Толкова много неща съм ви разкрил и показал, че все още не сте разбрали 

всичко и вече искате да проникнете в нови тайни. 

38 На вас ─ ученици на една по-висша наука, на една мъдрост, която принадлежи на по-висш 

живот от човешкия ─ казвам ви да не желаете да знаете повече, да знаете повече от това, което ви 

разкривам, защото тогава скоро ще изпаднете в заблуда. Преподавал съм ви много учения и имам 

още какво да ви дам чрез посредничеството на човешкия интелект. Все пак ще узнаете много нови 

разкрития и ще разберете повече от това, което сте си представяли. 

39 Моето Слово, което е божествено наставление, винаги ще се съчетава с изпитания и събития 

в живота ви, така че това учение да намира все по-голямо потвърждение в сърцата ви и вие да не 

бъдете теоретични ученици, а ученици, които свидетелстват за моята истина с делата си. 

40 Не е ли така, че често разбирате само една от думите ми, когато сте преминали през 

изпитание? 

41 Когато понякога съм ви говорил за безсмъртието на душата, за погрешните представи, 

които имате за живота и смъртта, вие не сте Ме разбрали в момента, в който сте чули Моето 

учение. Но след това в дома ти настъпи изпитание, любимият ти човек си отиде от този свят, очите 

ти се отвориха за реалността, за светлината на истината, и ти Ми благодари, че съм вложил толкова 

много съвършенство във всички Мои дела и съм те изтръгнал от твоето невежество и заблуда. 

42 Проникнете в Словото Ми с ума и духа си. Съсредоточете се върху сърцевината на 

същността си, така че между духа и тялото да има само една воля. По този начин ще разберете по-

лесно моето учение и ще преодолеете изпитанията с по-голяма сила. 

43 Блажени са бедните откъм благата на света, които приемат хляба на Моето Слово с 

желанието да бъдат велики, защото по Моя път те ще го постигнат. Блажени са онези, които, макар 

и богати в света, оставят удобствата си, за да се научат на Мен, защото те ще познаят истинското 

богатство. 

44 Днес Моят Дух слиза над човечеството в лъч светлина, във време, когато няма страх от 

Моето правосъдие, нито любов един към друг. 

45 Вие сте смирени хора, свидетели на Моето присъствие и на Моето слово. Но в този народ 

липсва любов и Аз не виждам уважение към Моето проявление, защото те са свикнали с него. Това 
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е причината, поради която понякога ви призовавам да си дадете сметка, като атакувам 

безразличието на сърцата ви с Моето слово, изпълнено със справедливост. 

46 Помислете, о, ученици: ако сега не уважавате това божествено дело, по-късно няма да 

можете да бъдете онези, които вървят по пътя на изпълнението на дълга като послушни работници 

в делото на вашия Учител. 

47 Настоящият момент е изпитание за човечеството. Великите нации в света се подготвят да се 

нахвърлят една върху друга като кръвожадни зверове, заслепени от омраза. Малките народи се 

страхуват от знаците на войната, които означават скръб и разрушение. Домовете се помрачават, 

сърцата бият от ужас, а онези, които обичат мира и справедливостта, се измъчват от идеята за 

война, която застрашава мира на човечеството. 

48 Колко много мечти за напредък се разбиват в тези моменти! Колко много илюзии са 

разбити и колко много животи вече са осъдени на смърт. Това е часът, в който трябва да започнете 

работата си, за да усетите присъствието си в света, о, хора. Това е подходящото време за молитва. 

49 Молете се, като направите вярата си осезаема и обедините сърцето си с това на всички, 

които Ме призовават в този час на мъка, искайки да се установи мир в света. Молете се за всички 

онези, които са се отвърнали от активното използване на душата си и живеят само в преследване на 

материална цел, която са си поставили заради претенциите си за власт и омразата си. 

50 Изпълнете стаята с по-силни мисли. Нека всеки от тях бъде като меч, който се бори в 

невидимото ─ там, където вибрират човешките мисли ─ за да унищожи тъмните сили, които 

заплашват да завладеят света. Вярвайте обаче в силата на молитвата. Защото, ако мислите, че тя е 

изгубена в безкрая, тя няма да има необходимата сила да достигне до умовете на вашите ближни. 

51 Мислите ти винаги достигат до Мен, колкото и несъвършени да са, и Аз чувам молитвите 

ти, дори ако в тях липсва вярата, която винаги трябва да влагаш в тях. Причината за това е, че Моят 

дух възприема вибрациите и чувствата на всички същества. Но хората, които поради своя егоизъм 

се държат на разстояние един от друг, далеч от духовния живот в резултат на материализма, в 

който са се оставили да бъдат въвлечени в днешно време, не са готови да общуват помежду си с 

помощта на своите мисли. Въпреки това ви казвам, че е необходимо да започнете да тренирате 

умовете си. За да направите това, "говорете" на душите, дори и да не получите ясно доловим 

отговор от тях. Утре, когато всички се научат да дават, те ще получават все повече и повече 

признаци на духовно разбиране, за каквото хората не са и мечтали. 

52 Още веднъж ви казвам, че получавам всяка мисъл и всяка молба. От друга страна, светът не 

знае как да приема Моето вдъхновение, не се е подготвил да позволи на божествените Ми мисли да 

заблестят в съзнанието му и не чува гласа Ми, когато отговарям на призива му. Но Аз вярвам в теб, 

вярвам в теб, защото те създадох и те дарих със светла душа, която е Моя искра, и с дух, който е 

Мой образ. 

53 Ако ви кажа, че не очаквам от вас да се усъвършенствате, това би било все едно да ви заявя, 

че съм се провалил в най-великата работа, която е произлязла от моята Божествена воля, а това не 

може да се случи. 

54 Знам, че живеете във времето, когато душата ви ще премине победоносно през всички 

изкушения, които среща по пътя си, след което ще се издигне пълна със светлина към ново 

съществуване. 

55 В днешната си проява към вас дадох само едно указание, което ще ви послужи да добиете 

представа за това какво ще бъде вашето общуване с Отец, а също и с вашите ближни чрез мисълта 

в бъдеще. Това е целта, която трябва да постигнете. Но трябва да се пазите да не го постигнете с 

помощта на средства, които са неподходящи за толкова шумна работа като тази. 

56 Учете, действайте, упорствайте и неусетно ще постигнете диалог между духовете. 

57 Днес вие се намирате под сянката на дървото, където чувате гласа, който ви говори за 

Третото време, гласа на Светия Дух. 

58 Издигането ви на този ден е голямо, защото сте преживели изпитания по пътя си. 

59 В последните дни страхът завладя сърцата ви и вие се "събудихте". Уморените се събудиха 

и слабите се надигнаха в желанието си да намерят "дървото", където се намира силата да устоят на 

вихрите. 
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60 Защо се страхувате, хора, въпреки че сте под закрилата на Моята милост? За да не ви липсва 

вяра, следвайте Моите напътствия, помнете, че когато се доверявате на Мен, Моето слово е в 

устата ви, Моята светлина - в ума ви. Тогава сте изумили мъжете. Не забравяй, че винаги, когато 

твоето недоверие те е отделяло от Мен, ти си виждал как всяка сила се отдалечава от теб. 

61 Душата ти много се страхува от робството, защото го познава; много се страхуваш от игото 

на фараона. Обичате свободата в света и чрез нея търсите мир. Не искате война, кръв и болка; 

стремите се да придобиете достойнства, за да не изпаднат децата ви в хаос, и се молите да получите 

яснота, да се обновите и да запазите малко чистота. 

62 Само Аз мога да ви дам мир, защото той съществува само в Мен. 

63 В желанието си за този мир се вгледайте по-внимателно в религиозните общности и няма да 

го откриете. Вслушайте се в назначените говорители и ще се убедите, че в думите им не се съдържа 

същността на мира. Търсете мира от царските обители до най-окаяните колиби и няма да го 

намерите, защото той е изчезнал от земята в това време. 

64 Защо сърцата на вярващите и невярващите се изпълват с мир, когато чуят Словото Ми в 

тези скромни зали? Нима само този факт не е достатъчен, за да ви докаже, че Моят Божествен Дух 

е този, който ви се изявява? 

65 За трети път идвам, за да ви донеса Моя мир, да ви изпълня с кураж, вяра и сила и да ви 

напомня, че сте предопределени да донесете благословия и мир в сърцата на хората. Човечеството 

вече чака и копнее за онези, които ще дойдат с истинска милост, а земята вече е плодородна, за да 

се посее върху нея семето на любовта. 

От страна в страна чумата продължава да се разпространява, избухват непознати болести, без 

науката да може да се пребори с тях. Объркването на мирогледите и моралната дегенерация са 

довели света до пропаст. Но Моите пратеници все още не са дошли да облекчат тези страдания и да 

внесат светлина в тези тъмнини, защото те се подготвят много бавно. 

66 Ако някой отлага, защото се смята за нуждаещ се, а дрехите му са изтъркани или бедни, 

това е, защото е без вяра и без да осъзнава, хули моята божественост. 

67 Все още ли се прекланяте пред могъщите на земята? Все още ли се впечатлявате от 

човешкото богатство? Не, народе мой, единственото велико и истински ценно нещо в живота на 

човека е възходящото развитие на душата и към това ви води моето слово. 

68 Колко нуждаещи се са тези, които са били велики и могъщи на земята, пристигат пред моята 

небесна врата, защото са забравили духовните съкровища и пътя към вечния живот! Докато 

истината за моето царство се разкрива на смирените, тя е скрита от учените и образованите, защото 

те биха направили същото с духовната мъдрост, както със земната наука: В тази светлина те ще 

търсят тронове за суетата си и оръжия за споровете си. 

69 Кои сте вие, на които разкрих тази тайна? Знаеш само, че си живял преди, но не знаеш кой 

си бил. Затова не знаете кои сте и кои ще бъдете, откъде сте дошли и къде отивате. Ето защо 

дойдох при вас като Учител, за да ви науча на всичко, което не знаете. 

70 В първото време Яков и семейството му признават истинския Бог и когато Отец вижда, че 

тези хора пазят семето на вярата в Неговата божественост, Той ги изпраща да живеят в лоното на 

езичниците и идолопоклонниците, за да могат там да свидетелстват за Неговото съществуване и 

сила. 

71 Там семейството на патриарха се размножавало, децата му създавали нови семейства и те се 

превръщали в племена. Но царят на онази земя се страхуваше от хората, които растяха под властта 

му. Той им отнема свободата и ги превръща в свои роби, като ги оковава във вериги и им налага 

робство. 

72 Изпитанието беше голямо, продължително и скръбно. Мъжете се мъчеха и се съсипваха под 

бича, а в сърцата на жените имаше плач и горчивина. Унижения и страдания тегнеха над този 

народ, за да докажат вярата и силата му срещу езичниците. Но Отец, развълнуван от скръбта на 

Своя народ и понеже искаше да разкрие силата Си на фараона, призова човек на име Мойсей, 

когото подготви и вдъхнови, за да избави народа Му. Той му каза следното: "Иди и разкрий Моята 

правда и сила пред фараона и пред Моя народ, защото дори Моите собствени са отслабнали, 

забравили са Ме и са позволили сърцата им да бъдат заразени от обичаите и вярванията на 
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езичниците. На вас, които сте останали верни, давам това поръчение, за да запалите идеала за 

свобода у себе си и да накарате фараона да пусне Израил да отиде в Ханаан, Обетованата земя, за 

да служи на своя Бог. Погрижете се народът да се моли, да "бди" и да осъзнае, че няма да постигне 

свободата си с оръжие за убийство." 

73 Този човек се явява няколко пъти пред фараона, за да поиска свободата на народа, но всеки 

път му е отказвано. След това Господ проявява справедливостта Си и върху Египет се стоварват 

язви и бедствия, докато болката и разрухата достигат такава степен, че царят извиква Мойсей при 

себе си и позволява на него и на народа му да напуснат земята му. 

74 Когато Израил излезе в желанието си да се освободи, фараонът разбра, че този човек 

наистина има божествена власт. 

75 Мойсей укрепва вярата на своя народ, за да може той да издържи на трудностите и 

страданията по време на пътуването. Пътуването беше дълго и опасно; мнозина паднаха по пътя, 

победени от изтощение или старост, без да успеят да видят обетованата земя. Но децата им 

стигнаха до земята, която течеше с мляко и мед и която очакваше израилтяните. 

76 Като нов рай се представяше тази земя за онези, които я бяха завладели. Там царял мир, 

плодородие и изобилие, имало широки долини, кристално чисти води и спокойно небе, а хората се 

размножавали. Там неговото поклонение на истинския Бог разцъфтява. 

Но този мир и щастие не продължават вечно, защото дори сред тази благословена земя народът 

изпада в изкушение, идолопоклонство и раздор. Тя изгубила своята жизненост и отново била 

доминирана от езически и жадни за власт народи. Докато се молеше и Ме търсеше, то беше силно. 

Но когато Ме забрави заради всички свои удоволствия и суети, тя изгуби Моята благодат. 

77 Спомнете си мъдростта на Соломон и вдъхновението на Давид. Царствата им се радваха на 

голям разкош, но когато изпаднаха в изкушение, изгубиха всичко. 

78 Този народ отново става трибутар на чужди държави, а по-късно и поданик на императора. 

Народът е забравил завета си с Йехова и е било необходимо Отец да го поднови, за да се изпълнят 

думите на пророците, чрез които на народа е бил обещан Спасител, Месия. Месията стана човек, за 

да спаси всичко изгубено и да научи света на пътя, който води към духовния дом, към Небесното 

царство, към истинската земя на обещанието. 

79 Новият Избавител беше Христос, Който ви научи на кротост и Който, когато намери Своя 

народ за слуги, го научи да "отдава кесаревото на кесаря, а Божието на Бога" и така освободи 

душите му. 

80 Точно както Мойсей не влиза в Обетованата земя и вижда само нейния сенчест образ от 

височината на планината, така и Христос вижда от кръста Небесното царство, където ще очаква 

всички Свои деца. 

81 Колко много страдаха онези, които Ме последваха! В различни страни, провинции и 

империи те са били търсени и преследвани. Бичът, мъченичеството и ешафодът на кръвта се 

издигаха по пътя на тези хора и мнозина търсеха недрата на земята, за да се молят и да изричат 

името Ми без страх. Но колко често ръката на палача е треперела пред някой християнин, когато е 

виждал неговата твърдост и вяра! Колко често дори владетелите са треперели в тяхно присъствие 

или когато са чували вдъхновените думи на жертвите си, които са умирали с името на своя Учител 

на уста. 

82 Пътят на Исус е бил кървав и по него са вървели апостолите и мъчениците. Но битката 

приключи, когато най-накрая стана светло в душата на хората, които бяха победени и завладени от 

толкова много чудеса на вярата и толкова много жертви на любовта. 

83 Словото ми прозвуча сред народите, учението ми проникна в сърцата и настъпи време, 

когато мирът на Божието царство се почувства на земята. Христос е обичан както от царете, така и 

от бедните, а присъствието му се усеща в сърцата. Народите се сближиха един по един и много 

вражди изчезнаха. След това името ми беше произнесено с любов на всички езици. 

84 Но къде са хората, които са победили фараона и са устояли на изпитанията в пустинята? 

Къде са онези, които след това са побеждавали империи и режими с жертвената си смърт, като са 

имали за оръжие само словото на Исус? Истина ви казвам: те са на земята. 
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Но Аз отново съм забравен и Моят закон и Моето учение са фалшифицирани. След това 

изпратих отново на земята душите, които бяха верни, смирени и самоотвержени, за да 

свидетелстват за Моето идване и Моето слово. Но този народ не съм създал през това време от една 

раса, нито от един народ. Защото ви казах, че Израил, Божият народ, не е основан по плът, а по дух. 

85 Аз съм единственият, който може да ви разясни кои сте, и ви казвам. Разкривам ви какво сте 

дошли да правите и ви показвам точката, към която трябва да се движите. Вие сте семето на този 

силен народ и сте дошли в този живот, за да се борите за постигане на царството на мира на Духа и 

да донесете светлината на света, точно както в друго време сте преодолели трудностите на 

пустинята, за да стигнете до Обетованата земя. 

86 Затова ви показвам наследството ви и ви разкривам даровете ви, за да бъдат те оръдията, с 

които обработвате нивите, и оръжията, с които воювате. 

87 От какво се страхувате? Искате ли да продължите да бъдете роби? "Не, твоето сърце Ми 

казва. 

88 Чрез различни гласоподаватели ви съобщих за големия хаос на земята. Някои вярваха, 

макар и все още да бяха заспали, а други се съмняваха и затова беше необходимо новината за 

войната да стигне до тях, за да се събудят. Беше необходимо децата им да бъдат призовани на 

оръжие, за да повярват в думите ми, когато видят тяхното изпълнение. 

89 Гледайте, молете се и не се тревожете за синовете си, защото Аз ще ги направя войници на 

мира сред народа. 

90 Илия върви пред вас и пред народите, проправяйки пътя и освобождавайки душите чрез 

светлината на истината. 

91 Научете се да преценявате Моето Слово и да го проумявате, за да откриете божествената му 

същност. 

92 Правя те силен и ти оставям благословията си. 

Моят мир да бъде с вас! 
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инструкция 239 
1 Почувствайте Ме, защото Аз съм много близо до вас. Който е убеден в Моето присъствие, 

Ме усеща в най-съкровената част на сърцето си. 

2 И все пак ви казвам още веднъж: никой не ви принуждава да вярвате, нито да Ме следвате. 

Светлината на вярата ще се запали сама и ще разкрие любовта ви. 

3 Ти си привилегированото създание в тази земна долина, което Аз съм надарил с дарбата да 

разсъждава и което съм поставил сред огромен свят, пълен с дела, създания и прояви на Моята 

сила, които свидетелстват за това, че Този, който им е дал живот, е всемогъщ. 

4 От самото начало съм дал на човека свобода на мисълта, но той винаги е бил роб - веднъж 

чрез фанатизъм, друг път като роб на фалшивите вярвания на фараона и императора. Това е 

причината, поради която в този момент той е заслепен пред свободата, която духът постига в 

момента, и яснотата, която се разкрива пред очите му, защото умът му не е свикнал с тази свобода. 

5 Човекът е намалил силата на своето разбиране за духовното и затова е изпаднал във 

фанатизъм, вървял е по криви пътеки и е бил като сянка на чуждата воля. 

6 Беше изгубил свободата си, вече не беше господар нито на себе си, нито на мислите си. 

7 Но епохата на светлината е настъпила ─ времето, когато трябва да счупите веригите и да 

разперите крилата си, за да полетите свободно в безкрая в желанието си за истина. 

8 Одухотворяването е свобода. Затова онези, които Ме слушат в този момент и са разбрали 

смисъла на това освобождаващо учение, виждат пред себе си широка долина, в която ще се борят и 

ще свидетелстват, че е дошло времето, когато Бог, Всемогъщият Създател, е дошъл да установи 

диалог между Него и човека. 

9 Осъзнах онази пряка връзка, която хората са смятали за невъзможна между Бога, който е 

всемогъщ, мъдър и съвършен, и човешкото създание, изпълнено с бедност, невежество и грях. Аз 

съм този, който дойде при вас. 

10 Кой би могъл да си представи, че човек може да общува със своя Господ? Мислехте, че това 

е прерогатив само на праведните и пророците ─ онези, които, заслепени от собствените си видения, 

падат и след това обявяват идването на Месията ─ онези, чиято молитва е толкова дълбока и 

пламенна, че те изпадат във възторг и могат да видят Божественото. 

11 Днес има твърдост в сърцата, много неверие към духовното и хората се ограничават да 

вярват само в това, което могат да разберат и което не отхвърлят, въпреки че вътре в себе си не 

престават да усещат живота, който ги очаква отвъд смъртта. 

12 Давам ви това указание, като използвам човешки интелект като вашия, за да почувствате 

това Слово много близо до вас. Какво означава, че се изявявам чрез грешния човек, ако той знае 

как да се подготви, за да Ме приеме? 

13 Какво странно има в това, че Аз се изявявам и когато ви говоря в сънищата ви ─ когато 

навсякъде, където ходите и стоите, когато най-много се нуждаете от Мен, докосвам сърцето ви със 

Своята любов? В теб има нещо, което те издига над света, в който живееш. Какво друго би могло 

да бъде това, ако не духовна душа, която е образ на Божественото? 

14 Събудете се, хора, разберете Ме. Занимавайте се с Моето учение и с душата си. 

15 Идвам при теб като Учител и като Отец. Всяко указание, което ви давам, ви укрепва за 

работата, която ви очаква през деня. Защото Моята воля е да останете спокойни сред хаоса на 

световните възгледи и доктрини и да бъдете тези, които дават правилното тълкуване на Моето 

учение. 

16 Някои се чудят, защото Аз се изявявам чрез човека, и не са сигурни дали това е станало по 

волята на Отца или по човешка воля. Но аз ви казвам: Учителят беше този, който изненада 

човечеството ─ "целомъдреният съпруг", който намери девиците заспали и лампите им угаснали. 

17 Има религиозни общности, които се опитват да се подготвят за Моето завръщане, без да 

знаят, че Аз вече си отивам. 

18 Аз призовах всички и в действителност Моят призив и слухът, че в момента се изявявам 

пред хората, достигнаха до всяко кътче на земята, заедно със свидетелства и доказателства, които 
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говорят за Мен: обновени грешници, обърнати невярващи, "мъртви", които са възкресени, 

неизлечимо болни, които са оздравели, и обладани, които са били освободени от злото си. 

19 Но срещнах много глухи, други суетни в земния си престиж, а трети твърде страхливи, за да 

направят Моето проявление известно като Духа на истината. Приемах и учех всички, които идваха 

при Мен и се доверяваха на Моята любов. 

20 Когато дойдохте при този извор, всички вие се пречистихте от праха, който бяхте вдигнали 

в света, за да сте достойни да вземете хляб от трапезата и да не оскверните листата на Моя закон. 

21 Наближава часът, в който съдът ще бъде напълно усетен в света. Всяко дело, всяка дума и 

всяка мисъл ще бъдат съдени. От могъщите на земята, които управляват народите, до най-малките 

─ всички те ще бъдат претеглени на моите божествени везни. 

22 Но не бъркайте справедливостта с възмездието, нито обезщетението с наказанието. Защото 

ви позволявам само да пожънете плодовете на семето си и да ги изядете, за да познаете по вкуса и 

ефекта им дали са добри или вредни, дали сте посели добро или лошо. 

23 Невинната кръв, пролята от човешко злодеяние, скръбта и сълзите на вдовиците и сираците, 

на престъпника, който страда от мизерия и глад ─ всички те викат за справедливост и моята 

съвършена и любяща, но неумолима справедливост се спуска над всички. 

24 Аз отнемам троновете на човека, неговата надменност, с която Ме предизвиква, неговата 

власт. Убеждавам го, че е Мое дете и че искам да бъде смирен, защото Моето царство принадлежи 

на смирените и Аз искам да му го дам като наследство. Спомнете си, че казах: "По-лесно е камила 

да мине през иглени уши, отколкото богат човек да влезе в рая." 

25 Бъдете винаги с Мен и винаги ще имате Моя мир. 

26 "Работници", помислете как слизам да събера плодовете, които сте събрали от Моето 

имение. 

27 Въпреки че някои Ме виждат хладнокръвно, други Ме разпитват с интерес, а трети Ми 

благодарят, защото от сърцето им блика радост. 

28 Истина ви казвам: усилието, което полагате днес, за да обработвате нивите, които преди 

това са били безплодни, ще даде мир и радост на душата ви. 

29 Какъв мир е изпитало сърцето ви, след като сте прегърнали с ръце изнемощялия и след като 

сте дали светлината на разума на този, чиито духовни способности са били нарушени. 

30 Със сигурност сте имали нужда от много време, за да развиете способностите и дарбите си, 

тъй като това развитие не е започнало в настоящия ви материален живот. Страхът или липсата на 

вяра също не ви пречат да вървите с по-голяма увереност, въпреки че сред вас има много души, 

които могат да се нарекат първородни сред човечеството. 

31 Сега вие живеете в Третата епоха, в която Аз се изявих чрез човешкия интелект ─ 

прокламация, която сега приключва, но след която няма да Ме изгубите, защото Аз съм близо до 

всеки, който знае как да Ме търси и очаква. 

32 Когато веднъж се оттеглих в пустинята, не изоставих човечеството, а мислех за него и 

страдах за него. По-късно, когато земята се отвори, за да стане гробница на Моето тяло, Аз също не 

се отделих от Моите деца. Защото след смъртта, която Ми дадохте, Моят Дух възкръсна, за да бъде 

във всички като светлината на спасението. 

33 Когато ви казвам, че словото ми ще свърши в края на 1950 г. и моят духовен свят вече няма 

да ви говори, разберете, че както Отец, така и неговите духовни служители ще продължат да бдят 

над живота ви и да се застъпват за човечеството и всяка заблудена душа, която се нуждае от 

светлина. 

34 Ето, завещавам ти нов завет, който няма да се развали, защото го оставям да се пази в храма 

на сърцето ти, където живея. И как бихте могли да Ме загубите, след като Ме носите в себе си? 

35 Ще изучавате моите поучения, като в някои от тях ще намерите справедливост, в други - 

мъдрост и поука, в трети - утеха и балсам, а в някои - и пророчество. Моето слово е закон и 

заповед, е път и цел, е любов. Гледайте, защото по време на борба изкушенията ще дебнат стъпките 

ви и колкото по-силна е решимостта ви за обновление и предаността ви към моите учения, толкова 

по-силни ще бъдат гласовете и призивите, които се опитват да ви отклонят от правия път. Затова 

дайте твърдост на душата си, за да придобиете мъжественост и сила на добри войници. 



U 239 

178 

36 Почувствайте всичките ми целувки на любов и мир. 

37 Почивайте с Учителя, възлюбени ученици. Възстановете душата си и укрепете тялото си. 

38 Аз хвърлям светлината Си върху всички без разлика на раси и класи, както във всички 

времена и при всички народи съм изпращал велики духове да се въплътят, чрез които човечеството 

е получавало Моите божествени послания, Закона, пророчествата и откровенията. 

39 В любовта Си към вас Аз също станах човек, за да Ме почувствате много близък, и макар че 

мнозина не Ме разпознаха в Исус, по-късно в тях се появи светлина и те разбраха грешката си и Ме 

обикнаха. 

40 Отново ви давам Моето учение. Но вместо да се превърна в човек, Аз сега се изявявам чрез 

него. 

41 Намирам ви за духовно заблудени, слаби и болни, уморени и безразлични в един свят, чиято 

наука ви е дала фалшиво величие. Когато разбрахте, че сред славата на вашето столетие нямате 

мир в себе си и все още не познавате духовното, нито намирате храна за сърцето, обърнахте поглед 

към Вечния и Го попитахте кога ще дойдат на земята новите апостоли на мира и любовта. 

42 Това е причината да държа отговорни за мира онези, които съм призовал да Ме слушат. 

Защото те са подготвени от Мен като стражи. 

43 Щом човечеството вдигне очи към Създателя в желанието си за прошка и утеха, едно от 

пророчествата на Втората епоха ще се сбъдне. Тогава хората ще разпознаят моята светлина като 

спасителна звезда, която ще води стъпките им към Новия Йерусалим, където ще намерят Хляба на 

живота. 

44 От дълго време мелодичната камбана бие без прекъсване, приканвайки хората да се съберат. 

45 Виждам тъга в сърцата ви, защото сте се сблъскали с недоверие, безразличие и подигравки, 

които според вас са пронизали сърцето ви като тръни и шипове, защото сте получили тази болка от 

собствените си роднини, от собствените си братя и сестри, а също и от приятеля си. 

46 Бъдете спокойни - казва ви Исус, - защото не сте сами. Аз ще почукам на вратата на тези 

сърца и те ще почукат на вашето по-късно. Искам само да не таите горчивина или обида, да сте 

"будни" и подготвени. 

47 Душата ти е поканена на Моята трапеза, за да яде храната на вечния живот. Тук, на тази 

маса, няма нито първи, нито последен по местата си, всички места, които можете да заемете, са 

близо до Учителя. По-късно, когато тръгнете да поучавате хората, ще имате само едно място в 

сърцата си, където да приемате и обичате ближните си. Този час ще настъпи и вие ще трябва да 

тръгнете по пътищата, които водят както до великите народи на земята, така и до незначителните 

региони и малките села. Ще видите как навсякъде ще откриете глада и жаждата на душата като 

подходяща земя за приемане на вашето семе. 

48 Наближава 1950 г., която е предназначена за моето заминаване, и когато тя свърши, сред вас 

ще започне времето на подготовка, за да можете след това да започнете да тръгвате. Ще направя 

часа разпознаваем за всички. Искам, когато започвате мисията си, да сте достигнали известна 

душевна зрялост, да сте силни във вярата и да знаете как да се поддържате в добродетел. В 

ежедневната си работа ще бъдете подпомагани от моето вдъхновение, което ще получавате от дух 

на дух. След това ще видите колко много хора са ви чакали! 

49 Неизмерима милост ще излея върху човечеството в тази Трета епоха чрез Моето проявление 

и това на духовния свят чрез вашия интелект. Но още в Първия път Аз говорих чрез устата на 

Моите пророци, а във Втория път - чрез Моите апостоли. 

50 Днес съм отново сред вас. Дойдох да събера забравените листа от учението, което ви дадох 

в друго време. 

51 Припомням ви предишното си учение и ви уча да го тълкувате. 

52 Аз съм книгата, която отворих този път в нейната шеста глава, за да разкрия на хората още 

един урок от мъдростта, която трябва да притежават, за да могат с право да се наричат "деца на 

светлината". 

53 Само когато разберете съдържанието на това послание, ще можете да кажете на света със 

сигурност, че сте чули Моя глас, че Моето Слово ви е научило, че светлината, която сте видели, е 

излъчвала Шестия печат. 
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54 От един период и етап до друг Аз се показвах все повече и повече пред вашия дух. Могат ли 

децата да обичат Отец, ако не Го познават? Разберете защо ви показвам любовта Си, защо ви карам 

да усещате присъствието Ми и защо ви карам да чувате гласа Ми. 

55 Досега стремежът ви да Ме търсите, да откриете истината, мира, извисяването, не е бил 

спонтанен. 

56 Трябваше да проникнеш в голямата духовна пустиня, за да познаеш жаждата, самотата, 

трудностите, нещастията, глада, умората. Едва тогава тръгнахте да търсите водата, която дава 

живот, да търсите оазис, да търсите онази следа, която ви води към земите на мира. 

57 Колко много уроци ви е разкрила пустинята на вашия живот! Колко много сте научили в 

борбата с живота и колко много сте укрепнали в болката! Утре, когато навлезете в Обетованата 

земя на Духа и портите на Новия Йерусалим се отворят, за да ви приемат в лоното на мира, ще 

благословите времето на вашето възнаграждение, което е било времето на преминаването ви през 

огромната пустиня на изпитанията и пречистването. 

58 Мойсей укрепваше духовно народа си по време на странстването в пустинята, а Исус Навин 

накара множествата да влязат в Обетованата земя - земя, която беше само символ или емблема на 

вечния и истински дом, обещан на вашия дух. 

59 Сега Илия е този, който невидимо върви пред стократно по-големите хора, за да ви води 

стъпка по стъпка по пустинния път към целта на вашето поклонничество, която ще бъде домът на 

праведните, на душите, изпълнени с истинска любов и истинска мъдрост. 

60 Знаете ли какво ще ви доближи до обещаното царство? Вашите дела на любов, милосърдие 

и смирение. 

61 Днес моят народ не знае кой е, къде се намира и какво трябва да прави. Но щом 

спиритистите се появят по целия свят, проповядвайки с думи и свидетелствайки с делата си за 

светлината, която ги вдъхновява с моето учение, всички те ще станат едно цяло, ще се разпознаят 

един друг и накрая ще се обединят, образувайки новата нация Израел, която ще бъде опора на 

спиритизма и истински тълкувател на Закона на Отца. 

62 С Моята светлина отбелязвам всички онези, които ще Ме последват в това време. 

Светлината ми ще се разлива от дух към дух. 

63 През Втората епоха кръвта на моята жертвена смърт се вля в сърцата, за да просветли 

душите. 

64 В Първата епоха символичният акт на маркиране на вратата на дома с кръвта на невинно 

агне беше заповедта на Отец за онзи народ, който Аз поставих на пътя на божествените откровения 

от този момент нататък. 

65 В Трите времена Господ е отбелязал по сигурен начин онези, които трябва да Го следват, 

макар че ви казвам, че печатът на Моята любов е завинаги отпечатан върху всяка душа. 

66 Слушайте Моето учение и размишлявайте върху него, вие, учениците, които сте получили 

благодатта да Ме слушате в този момент. Защото по-късно ще трябва да обяснявате Моите учения 

на хората. 

67 Не мислете, че словото Ми трябва да бъде чуто чрез човешки говорители във всички 

народи. Не, ученици, наближава времето, когато Моето проповядване чрез тези говорители ще 

замлъкне. Но като свидетел ще остане един народ, чрез чиито думи и дела човечеството ще Ме чуе. 

Свидетелството и обяснението, което ще дадете за Моето учение, ще бъде подготовката, която 

хората ще получат, за да започнат разговора между духовете. 

68 Вижте колко много хора в момента търсят Писанията от миналите векове, размишляват над 

пророците и се опитват да разберат обещанията, които Христос е дал за Своето завръщане. 

69 Чуйте ги да казват: "Учителят е близо" ─ "Господ вече е тук" или: "Той скоро ще дойде", 

като добавят: "Знаците за Неговото завръщане са ясни и очевидни". 

70 Едни Ме търсят и викат, други усещат присъствието Ми, трети усещат идването Ми в духа. 

71 О, ако само във всеки човек имаше тази жажда за знание, ако само всеки имаше това 

желание за познание на най-висшата истина! 
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72 Мнозина не знаят, че съм дошъл в света, че се изявявам пред хората чрез човешкия 

интелект, и тъй като не знаят, че съм бил с вас, още по-малко могат да знаят, че прекратяването на 

Моето Слово вече е наближило. 

73 Но пак ви казвам, че този народ ще излезе от скривалището на светло, за да стане свидетел 

на Моето идване. 

74 Не искам хората да открият този народ още сега, защото техните незначителни и 

несъвършени дела биха били в техните очи ─ вместо да събудят вярата на хората ─ отрицание на 

одухотворяването, което моето учение провъзгласява. 

75 Как би ви оценил светът, ако види вашата неблагодарност? Как биха ви оценили онези, 

които са духовно гладни и жадни, ако видят вашата небрежност и егоизъм? Но въпреки това Аз ви 

се доверявам и продължавам да ви давам наставленията Си. 

76 Ще дойдат дни, когато от този народ ще се издигнат пратеници, мисионери и апостоли, 

които ще посеят това семе в племена, области, села, градове и народи, и в тях ще открия добрия 

ученик на Исус. 

77 Хората със силни души ще бъдат тези, които ще свидетелстват за Моята истина. Нищо няма 

да може да ги спре по пътя им и Аз ще дам велики доказателства за Моята сила чрез тях. 

78 С оглед на свидетелството за любов от един от моите работници, хората с вяра ще тръгнат, 

ще разпространят посланието ми и ще отидат в други страни, за да донесат светлината. И те също 

ще завладеят сърцата и народите със своята вяра, любов и духовност. 

79 Борбата ще бъде голяма, напрегната, но плодотворна, защото по това време земята е 

плодородна. Преди това тя ще бъде разклатена, за да бъде подготвена, когато семето достигне до 

нея. 

80 Казвам ви това, хора, защото преди да тръгнете с вашето свидетелство, трябва да станете 

свидетели на войната между светогледите, на битката между религиозните общности, на битката 

между доктрините. Ще има Мое правосъдие и тогава, сред такова голямо объркване, ще чуете 

онези, които питат: "Къде е истината? Къде е светлината?" 

81 Тези страшни въпроси ще отбележат подходящото време за твоето идване, народе. 

82 Ще дойдете изпълнени със смирение и знания, за да отговорите на всеки въпрос, пълни с 

увереност в победата на истината, мислейки не за спасяването на живота си, нито за това да 

преминете през критичните моменти невредими, а за сърцата, които моето учение ще спечели чрез 

вашите думи и дела на любов. 

83 Не се страхувайте за живота си, ученици, защото трябва да ви кажа, че в това време не 

животът или кръвта ви ще бъдат най-доброто свидетелство за Моята истина пред човечеството. 

84 Времената минават, навиците се променят, хората се развиват: днес те ще изискват от вас 

любов, искреност и помощ като доказателство, че вярват в истинността на учението, което ще 

проповядвате. 

85 Времената, когато провъзгласеното Слово се вярваше само чрез жертва на живот или 

запечатване с кръв, отминаха. Затова ви казвам, че вместо да се подготвяте да умрете като жертви 

на онези, които ви преследват, трябва да се подготвите да свидетелствате за истината с живота си, с 

дела, думи и примери. 

86 От дълго време този народ върви под Моето Божествено милосърдие, оживяван от 

същността на Моето Слово, напредвайки стъпка по стъпка по пътя. Но Учителят, виждайки, че 

учениците му все още не могат да бъдат учители, ги е скрил от любопитните очи с мантията на 

милосърдието и им е казал: Съберете се около мен, научете урока ми, за да отхвърлите грешките 

си. Позволете на чувствата си да се усъвършенстват и пречистят тук, близо до Сърцето на Моя 

Отец, и тогава ще можете да обичате ближните си по чист начин. 

87 Да, хора, не позволявайте на света да ви поправи или събуди. Защото когато хората станат 

съдии, те са жестоки, безчовечни и непреклонни. 

88 Състраданието и милосърдието не съществуват сред хората. Каква справедливост можете да 

очаквате от своите ближни? Не ви остава нищо друго, освен да се подготвите с истина и дух и да се 

уповавате на Мен, вашия Господ, у когото има милост и следователно справедливост. 
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89 Вижте как ви подготвям за времето след Моето проявление чрез човешкия интелект, защото 

тогава ще се придвижите със собствените си крака към пълното осъществяване на Третата епоха. 

Тогава ще се доближите до съвършения диалог между моя и вашия дух ─ диалог, който 

човечеството никога не е постигало. Това няма да е гласът, който Мойсей чу на планината ─ 

материално чуваем глас в гръмотевица. Това няма да бъде нито човешкият глас, който хората са 

чували чрез Исус, нито формата, която имате днес, чувайки Ме чрез човек във възторг. Защото и тя 

скоро ще отмине, както са отминали онези форми или средства, които Господ е използвал в други 

времена, за да говори на Своите деца. 

90 Сега прякото общуване с вашия Отец идва при вас, когато вашата духовна душа се е 

научила да се освобождава от тялото си, когато познава и правилно тълкува божествения език, 

когато сърцето ѝ е истинско светилище, в което съществува чиста, проста и възвишена почит към 

Бога. 

91 Хора: Тази благодат да общуваш с Мен от дух на дух няма да бъде само твоя. Трябва да 

разберете, че това е способност, която принадлежи на духовната душа и която, когато се разгърне, 

приближава човека до Бога, като го свързва с духовното. 

Днес тази връзка все още ви се струва трудна или невъзможна. Но наистина, казвам ви, когато 

постигнете подготовката, която дава спиритуализацията, ще изпитате, че тази форма на контакт с 

Отеца и духовния свят е най-простата и лесна от всички, които сте практикували. 

92 Диалогът между духовете има широкообхватно, безкрайно значение. Тя е основата за 

развитието на всичките ви способности и дарби. 

93 В нея ще откриете книгата на вечната мъдрост. По време на молитва ще се почувствате 

просветени от велики вдъхновения. Интуицията ще бъде компас в живота ви, а лечебният балсам 

ще идва директно в ръцете ви от отвъдното. Всички дарби, които досега са дремели, ще се събудят 

от съня си и ще разцъфнат в сърцето на човека. И когато одухотворяването стане реалност сред вас, 

ръката ви ще може да бъде като тази на моя апостол Йоан и ще записвате в часа на вдъхновението 

си всичко, което божественият глас ви диктува чрез Духа. В това послание ще получите всичко, 

което носителят на гласа не е могъл да предаде в своята малка способност за изразяване, както и 

ще почувствате как ясното и светло пророчество достига до вашия интелект, за да направи пътя 

разпознаваем за поколенията, които ще последват тези, които въвеждат времето на 

одухотворяването. 

94 Когато настъпят тези времена и вие говорите пред големи тълпи, няма да казвате, че 

говорите под вдъхновението на Светия Дух. Трябва да оставите хората да открият истината в 

дъното на това вдъхновение. 

95 Не забравяйте: Когато говорех на народа, имаше и такъв, който, удивен от мъдростта на 

думите Ми или от праведността на делата Ми, се приближаваше да Ме пита: "Ти ли си Божият 

Син, Ти ли си Месията?" На което аз само отговорих: "Вие го казахте." 

96 Ако изучавате внимателно Моята прокламация, ще разберете, че тя няма да престане през 

1950 г., а ще продължи, защото Божието Слово е вечно и никога не е преставало да просвещава 

Своите деца. Но тази форма на възвестяване чрез човешки глас със сигурност ще бъде прекратена в 

часа, определен от Моята воля, за да отстъпи място на времето, когато ще се изявя чрез вашия дух. 

97 Никой да не казва, че ще се махна, нито да вярва, че духовният свят, който се е изявил сред 

този народ, ще се успокои, защото би бил много далеч от истината. Знайте още сега и вярвайте в 

това, което ви казвам, че в дните, когато вече няма да чувате това слово, ще започнете да усещате в 

себе си присъствието на Учителя, ще разберете подготовката, която трябва да спазвате, за да се 

направите достойни за всяка благодат, и ще търсите начин да не се отдалечавате от онези 

благословени същества, които са като фарове или звезди, осветяващи пътя на живота ви. 

98 Обещавам ви, че когато Ми дадете доказателство за вашето възвисяване, Аз ще ви дам 

доказателство за Моето присъствие на всяко ваше събрание. 

99 Внимавайте, хора, защото дори сред вас, сред този народ, ще се появят неподготвени 

лъжепророци ─ онези, които не са успели да проникнат в сърцевината на Моето Слово, и ще кажат, 

че са водили диалог от дух на дух и че Отец заповядва това или Учителят онова, без това да е 

вярно. 
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100  Събудете се, ученици. Никой от вас, които чуват тези думи, не бива да става жертва на 

подобни отклонения, нито да позволява на лъжата да се появи сред вас или на суетата да заслепи 

някого. Научих всички да различават добрите плодове от лошите, истината от измамата. 

101  Дайте на братята и сестрите си това, което сте спечелили благодарение на развитието и 

заслугите си. Но никога не се опитвайте да давате нещо, което все още не сте постигнали. 

102  Казвам ви, че онези, които пророкуват фалшиво, които лъжат, за да се направят на велики 

сред братята и сестрите си или за да се почувстват пророци, без да са такива, по-късно ще бъдат 

разобличени от множествата и ще трябва да пролеят много сълзи, за да се присъединят към онези, 

които отстояват и обичат истината. 

103  Казвам ви, хора, събудете се, защото настъпват опасни времена! 

104  Освен това ще бъдете подлагани на съмнения от страна на вашите ближни, които ще 

намират поклонението ви за странно. След като ви наблюдават, те ще ви осъдят, че нямате олтар, 

че нямате изображения или символи, церемонии или ритуали. Но не се смущавайте, възлюбени 

хора. Ще говорите и ще кажете, че вашето поклонение е духовно, че вие изграждате светилището 

или църквата в сърцето си, че приношението са всички онези дела, които извършвате в живота, и 

че вашата съвест ви казва дали са достойни да бъдат принесени на Бога, и че вашата молитва е от 

дух към дух. 

105  Ако говорите ясно, ще оставите разследващите ви в ступор и те ще ви оставят на мира, 

защото ще разберат, че сте говорили истината и че няма грешка, която да ви нападне. 

106  Тези, които защитават моето учение по този начин, ще бъдат наречени "ученици на 

спиритизма", защото ще потвърждават думите си с дела. Те няма да бъдат сред онези, които 

твърдят нещо, а го опровергават с делата си. 

Виждам много хора, които наричат себе си спиритуалисти и прекарват живота си в преклонение 

пред предмети, които наричат символи. Какво ще си помислят за тях хората, които открият такова 

противоречие? 

Все още им давам време да размислят, да изчистят култовите си действия и да обновят живота 

си. Някои ще последват призива ми, други ще се разбунтуват, защото фанатизмът им ги е заслепил. 

107  Ще благословя онези, които се отвърнат от грешките си и тръгнат по пътя на 

одухотворяването. Ще благословя онези, които отхвърлят идолите си и които, след като са 

танцували около Златния телец, се отказват от материализирането и поемат кръста на 

одухотворяването. 

108  О, хора, вашият Учител ви казва: Пазете невинността на децата си, молете се за малките. Не 

искам тези поколения да наследят остатъците от някогашния ви фанатизъм. Бъдете техни учители. 

Помнете, че техният дух все още не е разкрил целта си на тялото, защото очаква вие първи да ги 

изведете на пътя на светлината. 

Какво казва Учителят? Вие, родителите на семейството, сте длъжни да формирате сърцето на 

децата си, така че то да служи като основа за делата на Духа. 

109  Вашата нежност и интелигентност да ги напътствате, вашата мъдрост да ги насочвате и 

поправяте, вашата любов да облекчавате страданията им ще бъдат длетото, което оформя и 

изглажда моралната и интелектуалната същност на тези поколения. 

110  Най-доброто и най-ценното наследство за вашите деца ще бъде това, което ще им позволи 

да създадат силен народ, сплотено, здраво, братско и полезно семейство. Но за да се случи това, 

трябва да се стремите да им оставите красив пример, като се обичате един друг. 

Моят мир да бъде с вас! 
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Инструкция 240 
1 Пригответе се, защото в този ден ви казвам: Който вярва в Мария, трябва да вярва в нейната 

чистота. Защото тя е избрана сред всички жени да бъде символ на непорочното съвършенство като 

жена и майка. Тя трябваше да бъде световен образец на деликатност, любов, нежност и 

целомъдрие. 

2 Тя е идеалният модел за всяка жена, защото задачата на всички тях е трудна, благородна и 

себеотрицателна до саможертва. Нейната гръд трябва да приюти най-добрите чувства, в нейната 

утроба се формира човешкото същество. Жената събужда любовта в сърцето на детето, насочва 

чувствата му към пътя на доброто, подсушава сълзите му, когато плаче, и го утешава, когато 

страда. Майката е тази, която учи човека на първата молитва и му разкрива съществуването на 

Твореца. Сянката на Майката съпътства човека до края на земния му живот, както Мария е 

присъствала в подножието на кръста при жертвената смърт на най-обичания Син и е приела на 

гърдите си смъртната обвивка на Онзи, Който е отдал живота Си от любов към човечеството. 

3 Голяма е духовната задача на жената, чувствителни са сърцето ѝ, умът ѝ, утробата ѝ, 

чувствителни са всичките ѝ нервни влакна. Само по този начин тя може да изпълни толкова 

високата си мисия и да изпие толкова горчивата си чаша. 

4 Физически мъжът и жената са различни, но духовно са еднакви. Всички те са души, които 

се стремят към своето съвършенство. 

5 Поставих жената до мъжа, за да подслади съществуването му, да го изпълни с наслада. 

6 В живота на жената мъжът е щит, пазител, неин господар. Защото в него положих 

светлината Си, закона Си и силата Си. 

7 Така ви обединих в този свят и ви очертах пътя, който трябва да следвате. 

8 Опознайте себе си, за да можете да давате примери и поучения на ближните си. 

9 Срещате се с хора с различни убеждения и живеете с тях в един и същи свят. Въпреки това 

не се опитвайте да преподавате, ако първо не следвате моето учение. Първо се убедете напълно в 

това, което сте научили, за да можете да бъдете учители. Не се заблуждавайте и не си създавайте 

трудности. 

10 Носете в духа си моите основни откровения, за да ви служат като стандарт в живота ви. 

11 Въз основа на това духовно обучение запазете необходимите знания за живота на душата. 

Бъдете бдителни, защото по пътя си ще срещнете много различни възгледи за спиритуализма и 

трябва да сте подготвени, за да не тръгнете по грешен път. 

12 Подгответе се така, че във всеки момент от живота си да сте готови да напуснете този свят. 

13 Знайте, че по време на предстоящото си пребиваване в духовния свят душата няма да може 

да се наслади на вечното блаженство, за което мечтаете. Точно както няма да страда вечно заради 

дълговете си. Защото вие знаете основата на моето учение, която е любов. Затова всеки ще получи 

според делата и покаянието си, а това ще събуди идеала за съвършенство в душата в още по-голяма 

степен. 

14 Нито пък вярваме, че душата се радва на блаженство или получава наказание в хода на 

материалния живот. 

15 Душата се пречиства и усъвършенства, защото интуицията и моето откровение й казват, че 

идва от Божественото и трябва да се върне при Него. 

16 Ето защо Аз давам на душата толкова възможности, колкото са й нужни, за да се развие и да 

постигне вечното си блаженство в Мен. 

17 Спиритизмът е откровението, което ви разкрива и учи на всичко, което притежавате и 

носите в себе си. Тя ви кара да осъзнаете, че сте дело на Бога, че не сте просто материя, че има 

нещо над вашата "плът", което ви издига над нивото на природата, която ви заобикаля, и над 

мръсотията на вашите страсти. 

18 Когато човек постигне духовност, всяка заповед и всяко учение ще се превърнат в част от 

светлината на неговата душа. Дори паметта му да не е запазила нито едно изречение или дума от 

моето учение, той ще носи същността му в себе си, защото го е разбрал, защото го чувства и 

следва. 
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19 Спиритистът трябва да бъде чист християнин, който познава и следва учението на Христос, 

Божествения Учител, изкупил хората в неуморния си стремеж да им завещае Своето собствено 

царство на любовта и да ги превърне в едно голямо семейство. 

20 Сега, в Третата епоха, просветени от светлината на Светия Дух, вие осъзнавате, че 

учението, което ви давах в трите времена, имаше едни и същи принципи и че само външната форма 

се променяше от едно време на друго. 

21 И така, в Първия път в живота и в сърцето ви имаше такава простота, бяхте толкова близо 

до природата, че Аз се проявих в хармония с всичко това. В блясъка на природата ти видя и 

почувства Моето присъствие, а душата ти беше очарована от нейните чудеса, чрез които разбра 

волята на твоя Господ. 

22 Във Втората епоха, когато егоизмът вече беше покълнал в сърцата на хората и умовете им 

се бяха пробудили за злото, аз се родих сред вас, за да ви накарам да разберете, че това, което 

практикувате като поклонение на Божеството, и делата, не е това, което съм ви заповядал да 

правите, и затова няма да ви донесе спасение ─ че това, което правите, е само привидно 

изпълнение на закона пред очите на хората, но че криете лицемерие и егоизъм в сърцата си. 

23 Беше необходимо Исус да ви покаже принципите, от които трябва да се ръководите и от 

които сте се отклонили. 

24 Аз ви засвидетелствах цялата Си нежност, любов, мъдрост и милост и изпих с вас чашата на 

страданието, за да се развълнуват сърцата ви и да се пробудят умовете ви. Трябваше да се родят 

сърца за доброта и болката да Ме видят разпнат заради любовта към тях беше като ужилване, за да 

им напомни, че всички трябва да страдате заради любовта, за да достигнете Отец. Моето обещание 

за всеки, който иска да вземе кръста си и да Ме последва, е вечен мир, най-висшето блаженство, 

което няма край в духа. 

25 Моето обещание в този момент се основава на същото, то е същото, но наистина ще трябва 

да го използвате, докато се пречистите. 

26 От времето, когато написах Моя закон за любов и справедливост в духа ви с Моята Кръв, до 

сега, когато живеете, намирам душите ви по-развити. Техните способности за разбиране и 

осмисляне са по-големи, а способностите и силите им са готови да приемат Моите нови 

откровения. 

27 Днес вие знаете как да различавате лъжливите учения на вярата от истинските. Въпреки 

това това е време на изпитание за душата, защото от всички страни се появяват световни възгледи, 

теории, доктрини, религии и "науки", чиято сила понякога прави несигурен ума на слабия, който не 

знае кой път да следва. 

28 Това време е от решаващо значение, защото хората ще направят решителни стъпки по 

духовния път. 

29 Много тъмни превръзки ще паднат, фанатизмът и идолопоклонничеството ще изчезнат, 

много видения за хода на събитията ще угаснат, а традициите ще бъдат изтръгнати от корен. 

Тогава всичко, което е преходно, ще бъде изоставено. 

30 Деца мои, бъдете доволни от положението си в живота, не изпитвайте завист към онези, 

които живеят по-добре от вас. Помнете, че в смирението вие се приближавате до Мен и Ми 

служите по-добре. 

31 Внимавайте къде отивате, как приемате живота си и какво правите с благата, които ви 

предоставям. 

32 Подарявам ти любовта си. Любовта ми е с вас. 

33 Който се съмнява в Христос, както Той се разкрива в тази Трета епоха, се съмнява и в Исус 

като човек във Втората епоха, защото Моята любов и Моята същност са едни и същи. Ако искате 

да разберете по-добре наследството, което Божественият Учител ви остави по онова време, трябва 

да обърнете внимание на това как, доколкото еволюцията на душата ви постепенно го е позволила, 

моята мъдрост и моите откровения се разкриват в живота ви с все по-голяма яснота. 

34 Ако искате да проникнете в тайната на наставленията, които искам да знаете, да премахнете 

в себе си страха от неизвестното, да се подготвите чрез одухотворяване, което е уважение и 

смирение, тогава ще ви разкрия много неща. Когато очите на духа ви се отворят, ще видите, че 
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Христос е там, върви по улиците на болката на нуждаещите се, продължава да носи Своя кръст на 

любовта и да излива кръвта Си върху толкова много нужди на човечеството. Ще видите как 

Учителят излива милостта си върху всички, ще откриете, че дори в духовната сфера Той е 

заобиколен от ученици, които с нетърпение слушат словото Му, проповедта Му, от чието 

вдъхновение се просветляват, за да изпратят светлината си на онези, които живеят в тъмнина. 

35 Така ще Го видите, когато успеете да проникнете в духовното. Така ще опознаете своя 

Господ малко по-добре. Ако се опитате да разберете какво е Светият Дух, ще Го откриете в 

светлината на мъдростта, която се излъчва от Божественото Слово. Там ще Го опознаете като 

безкрайна интелигентност, като духовна благодат, която ви просветлява и в същото време ви 

утешава и изцелява. 

36 Затова, когато чуете това слово чрез гласоподавателя, трябва да потърсите смисъла му, 

защото в него се крие същността на моето учение. 

37 Когато вникнете в Словото, което Христос ви е дал като Човек и като Дух, ще познаете 

какъв е вашият Бог, Троицата на Неговите откровения, и тогава ще Го обичате истински, ще 

вярвате в Него във всички форми, в които Той е дошъл при вас. 

38 След като постигнете това издигане, ще бъдете като онези висши духове, които невидимо 

идват като учители, за да просветлят умовете на хората и да ги поведат по пътя на доброто. Няма 

да се изявите, ако използвате човешки мозък. Но вие ще окажете добро влияние върху всички, 

които се подготвят в този свят. Ще ги просветлите и вдъхновите. Общуването ви ще бъде от дух на 

дух и когато изпълните тази задача, пред вас ще се открие още една стъпка за издигане. По този 

начин душите достигат до лоното на Отца ─ пречистват се, усъвършенстват се, докато могат да се 

слеят с най-чистата светлина на Божествения Дух. 

39 Аз вече ви подготвям за следващото ниво, на което ще се издигнете. Не ви говоря за 

другите, защото не бихте ги разбрали. Достатъчно е да знаете, че има седем етапа или стъпки, 

които трябва да предприемете. На всяка от тях ще намерите благодат за душата си, която ще ви 

помогне да направите следващата стъпка, докато достигнете до Божието присъствие и до 

изпълнението на Моите обещания за всеки, който Ме следва до крайната цел. 

40 Умът ви не е в състояние да възприеме целия урок. Защото все още, когато си мислите, че 

ще Ме видите, си Ме представяте като същество, подобно на вас във физическа форма. Но никой 

не очаква да се съедини с материалното си тяло, за да живее вечно в Моето лоно. Това не е 

"възкресението на плътта", за което ви говориха апостолите. Само душата ще опознае вечността, 

след като се е появила на земята в различни тела едно след друго и след това е изминала пътя към 

края като духовно същество. 

41 Последният съд, както го тълкува човечеството, е грешка. Моята преценка не е от един час 

или един ден. От известно време тя е върху вас. Но истина ви казвам, че мъртвите тела са 

предназначени и следват съдбата си да се слеят с естественото царство, което им съответства; 

защото това, което е от земята, ще се върне на земята, както и духовното ще се стреми към своя 

дом, който е Моята утроба. Но също така ви казвам, че в преценката си вие ще бъдете свои 

собствени съдници; защото вашата съвест, самопознание и интуиция ще ви кажат докъде сте 

достойни за похвала и в какъв духовен дом трябва да живеете. Ясно ще видите пътя, който трябва 

да следвате, защото когато получите светлината на моята Божественост, ще разпознаете делата си и 

ще прецените заслугите си. 

42 В "Духовната долина" има много объркани и разтревожени същества. Донесете им моето 

послание и моята светлина, когато веднъж влезете в него. 

43 Дори сега можете да упражнявате тази форма на милост чрез молитвата, с която се 

свързвате с тях. Гласът ти ще прозвучи там, където те живеят, и ще ги събуди от дълбокия им сън. 

Те ще плачат и ще се пречистват със сълзите си на покаяние. В този момент те ще получат лъч 

светлина, защото тогава ще разберат своята суета, своите грешки и грехове. 

44 Колко голяма е болката на душата, когато съвестта я събуди! Колко смирена е тя тогава 

пред погледа на Върховния съдия! Колко смирено извират от най-съкровената част на неговото 

същество молбите за прошка, обетите, благословиите на моето име! Сега душата осъзнава, че не 

може да се доближи до съвършенството на Отца, и затова обръща поглед към земята, където не е 
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знаела как да оползотвори времето и изпитанията, които са ѝ давали възможност да се доближи до 

целта, и иска друго тяло, за да изкупи прегрешенията и да изпълни неизпълнените задачи. 

45 И така, кой осигури правосъдие? Не беше ли самият дух този, който съдеше над себе си? 

46 Моят Дух е огледало, в което трябва да се огледате и то ще ви покаже степента на вашата 

чистота. 

47 Щом се намирате в духовната сфера, духът ви ще ви даде просветление за самите вас. 

Паметта ви ще се проясни и ще си спомните това, което сте забравили. Защо тогава се страхувате 

от моето правосъдие, след като не получавате повече от това, което заслужавате? Защо да не се 

страхувате от собствените си дела сега? Вижте с каква доброта позволявам на вашето разбиране да 

проумее тайната на това, което е вашата преценка. 

48 Откажете се от фанатизма, който е много далеч от истината. 

Размишлявайте върху моите учения, които съдържат учение за мир, светлина и благословия. 

49 Дори да забравите онези, които са преминали в "духовната долина" ─ Учителят не забравя 

никого. 

50 В духовния свят също има хора, които спят, които са затворили очите си за светлината на 

истината, които се лутат, влачейки веригите на самообвиненията, объркването и болката. 

51 Призовах ви, за да ви кажа, че можете да вършите добро не само като лекувате болните и 

показвате пътя на своите събратя, които живеят с вас на земята, но и на съществата, които живеят в 

отвъдното. Сред тях са и болните, изгубените, нуждаещите се от любов и утеха. Те са тези, които 

се пречистват с болка, за да влязат чисто в Моето присъствие. Но можете да им помогнете с 

молитвите си, с милосърдието си и щедрите си мисли в изкуплението и да съкратите времето на 

страданието им. 

52 Моето учение за универсалната любов ще обедини всички души и ще ги сближи, без да 

прокарва разделителна линия между световете на живота, и ще накара съществата да се обичат с 

духовна любов. 

53 Легиони от същества на мрака се спускат над човечеството като буреносни облаци, 

предизвиквайки сътресения, обърквайки умовете и помрачавайки сърцата. И въпреки че 

човечеството разполага с оръжия, за да се защити от тези коварни атаки, някои не знаят как да ги 

използват, а други дори не подозират, че ги притежават. 

54 Влиянието на тези сили съществува във войните, в убийствата и в низките страсти. Вие, 

които сте отворили очите си за светлината и познавате духовните оръжия на любовта и 

справедливостта, които съм ви поверил, молете се за света и за духовния свят, помирявайте тези, 

които се мразят, учете се да обичате, прощавайте и се молете. 

55 Но помнете също, че добрите дела, които вършите на земята, ще бъдат светлина, която 

просветлява обърканите души, и че молитвите ви ще бъдат балсам за тях, който ги освобождава от 

объркването. Борете се срещу изкушенията и лошите вдъхновения, за да изпитате победата на 

светлината. 

56 Подгответе се, защото посланието, което ще трябва да донесете на хората, ще ги накара да 

разпознаят своите качества и способности, някои от които са непознати, а други - неразвити. 

57 Ще поучаваш с добри дела, ще възстановиш здравето на изоставения от науката и ще 

спасиш душата, за която хората са казали, че е осъдена на вечно наказание. И едните, и другите ще 

разпознаят славата на моето дело и тъмна превръзка ще падне от очите им. 

58 Това е времето, в което ще се видя, ще се почувствам във всички и ще говоря на света. 

59 На този ден ви казвам: Блажени са онези, които следват примера на Мария в своето 

пътуване, запазвайки чистотата в душата си. Мария е чистота и кротост. Който я обича, трябва да я 

вземе за пример в това отношение. Няма да е от полза да повтаряте името ѝ или да казвате, че я 

обичате, ако действията ви не съответстват на тези думи. 

60 Разпознайте истинските човешки и духовни ценности, не се оставяйте да бъдете съблазнени 

от фалшивия блясък на земната слава. Вашата светлина вече може да ви разкрие всичко, което е 

фалшиво. Осъзнайте, че има много творби, които демонстрират чистота, но съдържат само мрак и 

ви водят по тъмни пътеки, които на пръв поглед са бляскави. 
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61 Така че вие, чрез които се изявявам, разберете отговорността, която сте поели, да покажете 

в живота си, в поведението си и в изпитанията си достойно изпълнение на думите, които излизат от 

устата ви в моментите на Моето провъзгласяване. Хората са вперили поглед във вас и очакват да 

покажете душевно извисяване в действията си. Трябва да сте като прозрачно огледало. Защото, ако 

действията на онези, които не са Ме чули в това време и които наричат себе си Божии служители, 

невинаги са допустими, светът ги наблюдава без изненада. Но когато тя види същите незаконни 

действия у вас, тези, които ви наблюдават, със сигурност ще се възмутят, защото няма да разберат, 

че макар да имате тази благодат в себе си, все още можете да извършвате действия, които са в 

разрез с учението, което сте получили. 

Учителят ви казва: Пазете се от скандали от момента, в който сте взели решение да Ме 

следвате. Помнете, че от този ден душата ви отхвърля всичко, което може да ѝ навреди. Тогава 

трябва да поддържате пътя на доброто и да чувствате цялата си отговорност. 

Ако Ми служите, ако сте се предали на волята Ми, то е защото сте Ме познали, защото сте 

напълно сигурни в истинността на Моето провъзгласяване и във вас няма никакво съмнение. 

62 Когато съм ви виждал да се посвещавате на службата Ми по този начин, съм ви казвал, че 

вършите велико дело на милосърдие за вашите ближни. Вече ви казах, че духовното изпълнение на 

мисията не ви пречи да изпълнявате нито едно от човешките задължения. 

Нека никой не се опитва да усложнява простотата на моето учение. Предавам същността на 

моето учение и позволявам на хората да се вдъхновяват от него. 

63 Колко необичайно ви се струва, че Моята Божествена воля се е съединила с вашия 

интелект! На това ви казвам, че това е най-естественото нещо, тъй като се отнася за Бога, който е 

дух, и за човека, който по силата на своя дух е подобен на своя Създател. Вие бихте искали да 

проникнете в много тайни, които все още не ви е позволено да узнаете, и аз само ви казвам, че не 

науката ще ви ги разкрие, а духът, благодарение на любовта си към своя Създател. 

64 Разкрийте Моето дело в същата простота, в която ви го дадох, и тогава вашите ближни ще 

го разберат благодарение на развитието, което са постигнали. Ако действията ти разкриват, че 

заслужаваш славата, която получаваш, работата ти ще бъде достойна за възхищение и човекът ще 

повярва в Мен чрез теб. 

65 Приемам душата ти при Себе Си, за да остави зад себе си умората и трудностите на света. 

66 Вие идвате от различни точки на земята, желаейки моите наставления и моя мир. Когато 

чуеш словото ми, усещаш бащината топлина и сърцето ти се успокоява. 

67 Има хора, които с удоволствие биха ви последвали на мястото, където ви давам словото Си, 

но страхът от света им пречи да го направят. Други обаче ви гледат с презрение, дори когато 

вътрешен глас им казва, че пътят, по който вървите, е правилен и че води към истината ─ дори 

когато чуват виковете на отприщените стихии и необикновените събития, които възвестяват, че е 

настъпило ново време: времето на съда, предшестващо времето на благодатта. 

Проявих Себе Си на всички места на земята и във всички сърца. Говоря им чрез вдъхновение, 

интуиция, сънища и откровения. 

68 В момента подготвям бъдещите поколения, които няма да се разкъсват между съмнението и 

вярата и които ще дадат на преписите на книгите, които ще ви оставя, тяхната истинска стойност и 

правилно тълкуване. 

69 Те ще възвестят изпълнението на пророчествата от предишни времена. 

70 Преписите от сегашния момент ще оставя на ваше разположение, за да ги направите 

достояние на всички онези, които не са чули словото ми. Истинската ви борба ще настъпи едва 

след моето заминаване. 

71 Моето учение, вашият начин на поклонение и вашите действия ще бъдат съдници за всички 

онези, които могат да дойдат от секти и църкви, за да ги изследват. Няма да е необходимо да им 

показвате техните грешки. Напротив, ще ги посрещнете искрено и с любов и ще им покажете 

работата ми във всичките й части. 

Моят мир да бъде с вас! 
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инструкция 241 
1 Приемам ви, хора, които идвате, за да се нахраните с Божественото Слово, което е Хлябът 

на душата. Идвам при вас от любовта, която изпитвам към вас. Ах, хора, които се стремят 

единствено към болка, кръв и страхове! Сенките на материализма са затъмнили зрението на хората 

и затова те не могат да видят пътя към своята компенсация. 

2 Поне вие, които Ме слушате, се радвате на Моето слово и намирате утеха в Мен. Заради 

това човечеството е заблудило интелекта и чувствата си, тъй като вместо да се стреми към 

истината, се стреми към объркване. Великите човешки интелигентности днес процъфтяват в 

престъпността и това е техният идеал. 

Ето защо отдавна казвам на онези, които наричам мои ученици, че ако изпълняват мисията, 

която съм им поверил, техният пример ще окаже такова влияние върху живота, мисленето и 

говоренето на другите, че те ще могат да кажат: Днес използвам духа си, който преди мислех за 

безполезен. 

3 Ученици: Когато духът на човека се надигне, освободи се и работи на полетата, които му се 

полагат, чашата на страданието, която този свят пие, ще свърши. Щом одухотворяването разцъфне 

в ума и сърцето на човека, то ще разцъфне и във всички сфери на живота ви. ─ Говоря именно на 

онези, които се стремят да бъдат Мои ученици и в които откривам чувствителност, когато Ме 

слушат. 

4 Хора мои, гледайте да не пропилеете нито един миг от живота си. Обичайте се един друг и 

почувствайте болката от това, че не сте го направили преди. Размишлявайте дълбоко върху 

основните добри и лоши постъпки от миналото си. Защото този размисъл ще ви донесе добри 

плодове, а след това помислете за бъдещето. Запитайте се: "Какво съм подготвил за предстоящите 

времена?" 

Ще разберете, че имате какво да кажете на човечеството, че трябва да направите нещо, за да го 

събудите от онзи сън, който не му позволява да види пелената, с която смъртта го покрива в 

момента и постоянно го заплашва ─ трябва да направите нещо, за да се събуди и да чуе гласа на 

съвестта. 

5 Ах, вие, човешка суета! О, вие, хора, които търсите своя разцвет и слава на тази земя! 

6 За да изричате думи, които убиват, вие издигнахте за себе си трон, от който да чувате 

заповедите си за война, за призоваване на разрушение и смърт! 

7 Какво е човешката интелигентност, ако не е обединена с духовността, която е съвест, 

справедливост и милосърдие? С какви думи тези хора искат да отговорят на Бога, който е 

изобретил великите оръжия за унищожение с тяхната светлина? С какво възнамеряват да платят 

дълга, който в момента поемат? Как искат да се справят с реколтата от голямата си сеитба? 

8 А всички, които говорят за Мен и се наричат Мои ученици и служители, питам: Какво 

правите в тези моменти и какво сте направили, за да защитите света? 

9 О, деца, които Ме слушате в това време! Работете в Моето дело на любовта, побързайте да 

посветите онази част от живота си, която искам от вас, за доброто на ближния, което ще бъде 

едновременно и за ваше добро. 

10 Работата ми се нуждае от войници. Защо да не загубите живота си на този духовен фронт, 

след като го давате без никаква полза на бойните полета? 

11 Използвайте тази част от времето, което ви изисквам, като наставлявате, изнасяте лекции, 

изпълнени с любов и знание, като омекотявате и пробуждате сърцата. Погледнете моето 

Божествено същество, което се е посветило на задачата да ви обича, да ви защитава и да ви спасява. 

Не забравяйте, че още като човек посветих целия си живот на вас. Не се задоволявайте да пожънете 

само малко семе. Какъв ще бъде подаръкът, който ще ми дадеш в ръцете, когато влезеш в това, 

което наричаш Отвъдното? Дадох ти вода от извора Си в изобилие. Искаш ли да Ми върнеш само 

няколко капки? Свидетелствайте с добрите си дела. 

12 Духовните дарби, които ви бяха разкрити през това време, излязоха наяве, за да ви помогнат 

да излеете тези кристално чисти води върху душите на вашите ближни. Учете се от вашия Учител, 

който винаги ви се е показвал като източник на любов, като постоянен дар, като горяща лампа, 
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която осветява сърцето на страдащия. Не е ли всяка моя дума като факел светлина по пътя на 

пътника, който е на път към целта на своята съдба? Не е ли това послание ново откровение, което 

ви доближава до Бога? 

13 Само онези, които чувстват и живеят моето учение и моя закон, ще могат да се нарекат 

"учители" в моята работа. Ето къде ви води тази дума, за да можете да разпознаете високото и 

ниското в нея. Защото духът, който иска да бъде велик, се интересува само от велики дела. 

Малкият дух се стреми само към малкото, а за да повярва, трябва мъчително да се отдели от 

излишното и да се укрепи в любовта към своя Отец. 

14 Великият дух, от друга страна, в името на своя висок идеал или мисия на любовта жертва 

дори това, което вие смятате за най-скъпо. 

15 Удивлявате ли се, че Моите ученици от Втората епоха оставиха всичко, за да Ме последват, 

че дадоха всичко от любов към вас? 

16 Словото Ми приканва всички да се върнат към пътя на любовта. Там мнозина ще се 

срамуват, че са изпитвали омраза или неприязън към своите ближни, че не са продължили да ги 

обичат. Тогава те ще ги прегърнат отново с болка и същевременно с радостта на покаянието. 

Тогава ще се прояви одухотворяването и земно-човешкото ще изчезне. 

17 Ще ви кажа още нещо за великите души: те не са чувствителни към обиди, нито слаби към 

удари. Те гледат спокойно на такива дреболии и съжаляват онези, които ги извършват. Те са над 

тези дреболии и гледат само към великото. 

18 Всички вие ще трябва да преминете през големи изпитания. Трябва да сте много силни, за 

да не се отчайвате и така да избегнете срама от своята слабост. 

Вие, които сте чули това слово и сте дошли на тази трапеза, пълна с добра храна, и сте се 

нахранили с моята мъдрост ─ бъдете силни и насърчавайте ближните си чрез любовта си. 

19 Който прави добро, е апостол на Христос. Но той няма да се нуждае от титли, които да го 

удостоверяват като такъв, нито пък ще му е необходимо да се хвали. 

20 Какво Ми казваш, когато ти разкривам скръбните събития на бъдещето? Какво бихте могли 

да предложите на непосветените, които идват при вас за утеха? 

21 Казвам ви само: посейте семето ми. Това учение е вашето наследство. Ако знаете как да 

проникнете в дълбините на душата си, ще откриете там Месията, който непрестанно се връща в 

сърцето ви, за да го озари със своята светлина. 

22 Онези, които ще дойдат утре, за да научат за моето идване, могат да се разделят на две 

групи: Някои, които идват със съмнения и си тръгват повярвали и разкаяни, защото любовта на 

моето слово ги е докоснала. И другите, които идват невярващи и ще останат също толкова 

недоволни, защото са повече тяло, отколкото душа, повече ограниченост, отколкото мислене. А на 

вас, които сте наречени мои нови ученици и сте белязани от Светия Дух, казвам: кога ще започнете 

да просвещавате света с примера на делата си на любов? 

23 Слушайте: Когато бях с вас на земята, хората идваха при Мен на тълпи ─ високопоставени 

мъже, пълни със суета, управници, които Ме търсеха тайно, за да Ме чуят. Едни Ми се 

възхищаваха, но от страх не Ме изповядваха открито, а други Ме отхвърляха. При мен идваха 

множество хора - мъже, жени и деца, които ме слушаха сутрин, следобед и вечер, и винаги 

намираха Учителя готов да им даде Божието слово. Виждаха, че Учителят се е забравил, и не 

можеха да обяснят в кой час приема храна, за да не отслабне тялото Му и да не затихне гласът Му. 

Причината за това е, че те не знаят, че Исус получава сила от собствения си дух и намира храна в 

Себе Си. 

24 По същия начин и вие един ден ще разберете, че онзи, който, вдъхновен от Божествената 

любов, посвещава съществуването си на задачата да утешава, подкрепя и обича ближните си, ще 

намери в душата си непозната сила и храна, която ще го поддържа, без да се уморява нито за миг в 

борбата. 

25 По този начин Аз ще се проявя в онзи народ, който е същият като днес и който утре ще 

образува една общност по целия свят: Божия народ. 
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26 Учете се от Мен и използвайте дарбите си, за да изплатите големия дълг, който имате към 

себе си и към човечеството. Приемете изкуплението с готовност и не желайте да платите този дълг 

с нещо, което ви харесва и не е трудно. Често ще трябва да правите жертви или да се отказвате. 

27 Не ви моля за живота ви, а само за няколко часа, само за част от времето ви. 

28 Помнете, че за да бъде с вас, Исус напусна Своята Майка ─ тази най-любяща Майка, която 

беше единственото нещо, което Той имаше на земята. Той се е отдалечил от нея приживе и е бил в 

ръцете ѝ само когато е бил свален безжизнен от кръста. Не искам толкова много от вас, а само 

малка част от това, което ви дадох и на което ви научих. 

29 Дайте живота си, като утешавате страдащите, изцелявате болните и спасявате изгубените, 

но не се оставяйте да ви убият само за да покажете, че сте готови да умрете за Мен. 

30 В моите учения няма да има обвинители или обвиняеми, нито обидени, нито оскърбени. В 

него ще има само онези, които се стремят да се развиват нагоре чрез практикуване на моите 

учения. 

31 Притежавате всичко, за да Ме достигнете: Светът е училище, животът е учебник, а моето 

вдъхновение е светлина. Учителят съм Аз, а хората са Мои ученици. Затова ви призовавам 

непрестанно и ви казвам: Всички вие намирате място в Моята любов. 

32 Не Ме оставяйте сам в Моето учение, не бъдете хладни пред тази любов, която ви показвам. 

Помнете, че някои човешки устни ви просвещават със словото на Моя Дух. 

33 Когато казвате на земята, че съм ви донесъл религии с Моето учение, с Моя закон, ви 

казвам, че в Моите очи има само едно поклонение, а именно това на любовта, на любовта към 

Отец, към ближния или към събратята си и към всичко, което е произлязло от Създателя. 

34 Тази върховна божествена заповед да се обичаме един друг ще бъде законът, който 

обединява всички хора, който ги просветлява, за да почувстват, че са братя и сестри, да се 

защитават един друг, да застават един до друг, да се предпазват от изкушения и да се признават 

един друг, без да се обиждат от различията в расата или вярата. 

35 Представете си такъв свят и ще си го представите в мир, като едно семейство, управлявано 

от законите на любовта, уважението и справедливостта. 

36 Тези пророчества ще се сбъднат, защото вашият свят не е обречен да бъде вечна долина на 

мрака и греховете. 

37 Добродетелта ще засияе в сърцата на хората като цветята в градините. Защото ви казвам: 

Цветята в своята красота са като идеите и вдъхновенията, които идват от Бога, за да спасят 

грешниците. 

38 Приближете се, това е вашият път, тук има хляб за бедните и утеха за страдащите. Елате и 

не се страхувайте от нищо. 

39 Благословеният народ на Израел, Отец ви казва: Чуйте гласа на съвестта си, обучете разума 

си, защото Аз ще оставя словото Си, записано неизличимо във всеки от вас. Чуйте живото Слово, 

което в момента преливам, което извира от източника на мъдрост, който е Моят Дух. 

40 Отворих всички пътища, за да могат всички Мои деца да дойдат при Мен. Сега е времето на 

пробуждането, когато ясно ще покажа Словото Си за миналите времена и новите откровения, които 

ще ви дам и които са завършекът, третата част на книгата, чиито собственици ще бъдете. 

41 Отстраних от вас завесата, която скриваше величието на Моето учение. Дадох ви семето във 

Втората епоха, за да го посеете, да го отгледате и да го представите в подходящия момент. 

42 Но аз поисках плод от поръчаните сеячи и след дълъг период от време събрах малко зърно. 

Вече ви бях казал, че на земята ще дойдат нови поколения, които ще получат последното ми 

послание. Аз ги подготвям в момента и ви казвам: Дойде моментът, в който започнах тази нова ера. 

43 Предтечата откри първите работници на моето дело, а след това Учителят отвори Книгата, 

за да покаже цялото й съдържание, което е светлина, мъдрост и спасение за човечеството. Така за 

вас настъпи този момент на благодат. Обединих мъже и жени от различни вероизповедания и 

светогледи. Проникнах в сърцата им и видях само горчивина и разочарование. И когато чуха 

словото ми, не го отхвърлиха, не затвориха сърцата си, не го подложиха на съмнение, а го приеха с 

любов и уважение. 
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44 Погрижих се те да се посветят на изучаването на всички прояви на моята Божественост и те 

ги намериха за достоверни, изпълнени с голямо значение, а сърцата им бяха насърчени. Но дойде 

моментът, в който им казах: "Ласкаех ви, вие се наслаждавахте на ласките ми, но сега е време за 

борба." И устните, които преди това бяха неудобни и мълчаливи, заговориха с Божественото слово. 

Аз самият излях словото си чрез тях и те станаха мои гласоподаватели. 

Други, които срещнах пълни с вяра, превърнах в църковни водачи и им казах: Начертайте сърца 

и създайте църкви от тях. Въоръжете се със силата на душата си, защото ще се сблъскате с 

коравосърдечието на хората. Ще се борите с невярващи, защото семето на Тома е поникнало в 

сърцата и е покълнало. Но Аз ще изтръгна това семе от корен и ще ви помогна в работата ви. Всеки 

от вас ще бъде като факел, който осветява пътя на вашите ближни. 

Когато времето на Моето проявление приключи и вие общувате с Мен само от дух на дух, ще 

продължите да получавате наставления. И хората ще се чудят и ще питат откъде сте научили. След 

това ще им покажеш книгата на сърцето си, в която е вписано моето учение и от която ще извират 

нови вдъхновения. 

45 Ще се боря да ви оставя подготвени за времето след моето заминаване. За тази цел 

определих дълъг период от време, така че през него да имате много възможности да разберете 

работата ми. 

И все пак не съм бил видим за материалните очи. Наистина ви казах, че в това време всяко око 

ще Ме види ─ това на грешника и на нехранимайкото ─ но това не са очите на тялото, а духовният 

поглед, който Ме вижда, осветен от духа и душата като светилище, което Ме усеща. 

46 Подготвил съм "работници" в много области, които да разкрият Моето дело. Колко мигове 

на щастие е изживяла душата ти, докато си слушала Моето учение! Колко сте очаровани от 

чудесата, които съм ви дал! За да Ме признаете, Аз ви дадох безброй доказателства, защото искам, 

щом сте готови, да приемете онези, които са предопределени от Мен да познаят това учение. Ще се 

борите като по-възрастни братя и сестри за страдащите сърца, за да им помагате и да им служите 

като опора. Върнете заблудената овца обратно на преградата, облекчете страданието, спасете 

събратята си. 

47 Ще ви помогна да носите кръста си, когато сте изтощени, и ще ви науча да изкачвате 

планината на изпълнението на мисията. Какво бихте могли да очаквате, ако не изпълнявате. Как 

бихте могли да почувствате сила, как бихте могли да живеете, ако след като Ме чуете, не 

засвидетелствате тези учения? 

48 Бъдете силни, обичайте се един друг и моята благословия ще се спусне върху вас като роса, 

за да ви насърчава винаги. 

49 Когато усещате удоволствието от живота, вие приписвате това удоволствие на света. Но аз 

ви казвам: Искам да те видя щастлива. Ето защо ви изпращам тези мигове на щастие. Защото 

когато детето се усмихва, и Отец се усмихва. Търсете здравите радости, които не смущават душата, 

и ще Ме намерите в тях. Но бъдете щастливи, ако можете да се усмихвате насред страданията си! 

50 Моят бащински поглед е вперен в сърцата ви, о, възлюбени деца, и виждам вашата 

преданост. Вие забравихте това, което принадлежи на вашия материален живот, и се подхранвате с 

Моите думи, за да се изпълните с неговата същност и да почувствате Моето присъствие дълбоко в 

себе си. Разкривам ви Себе Си, защото ви обичам и искам да разберете копнежа Ми. 

Изпълнен с благодарност, ти смирено Ми показваш сърцето си и Ми казваш: "Учителю, 

прочети в него като в отворена книга и извърши в нас Твоята воля. Ние ще се съгласим с това, 

което Ти трябва да постановиш над нас." 

51 Виждам твоята вяра и доверие в Моята Божественост. Вие знаете, че ви обичам и ви давам 

всичко, което е справедливо и за ваше добро. Затова имай вяра и Ме помоли за помощ. 

Това е време на покаяние, в което живеете и в което няма да имате съвършени радости, нито 

траен мир. Тази земя не е ваша родина. Вие сте негови временни обитатели и според заслугите си 

си изработвате по-добър, по-висш живот от този. 

52 На земята, когато бъдете подготвени, ще почувствате мира на Моя Дух ─ онзи мир, на 

който сте се наслаждавали и който останалата част от света не познава ─ онази нежност, която се 
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излъчва в Моето Слово ─ онази слава, която сте изпитали, когато сте се издигнали в общение с 

Мен. 

Светът не разполага с този стимул, но се нуждае от него, очаква го, защото знае, че трябва да 

дойде, а някои се подготвят, защото подозират, че наближава времето, когато ще дойда при тях. 

Но аз ви казвам: Всички вие ще се сдобиете с този мир, всички вие ще познаете светлината на 

истината. Словото Ми ще се разпространява от уста на уста, от дом на дом и от един народ на друг 

чрез Моите "работници". Но Аз видях в тях и в хората техния бавен напредък, тяхната боязливост и 

затова Моето дело не излезе извън тесните граници, в които те го ограничиха, а това не е Моята 

воля. 

53 "Работници", Аз поисках от вас обединение, за да формирате един дух, един ум и едно 

сърце, така че където и да се намират вашите ближни, да чуват от вас едно и също слово, едно и 

също свидетелство за всички и да виждат Моята Божествена Любов, отразена във вас. 

54 Научих ви на любов, търпение и смирение, за да можете да носите мисията си като нежен 

кръст. Работата по обновяването, пречистването и одухотворяването на човечеството е работа, 

която изисква време. Едно поколение ще предаде на следващото същия боен дух и същото духовно 

извисяване, докато светът се усъвършенства с течение на времето и достигне до изпълнението на 

своята задача. 

55 Не се страхувайте от утрешния ден. Не се страхувайте, че ще отидете твърде далеч и ще 

загубите пътя. Пътят е толкова широк, че няма да стигнете скоро до края му. Аз съм с теб на всяка 

крачка - и пред теб, и зад теб, и отдясно, и отляво. Силата на Моя Дух ви облича; онази вътрешна 

сила, която ви насърчава да се борите неуморно, няма да ви напусне. Някои от вас са се трудили 

година след година и са виждали зората на всеки ден като първия, в който са работили за Моето 

дело. 

56 Търсете цялото съвършенство в Мен, но не изисквайте абсолютна праведност и 

съвършенство от "работниците". Те са човешки същества и има опасност да отслабнат. Те също се 

борят за своето спасение. 

Онова съвършенство, което душата ви копнее да види, търсете при душите, които обитават 

високи духовни нива, където всичко е любов, красота и светлина. 

57 Сърцето ви се пречиства при изпълнението на мисията. Всеки напредва според любовта си, 

предаността си и желанието си да Ми служи. Моето Слово е едно и също за всички, но въпреки 

това открих "работници", които правят големи крачки към одухотворяване, и други, които 

изостават в развитието си. 

58 За да разберете същността на моите учения, трябва да ги следвате. Ако само чуете моите 

учения и след това ги забравите, няма да можете да ги запазите, нито да предадете онази вкусна 

същност, която моите учения съдържат. Толкова е просто, че можете да го практикувате от първия 

момент, в който го чуете. Любовта е първият закон, който ви оповестих, и от него произтичат 

всички останали закони и заповеди. 

59 Казвал съм ви, че съм създал всички равни и обичам всички. Защо не се обичате един друг 

без разлика на раса, класа или вероизповедание? Защо обичате едни, а пренебрегвате други? Не 

обичайте само тези, които ви правят добро, а търсете всички и създавайте връзки на любов с тях. 

Упражнявайте универсалната любов, която обхваща всички, и обичайте земните и духовните си 

братя и сестри. Моята работа поставя всички души на едно и също ниво. Искам всички вие да 

създадете моето семейство, което да се обича и да създава всеобщ мир, да се съюзи с моята 

Божественост, така че всеки от вас да бъде мой представител, където и да се намира. 

60 Подгответе се така, че всеки от вас да бъде плод на Великото дърво и този плод да се 

умножава безкрайно. 

61 Молете се за света и нека тази молитва да бъде като мантия, която защитава човечеството, 

като противоотрова срещу войната, която постоянно се приближава и погубва човека. 

62 Благославям всички мои създания и ги оставям обединени в протегнатите си ръце. 

63 Елате при Мен, вие, които проливате сълзи, Аз съм Утехата. Любовта се приближава към 

вас, защото вие сте създанията, които в своето опустошение се нуждаят от ласката на Отца, за да 

възкръснат. 
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64 Всички вие носите кръст на раменете си, за да приличате в него на Учителя. Но не искам 

този кръст да се превърне в непоносимо или тежко бреме заради липсата на разбиране и издигане. 

65 Превратностите на живота ви връхлитат като вихрушка. Но любовта към Отец и доверието, 

което сте Му оказали, ви дават спокойствие в изпитанията и ви позволяват да излезете победители. 

66 Който истински се доверява на Мен, никога няма да бъде измамен. 

67 Болката прави чувствително закоравялото сърце, тя ще накара кристално чистата вода да 

бликне от скалите. Изпитанията държат душата будна. 

68 Ти си тръгнал с желание за моето слово, защото познаваш гласа на Божествения Пастир, по 

чиито стъпки вървиш от дълго време. 

69 Не принудата ви накара да Ме последвате по този път, нито страхът, а желанието да бъдете 

полезни на ближния си, за да бъдете угодни на Господа. 

70 Така новите ученици се подготвят да бъдат факли, които осветяват света. Блажени са онези, 

които Ме разбират и вярват в Словото Ми, защото те няма да изпитват нито глад, нито жажда в 

душите си. 

71 Не искам утре, когато сърцето ви стане свидетел на чудесата, станали реалност 

благодарение на вашите дарове, то да се изпълни със суета и самочувствие. Но не искам и да ви 

виждам плахи, защото тогава няма да вдъхвате доверие на ближните си. Бъдете убедени в това, 

което говорите и правите. 

72 Трябва да укрепите подготовката си и да усъвършенствате подхода си, за да бъдете 

разпознати и след моето заминаване. 

73 На всички вас съм поверил дара на изцелението, с който можете да правите чудеса сред 

физически и психически болните. 

74 Вие сами ще потърсите порицания в блатото, за да му подадете спасителна ръка. Ако 

мислите, че моето семе няма да поникне там, грешите. Мога да ви докажа, че от блатото могат да 

поникнат бели като сняг цветя. Колкото по-покварена е една душа, толкова повече любов е нужна, 

за да я потърсиш, и когато усети ласката или лечебния балсам, тя ще почувства, че в нея прониква 

лъч светлина, и ще бъде сред най-пламенните. Нейната благодарност ще бъде много голяма, 

защото ще й бъде простена вината, която също е била много голяма. 

75 Ти ще ги търсиш, както аз винаги съм те търсил. Не забравяй, че праведните вече са с Мен. 

Моят мир да бъде с вас! 
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