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Предговор 
Във всички времена Бог се е разкривал на човечеството ─ както в миналото, така и днес. 

Най-чистата и най-висша форма на общуване между Бога и човека е общуването от дух към 

дух. Тъй като обаче мнозинството от хората не са били и не са вътрешно подготвени за това, 

Бог използва посредници, които разкриват на хората Неговото Свято Слово под формата на 

закони, прокламации и инструкции: 

В Първата епоха чрез Мойсей, патриарсите и пророците. 

Във Втората епоха чрез Исус и Неговите ученици и апостоли. 

В третото време ─ сегашното време ─ от множество гласоподаватели през годините от 1884 до 

1950 в Мексико, където хората от простолюдието се събираха на прости места за срещи в 

неделя, за да слушат Божието слово. 

През последните десет-двадесет години преди 1950 г. тези божествени учения са били 

стенографирани и събирани от различните места за срещи през 50-те години. От тях са подбрани 

366 поучения, които са публикувани през 1962 г. в 12-томно произведение под заглавие Libro de la 

Vida Verdadera, на немски Buch des Wahren Lebens. 

Всяко от тези учения представлява хармонично единство от божествени учения, адресирани по 

онова време до аудиторията в Мексико, но както се подчертава няколко пъти в тях, те са 

наследство за цялото човечество днес и за бъдещите поколения. 

Не буквата на божественото слово, а неговият дълбок, вътрешен смисъл е този, който извисява 

човека и е храна и балсам за гладната му душа. В същото време той служи като насока за 

поведението му в ежедневието. 

Вслушването в божественото слово е първата стъпка по пътя към съвършенството. Тя събужда 

в нас желанието да усвоим чутото и да го приложим в ежедневието си, за да изпълним 

божествената заповед, дадена ни още преди 2000 години от Исус: "Обичай Бога над всичко и 

ближния си като себе си". Това е истинското служене на Бога, което води до вътрешен мир, а 

оттам и до мир в света. 

Тъй като един-единствен земен живот обикновено не е достатъчен, за да "станем съвършени 

като нашия небесен Отец", чрез закона за прераждането - закон на божествената любов, милост и 

справедливост - ни е дадена възможност за постепенно разгръщане на душата ни и за поправяне на 

греховете. 

В много учения Божественият Дух ни наставлява колко важна е истинската духовна молитва, за 

да се доближаваме все повече до Бога, да общуваме с Него от дух на дух, а също и да предаваме 

всичко в ежедневието си в Неговите ръце. 

Във Втората епоха Божественият Дух ни научи на Господнята молитва чрез устата на Исус. В 

днешната Трета епоха Бог ни препоръчва една още по-кратка молитва, която съдържа всичко, която 

дори не е нужно да изричаме на глас, но която можем да отправим към нашия Небесен Отец, 

дълбоко почувствана в сърцата ни като вътрешен копнеж: "Господи, да бъде Твоята воля за мен". 

Нека четенето и изучаването на том IX укрепи доверието ни в Божията любов, мъдрост и 

всемогъщество, да ни даде сила и вдъхновение да бъдем фар за нашите ближни в бурни времена. 
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Въведение 
Никой друг няма да може да изрази по-добре и по-убедително дълбокото усещане и 

преживяване на вътрешната и външната трансформация на личността от пряк съвременен свидетел, 

който сам е участвал в продължение на много години като носител на глас в божествените прояви в 

Мексико: 

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

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

въздух дори за няколко минути. 

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

младостта, когато човек преследва най-празни мечти, преживях не малка криза на нетърпение и 

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

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

един ден ще възвърна здравето си. 

Много лекари се занимаваха с моя случай и бях подложен на безброй форми на лечение - 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

странно, отначало ме обзе страх, но постепенно го опознах, а с времето явлението се засили. 

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

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

вид ставаше все по-окаян. 

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

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

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

на тези прокламации, го беше взел със себе си. 

В един момент бях сигурен, че именно ТОЙ, Учителят, говори с помощта на човешкото 

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

за справедливост. 

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

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

възстановя тялото и душата си. 

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

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

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

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

слух на "носителя на словото", който след това да предаде небесното слово. 

В този случай "носителят на словото" или "инструментът" е жена. Обикновена жена, може да се 

каже, че с обикновена външност, и сляпа от рождение. Трябва да призная, че външният й вид не ми 
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направи особено приятно впечатление. Затова още по-голямо беше удивлението ми, когато устните 

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

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

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

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

оратора, за да се издигнат в областите на духа и да се насладят напълно на божественото 

наставление. Но ако по време на прокламацията някой отвори очи и наблюдава оратора, той може 

да забележи как това бедно и обикновено същество се е преобразило в извисяването на ума си, как 

в такива моменти от него се излъчва велика красота и вдъхващо страхопочитание величие. 

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

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

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

съвършено изглеждаше вдъхновението. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

да се покаят и да се поправят. 

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

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

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

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

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

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

като Носител на Словото. 

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

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

неограничено право над своите създания? 

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

живота си на това трудно и деликатно служение. 

Няколко месеца подготовка, които същевременно доведоха до пълното ми физическо 

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

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

престана да се проявява в тази форма. 

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

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

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

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

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

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

словото, което излизаше от собствените ни устни. Никакво влияние не трябваше да навлиза в 

умовете ни, за да можем да приемем божественото послание с най-голяма вярност. Ако останем 

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

на суетата или егоизма да ни управляват, Той ни докосва със Своята справедливост, като оттегля 
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вдъхновението Си от нас за известно време, за да ни покаже, че без Него не можем да направим 

нищо, защото без Него сме нищо. 

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

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

като носител на Словото. 

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

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

От тях беше съставена книга, която трябваше да бъде достъпна за широката публика и която и 

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

на хората от това и бъдещите времена като дар на любов, светлина, справедливост и мир. 

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

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

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

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

послания, които Божественият Учител в Своята доброта е разкрил на човечеството в това време 

чрез посредници, колкото прости, толкова и недостойни. 

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

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

своите човешки посредници." 
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инструкция 242 
1 В това време, когато болката на човечеството е горчива и пътят му е скръбен, Моята воля е 

да се приближа до вас, за да ви помогна да откриете своето наследство. 

2 Обърнете лицата си назад и се замислете за пътя, който сте оставили зад себе си и пред 

който някои са ужасени. Това са пътищата, по които ще ви накарам да се върнете. Но не за да се 

оскверните там, а за да спасите заблудените. 

3 Използвайте моето присъствие сред вас, ученици, за да можете да носите моя мир в душите 

си и да го направите осезаем за вашите ближни. 

4 Моето учение в този Трети период ще ви извади от духовния застой и ще ви накара да 

направите големи и решителни стъпки по духовния път. 

5 Предоставих ти благодатта моето провъзгласяване да бъде извършено чрез твоя собствен 

интелект, за да се почувстваш достоен за моята Божественост, за да може утре, когато този глас 

вече не се чува, сърцето ти да не се отчайва пред борбата, защото знае, че моето слово остава 

отпечатано в твоето същество. 

6 Пазете семето, което ви поверявам в този момент. Осъзнайте, че аз никога не лишавам 

детето от наследство, а то постепенно се лишава от наследство чрез лошите си дела. 

7 Когато на вратата ви почукат хора, които се нуждаят от обяснения и свидетелства, не се 

крийте и не питайте: "Какво да правя? Какво да отговоря?" 

8 Ще говориш за Мен със спокоен ум и твърд глас и ще защитаваш името Ми с оръжията, 

които съм ти дал - милост, любов и истинност. 

9 Затова останах с вас и ви се изявих за дълго време, за да ви просветят Моите многообразни 

учения и Моите чудеса да разпалят вярата ви. Значението на Моето Слово те накара да забравиш 

предишния си религиозен фанатизъм и когато хората те потърсят, ще открият в теб само 

простотата на истинското духовно поклонение. 

10 Словото ми се излива на различни места, където може да бъде чуто, за да не се чувствате 

без напътствия във времената на най-голяма борба и най-тежки изпитания. Но наближава времето, 

когато словото ми вече няма да се чува сред вас. 

11 Не се страхувайте да останете без тази благодат. Помнете, че Аз ви подготвям за диалог 

между духовете още от Първата епоха. 

12 Всяка епоха е нов урок за вашия дух и поредната стъпка по пътя на развитието. 

13 Предавам посланието си за мир на света, като позволявам гласът ми да бъде чут чрез много 

носители на глас. И както винаги, моето учение трябва да усъвършенства душите ви. 

14 Ако човекът нямаше душа и беше напълно материално същество, неговата задача и съдба 

щяха да приключат с последния дъх на живота. Но в него има нещо, което е нетленно, затова той 

ще се бори, ще се "събуди" и ще насочи погледа си към вечното. 

15 Словото Ми ви подготвя да живеете в утрешния свят - във времето, когато посланието Ми 

постепенно ще бъде разбрано. Тогава ще разберете, че съм предвидил събитията, за които ви бях 

съобщил много преди това. 

16 Моето учение ще се бори и ще предизвика истински битки в сърцата на хората. Докато те 

настояват да живеят егоистично, това ще ги накара да разберат, че там, където няма милост и 

любов, не може да има мир. 

17 Моите духовни учения не са предназначени само за онези, които живеят потиснати в 

бедност и унижение. Те имат и задачата да насочат към правилния път душите и умовете на онези, 

които ръководят и управляват човечеството в различните области. Моето Слово отправя призив 

към благородните чувства, които обхващат всички хора, защото по този начин ще разберете 

висшата съдба, която съществува във всеки от вас. 

18 Вместо да таят в сърцата си омраза, егоизъм и песимизъм, хората ще желаят да правят добро 

и ще хранят надежда за победа на справедливостта. Одухотворяването ще се разпространява все 

повече и повече, а вие ще се обичате като братя и сестри, като по този начин ще създадете могъща 

сила, пред която всички ситуации, които ви водят до война, ще се разпаднат в небитието. 
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19 Аз не ви наказвам, но Аз съм справедливост и като такава я правя осезаема за всеки, който 

нарушава Моите заповеди. Защото Вечният ви е дал да познаете Неговия закон, който никой не 

може да промени. 

20 Вижте как човекът при тежко изпитание - когато падне в неизмеримо дълбока пропаст, 

когато види жена си да плаче от загубата на близките си, децата без храна, а дома потънал в 

мизерия и скръб - се оплаква, ужасява се от нещастието си, отчайва се и вместо да се моли и да се 

разкайва за вината си, се бунтува срещу Мен, казвайки: "Как е възможно Бог да ме накаже по такъв 

начин?"докато Божественият Дух също плаче за болката на Своите деца и Неговите сълзи са 

кръвта на любовта, прошката и живота. 

21 Истина ви казвам, че поради еволюцията, която човечеството е постигнало, подобряването 

на положението му не зависи само от моята милост. Тя е жертва на себе си, а не на моето 

наказание. Защото Моят закон и Моята светлина светят във всеки дух. 

Моето правосъдие идва, за да изтръгне от корен всеки плевел, и дори природните сили се 

проявяват като изпълнители на това правосъдие. Тогава всичко сякаш се заговорничи да унищожи 

човека, макар че е само за неговото пречистване. 

Но някои се объркват и казват: "Ако трябва да изтърпим толкова много болка - защо изобщо 

идваме на този свят?", без да се замислят, че болката и грехът не идват от Мен. 

Човекът е отговорен за това, че не знае какво е справедливост и какво е изкупление. Оттук идва 

първо неговият бунт, а после и богохулството. Само онзи, който е изучил Моите наставления и се 

подчинява на Моя закон, вече не може да обвинява своя Отец във вина. 

22 Духовната душа е искра, произлязла от Божествения дух, която е подложена на изпитание 

чрез различни земни тела. Поради еволюцията, която вече сте постигнали, е възможно моето 

духовно послание да достигне директно до него в този момент и да бъде разбрано. 

Тъй като всичко се развива, съвсем естествено е и вие да се развивате. Как е възможно да 

продължавате да възприемате своя Бог по толкова ограничен начин, както са Го възприемали 

вашите предци? Вече няма да можете да живеете и да мислите като онези, които са работили 

според ритуалите и предписанията, които са били длъжни да следват. Вече няма да можете да се 

смятате за незрели като тях, за да се справите с духовното. 

23 Въпреки че в предишни времена хората са се опитвали да намерят своето спасение чрез 

изграждането на материални църкви и са се стремели да пречистят душите си чрез практикуване на 

външни форми на поклонение, вие не бива повече да оставате в този застой на фанатизъм и 

невежество. Защото тогава способностите, които притежаваш, за да разбереш и съзреш величието 

на твоя Бог, ще отслабнат в твоето същество. 

24 Казах ви: Съсредоточете се върху най-вътрешната част на сърцето си, за да видите 

безкрайното и непостижимото - не с очите на тялото, а с тези на духа. Тогава, с оглед на толкова 

голямата благодат, която сте получили от Моята милост, вече няма да изпитвате нужда да 

доказвате благодарността си чрез материални дарения. 

25 Чувствата и делата на любовта ви ще бъдат най-доброто и най-ценното ви дарение. 

26 Ако искаш да постигнеш небесното царство, създай книга, в която са записани добрите ти 

дела. Тогава ще бъдете единствените отговорни за себе си и повече няма да прехвърляте 

отговорността си на други хора. 

27 След като ви покажа пътя, който е същият като този, който ви определих в миналото, и 

който е здрава основа за вашето бъдеще, трябва да се пазите да не въвеждате нови закони или 

заповеди, които биха могли да изглеждат като нови учения, защото те биха отдалечили хората от 

смисъла на Моето Слово. 

28 Не се боря с никоя религиозна общност, всяка от тях е отговорна за себе си. Посочвам само 

това, което е перфектно. Който иска да се усъвършенства, трябва да Ме следва. 

29 Пролях кръвта си, за да ви науча да спечелите спасение. Наближава часът, в който и вие, в 

часа на изпитанието, ще разберете колко прави са били думите на Исус. 
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30 Светлината ми се разкрива в духа на множествата, събрани в сянката на тези прости и 

незначителни места за срещи, които са като дърво за уморения странник и оазис за препускащия 

през пустинята. Тя ги просветлява и утешава. 

31 В любовта, с която ви прощавам и ви поправям, Аз разкривам Себе Си. Когато ти живееше 

според волята си, постоянно нарушавайки волята на Отца, Аз не прекъснах нишката на това 

греховно съществуване, не те лиших от въздух или хляб, не те оставих да страдаш и не 

пренебрегнах оплакването ти. А природата продължи да ви обгражда с плодородието, светлината и 

благословиите си. По този начин се изявявам пред хората и им се разкривам. Никой на земята не 

може да те обича с тази любов и никой не може да ти прости така, както Аз. 

32 Душата ти е семе, което Аз отглеждам и усъвършенствам от вечността, докато не роди най-

красивите цветове и най-съвършените плодове. Как бих могъл да те оставя да умреш или да те 

изоставя на произвола на бурите?  

33 Как да ви изоставя по пътя ви, когато Аз съм единственият, който знае съдбата на всички 

същества? 

34 Разкривам ти много неща, за да се научиш по пътя си да чуваш плача, който не минава през 

устните ти, да откриваш тъгата, която се крие зад усмивката, и да лекуваш болестите, на които 

науката не помага. 

35 Днес, когато на пътя ви се изпречат нуждаещи се, вложете в тях нещо от това, което сте 

получили. Но не губете време, за да не ви изненада звънът на вечността и да ви призове в 

"духовната долина". Защото ще съжалявате горчиво за пропуснатата възможност. 

36 Изработете мир за душата си още сега. 

37 Ученици, много пъти словото Ми е било осъдително сред вас. Но в сърцевината му сте 

открили сладкия вкус на плода, който ви е издигнал за обновление в това време. 

38 Призовавал съм ви да си дадете сметка, когато упорито сте упорствали в греха. Но скоро 

открихте намерението на вашия Отец, който иска да ви спаси. И така, недисциплинираността на 

"плътта" постепенно отстъпва място на одухотворяването. 

39 За любовта, с която ви дарих живот, хората дават само няколко доказателства или знаци. От 

всички човешки чувства най-много прилича на Божествената любов майчината любов, защото в 

нея има безкористност, себеотрицание и желание да направиш детето щастливо, дори ако това 

означава жертва. 

40 Но любовта, която ще преобрази света, отново ще извира от сърцата. Тази любов 

вдъхновява моя Свети Дух, който ще изпрати лъчите си върху човечеството, за да го събуди от 

дълбокия му сън, така че то да може да се наслади на този нов ден, събуждайки се с будни сетива. 

41 Всеки, който иска да Ме последва в това време, ще трябва да се откаже от нещо, за да 

следва Моята пътека. Някои ще оставят притежанията си, други ще забравят фалшивите любовни 

отношения. Някои ще слязат от високите си жилища и тронове, а други ще напуснат олтарите си. 

42 Страстите, суетата, мимолетните и безсмислени удоволствия ще останат. 

43 Идвам с желание за твоята душа, на която помагам с любовта Си, за да я спася. Не съм 

отворил портите на Обетованата земя, за да влезе тялото ти. Този блестящ бял град е домът, който 

очаква, подобно на нова дреха с най-красивите празнични одежди, пристигането на Народения, 

който го е спечелил чрез заслугите и победите си в големите битки на живота, и това е вашият дух. 

44 Аз ви уча как да придобиете необходимите заслуги, за да стигнете до вечния дом. Научих ви 

да се молите за света с онази дълбока и проста молитва, която се издига към Мен като аромат на 

цветя. Дадох ви способности и духовни дарби, за да проявявате милост по много начини. Надарих 

ви с духовна и морална сила, за да живеете с радост и смелост и да посрещате изпитанията. 

Укрепих ви в решенията ви за обновяване и усъвършенстване, за да почувствате щастието да се 

наричате мои ученици и удовлетворението да разпространявате моето учение чрез вашия пример. 

45 Душата ти се е подготвила да приеме моето Присъствие. Виждам, че колкото повече време 

минава, толкова по-малко се занимавате със земния живот и толкова повече започвате да се 

интересувате от духовното си бъдеще. 



 

13 

46 Страданията и нещастията, с които се сблъсквате по пътя си, вече възприемате като малки 

препъни камъни, които само леко нараняват краката ви, а не като решителни препятствия, които ви 

спират да продължите. Днес запазвате риданията и сълзите за големите кризи в живота. 

47 Моята милост ви води и вие ставате все по-разбиращи. Вие вече не сте онези, които се 

задоволяваха да се освежават, докато слушат Моето Слово, без да запазят нищо от него, и които 

бяха внимателни само когато молеха Господа за материални блага. 

48 Сега идвате като истински ученици, които желаят Учителя, и като такива Ме намирате. Ако 

в миналото ви казвах: "Аз съм пътят", днес мога да ви кажа: "Аз съм небесната стълба, по която ще 

се изкачите при Мен". Защото сега, в Моята светлина, вие сте намерили начина да се издигнете, да 

се приближите до Мен и да разговаряте духовно с Учителя чрез молитва. 

49 Сега Ме намирате в себе си, на мястото, където винаги съм живял, откакто съществувате. 

Надникнали сте в себе си и сте открили светилище, в което има олтар на любовта, жертва на 

смирението и светилник, чийто пламък не угасват и най-силните бури - вярата. 

50 Душата ви е била пратеник и носител на духовни мисии. От самото начало на времето тя е 

предназначена да спасява и благославя своите съседи. 

51 За нея е отминало времето, когато е създала образа на своя Бог, за да го почувства достъпен 

и близък, да го докосне, да го съзерцава и да му говори. 

52 Дълго време сте обръщали гръб на тези образи, фигури и символи, защото сте разбрали, че 

носите истинския образ на Създателя в себе си, тъй като притежавате по нещо от всяка от 

способностите и качествата на божествеността, като живот, любов, дух, воля, разум, сила, духовна 

вечност. 

53 В това време ще бъда разбран и обичан от душата ви, а също така ще бъда взет за пример. 

Моята светлина сега разкрива всичко, което е било неясно и неразбираемо за хората. 

54 Аз ви говорих чрез вашия интелект, чрез който светлината на Моето божествено сияние 

беше предадена на човешкото слово. Но знайте, че когато гласоподавателят и слушателите са се 

подготвили да Ме приемат, Аз съм се разкрил в Божествената Си същност. Но когато Моите деца 

не знаеха как да се издигнат, нито пък подготвяха светилището за Мен, Божественият лъч оставаше 

спрян над душите, без да проникне напълно в тях. 

55 През тези последни периоди Аз все още ще ви разкривам и уча на много неща. 

Наследството ми ще бъде голямо. В моята тайна съкровищница все още има много неща, които са 

предназначени за всички. Не всички от вас ще достигнат една и съща степен на разбиране, дори и 

да са сред отбелязаните, защото някои са на по-високо ниво от други. Когато разберете това, не се 

опитвайте да притискате никого. Бъдете любезни и сговорчиви и помагайте на всички в тяхната 

мисия. 

56 В момента се подготвяте за изпитанията, които ще дойдат в непредвидени форми. Вие сте 

имали намек за това какви ще бъдат те по символичен начин чрез пророчески сънища и духовни 

видения. Гледайте и се молете, защото Аз ще ви предупредя. 

57 Чувстваш се недостоен и незрял пред Моето дело и пред собствената си съдба. Но наистина 

ви казвам, че всички неравности на вашите несъвършенства ще бъдат изгладени от длетото на тези 

изпитания, които ви съобщавам. 

58 Всичко ще говори за Мен и Аз ще ви говоря чрез всички проявления на природата. 

Призивите, които не са били чути преди, ще бъдат чути и разбрани. 

Цялото творение ще бъде в смут, ще трепери и ще бъде разтърсено, за да засвидетелства, че 

Божествената справедливост присъства във вселената. Но след като бъдат осъдени, хората ще се 

върнат към обичайните си пътища, но ще са направили крачка към съвършенството. Това ще бъде 

пробуждането и възраждането на това човечество. 

59 Светлината на добродетелта ще може да свети в този свят, без никой да я гаси. Разумът ще 

надделее и любовта вече няма да бъде само дума, а ще се превърне в дело. Господари и слуги 

постепенно ще изчезнат. По цялата земя ще имам Мои ученици и те ще бъдат светлина, мир и 

откровение за народите. 
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60 Този свят, който се е превърнал в ябълка на раздора поради човешкия стремеж към власт и 

човешкия егоизъм, в крайна сметка ще бъде споделен от всички, без да бъде негов собственик. 

Защото, когато Собственикът на всичко сътворено ви призове, вие доброволно ще оставите цялото 

си имущество. 

61 Сега човечеството се подготвя за настъпването на тези светли времена. Ако се намирате в 

трудно изпитание, не се отчайвайте и със сигурност не богохулствайте. Молете се, "наблюдавайте" 

и постоянствайте. Богохулства, проклятия и закани ще излизат от устата на невежите, на които 

трябва да простите и да ги напътствате да се изправят. 

Тогава, когато сред отчаянието на хората настъпи тишина, вие ще говорите и ще бъдете чути. 

Тогава ще видиш как онези, които са се отдалечили от Мен и са Ме оскърбили, намират прошка в 

резултат на покаянието си, подобно на Блудния син от притчата. Но тогава няма да се изненадате, 

когато видите, че вместо наказание те са получили прошка и ласки. По-скоро ще плачете от радост, 

когато видите празника на мира и любовта в света. 

62 Когато от сърцето на човечеството храмът на Светия Дух се издигне в безкрайността, сред 

тях ще се появят нови откровения, които ще бъдат толкова по-велики, колкото повече душите се 

развиват нагоре. 

63 Сега се опитвам да обединя всички онези, които Ме слушат на различните места за 

събиране. Вие не сте обединени, защото не сте Ме разбрали. След като това се случи, ще се 

обичате един друг, а когато се обичате, ще биете като едно сърце. 

64 Липсата на разбиране идва от факта, че разбирането ви е повърхностно и слабо и винаги сте 

заети със земните блага. Задоволявате се с първото, което получавате, а именно: малко спокойствие 

в сърцето, солиден покрив, малко физическо здраве, топлината на роднините и малко пари. 

65 Не ви казвам да отхвърляте земните блага, но не ви казвам и да ги предпочитате пред 

даровете на Светия Дух. 

66 Търсете по моя път възходящото развитие на душата си, но избягвайте земните ласкателства 

и почести. Знайте, че сред вас трябва да се изтъкват не имената, а делата на целия народ. Споменът 

за този, който е посял добро семе, ще бъде уважаван, благословен и примерът му ще служи за 

подражание. Това ще бъде единственият му паметник на земята. 

Моят мир да бъде с вас! 
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Инструкция 243 
1 Моят огън на любовта слиза при вас, за да стопли сърцето ви и да разпали пламък в душата 

ви. Защото лампата, която ви осветява вътрешно, у някои е угаснала, а у други вече е угаснала, и те 

Ми представят само неведома несигурност. Но в този момент моята светлина свети във всички вас. 

2 Защо да отстъпваме или да се бавим по пътя, който сме поели? Напред, ученици! 

3 Човечеството вече очаква моите пратеници, носителите на Благата вест. Тези емисари сте 

вие, свидетелите на Моето присъствие и Моето слово в третата епоха. Ще могат ли хората да 

достигнат до Мен чрез различни религии? Казвам ви само, че има само един път за възходяща 

еволюция на човечеството и това е пътят, който ви показах през Първата епоха в моя Закон - път, 

който беше запечатан с моята Кръв през Втората епоха и който в момента е осветен от моя Свети 

Дух. 

4 Целият ми закон се заключава в две заповеди: любов към Бога и любов към ближния. Това е 

начинът. 

5 Религиите са малки пътища, които водят душите към истинския път, по който те могат да се 

изкачват стъпка по стъпка, докато стигнат до Мен. Докато хората на земята изповядват различни 

религии, те са разделени. Но щом тръгнат по пътя на любовта и истината, те ще се обединят, ще 

станат едно цяло с тази единствена светлина, защото истината е само една. 

6 Но пътешествениците, поклонниците на земята, са спрели и спят. Любовта и истината са се 

отдалечили от сърцата Затова ви говорих и подготвих пратеници, които да събудят и възкресят с 

любов и милосърдие онези, които са изгубени или уморени, преди да се отприщят силите на 

природата и да се посветят с повелителните си викове на задачата да раздвижат душите, чувствата 

и интелигентността. 

7 Срещу учението на Духа ще се изправят техните врагове, които ще грабнат най-добрите си 

оръжия, ще използват цялата си сила, ще търсят свидетелства срещу това откровение. Но истина ви 

казвам, че няма да има човешка сила, която да угаси светлината, изгряла в това време, както 

тогавашните хора не можаха да заглушат гласа на Христос, дори чрез екзекуцията на Голгота, 

защото кръвта, пролята там от тях, продължи да говори през вечността. 

8 Не се страхувайте да ви нарекат измамници или магьосници. Всички тези обиди бяха 

отправени и към вашия Учител, както и имената, които невярващите и покварените дадоха на 

Моите пророци и апостоли. Но когато истината на Господа и на Неговите собствени хора надделя, 

онези, които най-много хулеха, след това бяха най-разкайващи се и пламенни като Павел. 

9 В моето апостолство от Третата епоха е и онази жена, която придружаваше Учителя по пътя 

на страданието до подножието на дървения кръст, чуваше обиди и понасяше подигравки. Сега, в 

Третата епоха, тя е верен "работник", силна душа и войник в битка. Ето защо в този момент й дадох 

място на масата си. Защото званието апостол се основава на душата, без разлика на пола. 

10 Работете заедно и вървете по пътя на истината, докато стигнете до Обетованата земя. 

11 Сега е моментът Израел да продължи работата си със смирение, без да разгласява делата си 

на любов. Лявата ръка няма да знае какво прави дясната. Не трябва да се хвалим, че сме ученици на 

Господа, нито да се ласкаем. Ако това се спазва, духовните войски ще се обединят в истински 

армии, за да формират единна воля, един фронт, чиято борба е насочена към борба с невежеството, 

греха и религиозния фанатизъм. 

12 Този народ, тази армия от хора и духовни същества, ще бъде пазител на това дело в идните 

времена, така че учението и законът да не бъдат фалшифицирани и човек да спре да се бори с 

истината. 

13 Под сянката на моето учение няма да бъдат издигнати тронове, от които прославените хора 

да управляват душите на своите ближни. Никой няма да бъде коронясан, нито покрит с пурпурна 

мантия, за да заеме мястото на Господ, нито пък ще се появят изповедници, които да съдят, 

прощават, осъждат или произнасят присъди за делата на хората. Само Аз мога да съдя душата от 

справедливо и съвършено съдилище. 
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14 Мога да изпратя хора, които да поправят, учат и напътстват, но няма да изпратя никого, 

който да съди и наказва. Изпратих мъже, които са били пастири на хора, но не и господари или 

бащи. Аз съм единственият Отец според Духа.  

15 Одухотворяването ще проникне в душата ви и ще бъде предадено на бъдещите поколения, 

които ще намерят в телата си готов инструмент за диктата на съвестта и голяма яснота за приемане 

на божествените вдъхновения. 

От тези поколения ще произлязат велики учители по духовно обучение, а също и велики учени с 

блестящи умове и висока интелигентност. Ще се появят патриарси, които са пример за морал и 

добродетели, ще се появят пророци и апостоли на истината. 

16 Когато ви казвам да се подготвите, това е и за да оставите на децата си свидетели на вашия 

пример на послушание, на духовност и братство, на вашите дела на любов към ближните. 

17 Тогава името ви ще бъде благословено и запомнено от идните поколения, които ще ви 

обичат заради следите на вашата борба, добрите ви дела и примери, достойни за подражание. Как 

да не бъдете разпознати от децата си, когато вие сте тези, които разчистват пътя от бодили и тръни, 

за да не се наранят? Затова не преминавайте безразлично през препятствията на пътя, без да 

премахвате опорите. Защото онези, които идват след теб, ще те упрекват всеки път, когато срещнат 

препятствие или тръни, а някои ще те проклинат. 

18 Ще трябва да усъвършенствате начините си на действие в моето учение, така че идващите 

след вас да видят, че сте били способни да изпълните и осъществите това, което на мнозина би се 

сторило невъзможно. Ще трябва да докажете, че спиритизмът не е фантазия, нито прекалено 

напредничаво учение, а че се е появил сред човечеството в подходящия момент, когато душите, 

благодарение на своята еволюция, са били способни да го разберат и практикуват. 

19 Сега е времето, когато духът на Илия засиява в цялата вселена, осветявайки всички светове, 

всички пътища и всички души, събуждайки тези, които спят, възкресявайки мъртвите и откривайки 

сред огромните тълпи тези, които принадлежат към 144 000 белязани или "запечатани", които имат 

мисия от Господа за човечеството от началото на времето. 

20 И така, от душите, които в друго време са принадлежали към дванадесетте израилеви 

племена, на чиято трапеза седят тези, които са принадлежали към Рувимовото племе, Аз създадох 

новите родове на този народ, заедно с тези на Левий и Завулон, като по този начин заличих 

границите, разграниченията и разделенията. В това има божествена справедливост. 

21 Не се стремете да подобрявате репутацията на което и да е място за събиране, дори на 

вашето. Работете така, че моето име и моето учение да бъдат признати и почитани от вашите 

ближни. 

Когато ви говоря за последен път през 1950 г., това няма да бъде, за да приема хората, разделени на 

групи или места за събиране. Ще получа всички мои "работници", без да обръщам внимание на 

това, кое място на събрание е изпълнявало по-добре моите учения и кое е било това, което не е 

знаело как да се подчини на моята воля. 

22 Няма да пресмятам увеличения или малкия брой "работници", които се събират на всяко 

място за събиране. Ще получа от всяко сърце неговия данък и от всички тях ще направя едно 

сърце, в което ще построя светилището Си. 

23 Илия е бил на пътя ви и неговата сила ви е направила победители в битката срещу 

неверниците, фанатиците и материалистите. 

24 Той обедини хората в Първото време, когато те бяха разделени от раздори. И в момента Той 

отново ви е обединил духовно със Своята светлина на любовта. 

25 Спомнете си, че по онова време народът е разделен на две царства, като десет племена 

принадлежат към едната част, а две - към другата. По-голямата част от тях бяха изпаднали в 

идолопоклонничество и бяха станали поклонници на Ваал. Тогава Илия се появи сред тях, за да 

разкрие пред езичниците моята слава, моето съществуване и моята сила, и им заговори следното: 

"Аз, Илия, идвам в името на Йехова, вашия Бог, когото вие отхвърлихте и срещу когото воювахте и 

пред чиито очи издигнахте лъжливи богове и идоли. Дойдох да ти кажа, че ще изпиташ силата им, 

а аз от своя страна ще призова присъствието на Йехова, моя Господ, и че този, който получи 

отговор, притежава истинския Бог." 
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26 Поклонниците на Ваал се съгласили, издигнали олтар за всеизгаряне, призовали своя бог и 

го помолили да им изпрати огън, за да докаже съществуването и силата си. В продължение на дни 

и нощи свещениците и тълпите призовават своя фалшив бог с танци и празненства, докато олтарът 

за всеизгаряне остава непроменен. 

Тогава Илия поставил дървата си върху олтар, направен от дванадесет камъка, представляващи 

дванадесетте племена на Божия народ, извикал към Йехова и му казал: "Господи, аз, Твоят слуга, 

Те моля да се откриеш на тези, които са Те отхвърлили, за да Те почетат и прославят отново." 

Тогава Отецът се открива в разгара на гръмотевична буря, от която проблясва светкавица, която 

се спуска върху олтара за всеизгаряне на пророка и го подпалва. 

Тогава идолопоклонниците, заблудените и невярващите разбраха, че Илия е пратеник на 

истинския Бог, пророк на огъня, в който всяко зло е унищожено, с чиято светлина се осветява 

тъмнината. 

27 Той е този, който подготви пътя, за да дойда при вас - този, който по онова време обедини 

душите, принадлежащи към дванадесетте племена, които днес са като камъни, за да спусне върху 

новата епоха на всеизгарянията Вселенския лъч на Моята Божественост, защото вие отново бяхте 

разделени и раздвоени. Но тази светлина се върна, за да ви обедини завинаги. 

28 Днес ви казвам: Добре дошли на всички, както на "първите", така и на "последните", както 

на учениците, така и на децата ученици, както на ревностните, така и на невярващите. 

29 Подготвям всички вас, защото светът ще поиска от вас доказателства за моето ново 

откровение. 

30 На тази земя има много религиозни общности, но нито една от тях не може да обедини 

хората и да ги накара да се обичат помежду си. Моето духовно учение ще бъде това, което ще 

свърши тази работа. Напразно светът ще се противопоставя на настъплението на тази светлина. 

Когато преследването на Моите ученици е най-ожесточено, природните сили ще бъдат 

отприщени, но те ще бъдат успокоени от молитвата на тези Мои работници, така че светът да 

изпита доказателство за властта, която съм им дал. 

31 Не спете, за да не се уплашите от болката и хаоса на света, след като ви издигна над всичко 

това. 

32 Не губете това време, вярвайки, че ще дойде друго, по-добро. Защото ще настъпи моментът, 

в който ще се върнете в "Духовната долина". Дори ако след това поискате да удължите живота си, 

за да завършите мисията си, ще срещнете справедливостта на Отца, който ще ви каже, че тази 

възможност е изчерпана. 

33 Осъзнайте, че имате задачата да посрещнете сред себе си уморения пътник и грешника, 

отслабен от порока, защото чрез вашия пример, съвет и наставления те ще намерят своето 

обновление. 

34 Не идвам при вас като съдия, защото виждам, че идвате при Мен в желанието си да се 

утешите, за да облекчите земните си страдания. Но Аз ви наставлявам, за да можете да правите на 

ближните си това, което Аз направих на вас. Не забравяйте: Когато ви поверих това духовно 

наследство, ви казах: давайте на ближния си, на нуждаещите се. Защото, ако заради тях 

пренебрегвате близките си, Аз ще се погрижа за тях. 

35 Това учение не трябва да се защитава с убийствени оръжия. Единствените оръжия, които 

съм ви поверил, за да се борите за него, са думите, изпълнени със светлина, и делата на любовта. 

Който ги използва правилно, ще види, че лошите намерения и атаките, които са били понесени 

преди него, се обезсилват. 

36 Ако искате да подтикнете грешника към добро, не го правете, като го заплашвате с моята 

присъда, със силите на природата или с болка, ако не се поднови, защото така ще му внушите 

отвращение към моето учение. Покажете истинския Бог, който е пълен с любов, милост и прошка. 

37 Но вие не сте единствените, които светлината на Светия Дух залива в тази Трета епоха. Тази 

светлина е във и над всяко човешко същество, във всяка душа. Както това време се оказа ценна 

възможност за вас да се издигнете, така и за духовенството, свещениците и пасторите на всички 

религиозни общности се оказа възможност да поправят грешките и да изпълнят волята на Отца. 
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38 Стремете се да Ми бъдете угодни. За тази цел трябва да бъдете приятни на своите ближни. 

Те ще чуят с внимание Благата вест, ако свидетелствате за Моята истина с истински дела на любов. 

39 След 1950 г. вече няма да чувате думите ми в тази форма. Но аз вече ви научих как да 

осъществите диалога между духовете. Направете се достойни за него чрез издигане и добро 

практикуване на моите учения. Няма да останете без моите вдъхновения и нови открития. 

40 Местата, където се срещате, не трябва да бъдат украсени с орнаменти, защото с тях се 

стремите да угодите на Божествения ми Дух. Моето присъствие ще се усеща по-добре в простота и 

яснота. 

41 Ще подготвя силни хора, които ще разбират и тълкуват учението ми по чист начин, така че 

да бъдат стимул за множествата и децата да виждат в тях добър пример. За този народ ще бъдат 

семена на братство, съюз и съгласие. 

42 Моята воля беше в края на това време, в което се изявявам, да създадете семейство, в което 

един обича друг - болката на един да се усеща от другите, както е при истинските братя и сестри. 

Разберете, че произхождате от един и същ Отец. Щом постигнете този идеал, силата ви ще бъде 

непреодолима. 

43 Не оценявайте стойността на собствените си дарби и не ги сравнявайте с тези на братята и 

сестрите си. Не казвайте, че някои са получили повече от други. Тъй като всеки е получил своите 

дарове и своята задача, всяко създание малко по малко събира плодовете на своята любов и 

постоянство, както и тези на своите провали и отклонения. В различните задачи, които изпълнявате 

в рамките на Моята работа, има справедливост, обезщетение и също така награда. Но никой не знае 

дали той е постигнал това благодарение на заслугите си, или на дълга си към своя Господ. 

44 Моите наставления ще бъдат незабравими за душата ви както на земята, така и в "духовната 

долина". Сега то никога повече няма да се бунтува по пътя на своето развитие и тъй като е в 

контакт със своя Отец, винаги ще може да чува Неговия глас. Защото Аз съм светлината на света; 

който дойде при Мене, няма да загине. 

45 Аз създадох връзката на човешката плът с душата. Така създадох първия човек, на когото от 

самото начало разкрих Закона Си чрез различни откровения, за да го накарам да разбере любовта, 

която трябва да изпитва към своя Господ и към ближния си. 

46 Моите учения накараха човечеството да се признае за дъщеря на Отеца. Ето защо ви казвам, 

че войните между хората нямат причина да съществуват. Защото Творецът е дал възможност на 

всички да мислят, чувстват и разбират. Но не всички мислят с духа, а още по-малко ценят душите 

си, защото се оставят да бъдат увлечени от земните си страсти. Човешкото същество винаги трябва 

да осъзнава, че е част от Мен, че е създадено "по Мой образ и подобие". 

47 Скоро той ще разбере, че е идвал на тази планета неведнъж, но не за да се заблуди или да 

загине на нея. Тогава той ще разбере, че тялото, което притежава и обича толкова много, е само 

инструмент на душата, с която е свързан, докато живее на този свят. 

48 Вие бяхте свидетели на това мое идване, получихте моите откровения и учения и бяхте 

свидетели на моите проявления. 

49 За мнозина днес тези учения са неразбираеми, но когато дойде времето, те ще ги разберат 

чрез Твоето Слово и Твоите дела. Моето Слово ще освети човешката мисъл, светлината му ще 

достигне до всички души, за да ги поведе по пътя на истината, да ги отвърне от фанатизма, да ги 

събуди и да ги накара да чуят гласа на своя дух. 

50 С течение на времето съм използвал различни форми, за да дойда при вас, докато накрая не 

станах човек в лицето на Исус. Начинът, по който съм с вас днес, е най-висшият и същевременно 

най-дълбокият, защото вие Ме усещате, докосвате и чувате чрез вашето духовно извисяване и 

вдъхновение. 

51 За да се изявя чрез човешкия интелект, Аз се ограничавам според възприемчивостта на този, 

чрез когото говоря, и на тези, които Ме слушат. Някои, които Ме чуват, не могат да Ме разберат, а 

други Ме разбират, без да Ме чуват. Вие, които Ме чухте днес, сте призваните в тази Трета епоха 

да направите крачка към одухотворяването. 

И в по-ранни времена народът се е надигал под призива на пророците да се откаже от 

идолопоклонството си. 



U 243 

19 

Вие сте хората, които пазят традициите до днес. Но в сърцевината на същността си вие 

очаквахте моето завръщане, за да изоставите безполезните традиции и безсмислените ритуали в 

името на одухотворяването, което е вътрешният култ към смирението, милосърдието и любовта. 

52 Давам ви това послание, което трябва да предадете по моретата. Словото Ми ще прекоси 

Стария континент и ще достигне дори до народа на Израел, който се е хвърлил в братоубийствена 

борба за парче земя, без да осъзнава мизерията на душите си. 

Не можете да си представите през какво изпитание ще премине светът. Всички очакват мир, но 

той ще настъпи едва след като силите на природата Ме засвидетелстват. 

53 Хората вече не изпитват страх от моето правосъдие. Войната е била жестока, но 

човечеството не се подновява. Аз не наказвам човешките грехове с война. Ако моята 

справедливост го позволява, то е, защото човекът трябва да бъде пречистен. 

54 Много са онези, които наричат себе си "деца на Бога", но много малко са онези, които Го 

разпознават в истината, защото трябва да търсите Моята божественост с духа. Но сред вас вече е 

времето на пробуждането, на съживяването, на възкресението. 

След сеитбата ще дойде жътвата, но тя няма да бъде само резултат от човешкото развитие, а и 

дело на моята небесна сила. Трябва да се подготвите и да дадете своя принос, за да могат новите 

поколения да разцъфнат и да дадат добър плод. Внимавайте вярата ви да не отслабне, защото след 

1950 г. ще трябва да свидетелствате за истинността на моето учение и да го провъзгласявате като 

пророци. 

55 Моят ученик Йоан видя събитията, които щяха да се случат. По божествена заповед той 

вижда какво ще се случи и го оповестява за спасението на човечеството. Той видя, че белязаните 

бяха спасени. Ти принадлежиш на белязаните и няма да загинеш, нито пък на онези, които намират 

убежище при теб като последна възможност. 

56 Устните ви ще бъдат глашатаи, които ще разгласяват словото ми на човечеството. 

57 Народът на Израел: Аз ви подготвих да галите и "помазвате" болните, да умножавате хляба 

на тези, които са в нужда, и да носите мир на вашите ближни. 

58 Идвам в този ден, за да изпитам семето ти, какво си пожънал, и да те попитам как си 

възпитал децата си и дали си подготвил пътя за идните поколения. 

59 Всеки момент търсиш Моята следа и Ми казваш: "Как да се държа в този или онзи критичен 

момент?" Казвам ви: Моето Слово учи на всичко това. Проучете я и ще намерите в нея решението, 

което търсите. 

60 Пътят, по който вървите, е каменист. Но всяка стъпка, която правиш, всяка работа, която 

вършиш в рамките на моя закон, те приближава към целта, която има всеки духовник. 

61 Задължението ви да поправите щетите е голямо, а оттам и болката ви. Но след като 

изплатите дълговете си и получите спасение, ще разберете, че болката не е била напразна и че 

съдбата ви е справедлива. 

62 Защо не си служите един на друг, както слугата на господаря си? Разберете, че този, който 

служи, не е по-малък, защото неговото смирение го възвисява и му придава достойнство. 

Можеш да изпълниш всички задачи, които съм ти възложил. Вашите способности и сили са 

достатъчни за това. 

Казах ви да се обичате един друг и да правите добро без личен интерес, да не очаквате 

заплащане от ближните си, тъй като монетата не е цената на вашата любов или жертва за другите. 

63 Прощавайте си един на друг и така ще намерите облекчение за себе си и за този, който ви е 

обидил. Не носете в душата си бремето на омразата или обидата; бъдете чисти по сърце и ще 

откриете тайната на мира и ще живеете като апостоли на моята истина. 

64 На този ден си спомняте за хората, които са ви принадлежали на земята: вашите родители, 

деца или братя и сестри. Но някои Ме обвиняват в дълбоката си скръб, защото съм ги призовал да 

се върнат в "духовната долина". Но аз им казвам: Връзките на любовта, които ви свързват, не са 

прекъснати. Всички вие живеете в тази вселена и ще преминавате от един етап в друг, докато 

стигнете до крайната дестинация и там ще намерите себе си. Съществата, за които Ме питате, не са 

умрели, те са живи и в душите им има по-голяма яснота, отколкото във вас. Те са просветени и 

далеч не са ги изгубили, а са за вас помощ и утеха в страданието, застъпници и покровители. 
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Обединете се с тях, защото с Мен те са обединени чрез любовта и Духа. Те не страдат и са доволни, 

защото се развиват и усъвършенстват, за да дойдат при Мен. 

65 Мария, вашата Застъпница, изпраща на света своята майчина любов, душевна сила и мир. 

Моят мир да бъде с вас! 
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Инструкция 244 
1 Любовта Ми и милостта Ми са между вас, възлюбени люде на Израил. 

2 Мъже и жени, които прекланяте шии пред присъствието на Отца: благославям ви, души на 

избрания от Бога народ в Трите времена, които днес отново отваряте очи, за да съзрете Моето 

присъствие и Моята светлина. Бъдете благословени! 

3 Проникнете в сърцевината на Моето слово: Христос се разкрива именно чрез човешката 

способност за разбиране, за да ви даде наставления. Но аз ви казвам: Винаги, когато ви е давал 

Словото си, са участвали Йехова Отец и Светият Дух. Не търсете три лица в Моя Божествен Дух, а 

един Дух-Създател, един Отец, който дойде при вас в три различни времена и фази на откровение. 

4 Истина ви казвам: Колко много богословите са объркали човечеството! Но Аз ви давам 

Моята светлина, за да ви спася, да ви изкупя и да ви издигна, като ви казвам истината, че не вашият 

ум разкрива тези знания на духа, а духът разкрива духовното и божественото знание на човешкия 

ум. Затова вашият Господ ви казва: Това няма да са богословите, а спиритуалистите, истинските 

ученици на Светия Дух - душите, които се учат да контактуват с Божествения Дух, за да чуват 

гласа Ми и да усещат ласката, насърчението и подканянето на вашия Господ. 

5 Ето защо в този момент съм се ограничил в един-единствен лъч светлина, за да ви се изявя 

чрез една-единствена способност за разбиране. Аз ви говоря като Отец чрез Моето собствено 

"Слово", което стана човек през Втората епоха, заедно със Светия Ми Дух, който винаги е бил в 

Мен. Защото Аз съм този, от когото всички вие произхождате. Познайте истинската Божествена 

Троица, като търсите един Дух, една Същност и една Бащинска Любов. 

6 Навлезли сте във времето на развитието, проявлението и откровението на Светия Дух и 

всяко мое откровение ще събуди хората и ще ги накара да се замислят. Ще има моменти на 

объркване, когато ще кажете: "Отче, разумът е винаги в Теб, истината си Ти и аз съм винаги малко 

дете в Твоето присъствие." 

7 Приемам ви в този ден на възпоменание; но традицията, която все още съществува при вас, 

ще бъде погасена в идните времена и идването на Божествеността и Духовния свят вече няма да се 

отбелязва в един ден. Искам винаги да сте в контакт с Мен и с вашите братя и сестри. 

8 В Първата епоха вие Ми донесохте култ на страха, а не на любовта към Мен, която 

произтичаше единствено от земната част на вашето съществуване. Защото ти все още не си открил 

в сърцето на Отца Неговата безкрайна и съвършена любов към Неговите създания и си виждал в 

Мен само един неумолим, строг Отец, който изисква справедливост. Вие приехте Моите закони и 

им се подчинихте от страх пред Моето правосъдие, а Аз чаках времето, когато ще Ме разпознаете 

като любим, а не страшен Отец. 

Но въпреки че ви дадох големи доказателства за Моята любов, топлина и нежност, вие 

продължавахте да се страхувате от правосъдието на Йехова. Вие продължавахте да се страхувате от 

гласа на съвестта си, чрез който Отец ви говореше непрестанно. 

В онзи период на подготовка и пробуждане на душата, когато започнахте да правите първите 

твърди стъпки по пътя, който щеше да отведе духа ви при Мен, Аз ви дадох да разберете, че Моята 

воля не е да влизате в контакт с душите на починалите, защото все още не сте подготвени за това и 

не бихте се възползвали добре от тази благодат. Нито духовният свят, нито вие бяхте достатъчно 

подготвени да контактувате помежду си. Но предчувствието за това вече беше налице, както и 

възможността и благодатта. Затова оттогава нататък в света се появяват хора, които търсят връзка с 

духовните същества. 

9 Забраната не трябва да бъде вечна. Как би могъл Бащата, който толкова много обича децата 

си, да забрани общуването между тях? Как моят Божествен Дух трябва да издига бариери и 

непреодолими разстояния между братя и сестри, които се търсят с плам и любов? Просто още не 

беше дошъл подходящият момент и затова ви пощадих. Но в безкрайната Си любов към човека, 

към твоята собствена въплътена душа, Аз станах човек, като ви съобщих това предварително и ви 

информирах за него, за да не бъде Моето идване изненада и да ви намеря да гледате и да се молите 

в очакване на Моето присъствие. 
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10 Изпълних обещанието си и въплътих духа си. Аз се родих като човек и се заселих сред вас, 

за да живея, да раста и да умра, и през това време, когато Аз, вашият Баща, бях човек, ви дадох 

проявления, уроци и учения, изпълнени с духовност. Много откровения дадох на духа ти, които 

изпълниха някои със светлина, а други объркаха. 

11 Подготвих ви с идването си през Втората епоха, за да вдигнете поглед и да съзерцавате по-

отблизо моето Царство - за да може по това време душата ви да почувства, че Небесното царство се 

приближава все повече. 

По онова време срещнах сред хората огромни легиони от невидими души, недосегаеми за вас, 

които все още бяха недостъпна тайна за собствените ви души - онзи живот, който се вълнуваше и 

тъчеше сред вас. Аз ви го разкрих, разкрих тайната на тези прояви и показах на теолога и на 

учените, че моето откровение превъзхожда техните открития и думи. 

12 Излекувах болните, изоставени от науката, защото болестите им бяха свръхестествени, 

защото бяха от духовно естество. Освободих обсебените от големите легиони объркани души, а 

онези, които вярваха в Мен, се изправиха, възхваляваха името Ми и признаваха силата Ми. Онези, 

които не вярваха в Мен, Ме осъждаха, приписваха тези доказателства за сила на злото и Ме 

смятаха за черен магьосник. 

Отворих вратата към светлината за човечеството, за да разберете, че за душата няма разстояния, 

и в момента на смъртта ми като човешко същество моят Дух събуди душите, които живееха в 

гробовете си. Направих ги да излязат от гробовете си като Лазар и ги изпратих сред вас, за да 

свидетелстват за тяхното присъствие и съществуване. 

13 Очите ви ги видяха и сърцата ви ги почувстваха много близки, защото Аз им дадох нов 

живот в този момент на изпитание, за да станат свидетели на славния живот на душата, на вечния 

живот в отвъдното, който очаква всички вас. 

Моята воля беше също така, след като Тялото Ми беше останало на земята, то да се върне при 

вас в образа на Исус, за да Ме разкрива отново и отново пред очите ви, да остави завинаги отворена 

вратата, която свързва "духовната долина" с тази, която обитавате в момента, и по този начин да 

даде на душите достъп до Моето благословено и обещано царство, за да видят, че тази врата на 

любовта на Отца, на Светия Дух, е винаги отворена за всички - че тази врата, която беше затворена 

само за известно време, защото душите ви не бяха в състояние да прекрачат прага й, беше отворена 

от милостта на Господа. От този момент нататък душата на човека се пробужда за духовно 

общуване. 

14 Но това все още не беше времето на пълното разбиране на духовните откровения. Но 

желанието за тези божествени учения започна да обхваща човечеството, хората от различните 

поколения на Втората епоха започнаха да търсят Отвъдното с ревност, използвайки скритите в тях 

способности и дарби, и така постепенно откриха пътя, който ги доведе до "Духовната долина". 

15 Хората преживяха много препятствия и разочарования, бяха извършени много осквернения 

в работата ми и в духовния ми свят. Но Отец прощава всичко, защото вижда копнежа на душите, 

населяващи тази земя, да обменят мисли с духовните си братя и сестри. Но докато една част от 

човечеството копнееше за откриването на тези откровения и общуването с отвъдното, друга част 

гледаше на духовното общуване с подозрение и отвращение. 

16 Но Третата епоха е настъпила сред вас - времето, когато Аз, самият ваш Бог, същият Отец, 

който дойде като Закон в Първата епоха, същият, който стана човек, за да разпространи Словото 

Си сред вас, дойдох като Свети Дух - не за да се изявя материално, както в Първата епоха, нито за 

да стана човек, както във Втората епоха, а за да ви подготвя чрез човешкия интелект, като се 

изявявам за кратки периоди от време, за да мога по-късно да го правя с вас от дух на дух. Защото 

дори сега, когато говоря като Светия Дух, Аз трябваше да се материализирам в степен, определена 

от Моята воля, когато говорех чрез самия човек. 

17 Скоро пред вас ще настъпи нова епоха, времето на благодатта на Светия Дух, в която ще Ме 

намерите - не чрез обреди, не чрез църковни церемонии, не чрез способността на ума, а в 

собствената си душа. 

18 Измина много време, а с него и изпитанията, борбата, еволюцията на душата ви, и сега, по 

времето на Светия Дух, вие се издигате като хора, способни да Ме разберат. 
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19 Сега вече не е време за забрана на общуването с отвъдното. Вече не е време, в което само ви 

подготвям и давам обещания. Това е времето за изпълнение на Моите обещания - времето да ви 

кажа, че сте поробили не само тялото си на тази земя, но и сте приковали душата си към 

материалните нужди, въпреки че вашият истински дом е безкрайността, вселената, духовното 

пространство без край, което ви дарявам. Защото няма значение, че душата ви току-що се е 

въплътила. Още оттук можете да завладеете пространствата; можете да се чувствате у дома си в 

духовния свят и да се прегръщате един друг като братя и сестри. 

20 Преди моята Светлина да премахне границите, тя ви подготви, за да можете да се свържете 

с моя Божествен Дух, както и с вашите братя и сестри в "Духовната долина". Защото не искам да 

бъдете деца на невежеството, а като ученици на моето Троично-Мариинско духовно дело да 

влезете в тази връзка с пълна чистота и възвишеност. Само онзи, който не знае как да се подготви, 

няма да може да остане в нея. Този, който е осквернен, също няма да достигне до блаженото 

общуване, за което ви говоря. Защото вече ви казах, че нищо нечисто не достига до Мен. 

21 Ако само любопитството ви накара да потърсите връзка с отвъдното, няма да откриете 

истината. Ако желанието за величие или суета ви доведе до това, няма да получите истинското 

проявление. Ако изкушението залъгва сърцето ти с фалшиви намерения или егоистични интереси, 

ти също няма да получиш връзката със светлината на Моя Свети Дух. Само благоговението, 

чистата молитва, любовта, милосърдието и духовното ви извисяване ще предизвикат чудото, при 

което душата ви ще разпери криле, ще прекоси пространствата и ще достигне духовните домове - 

доколкото това е Моята воля. 

22 Това е благодатта и утехата, която Светият Дух ви дари, за да съзрете един и същ дом и да 

се убедите, че няма смърт и отчуждение, че нито едно от Моите създания не умира по отношение 

на Вечния живот. Защото в това "трето време" ще можете да прегърнете в духовна прегръдка и 

онези същества, които са си отишли от земния живот и които сте познавали, които сте обичали и 

загубили на този свят, но не и във вечността. 

23 Много от вас са установили контакт с тези същества с помощта на моите "работници". Но 

наистина ви казвам, че това не е съвършеният начин за осъществяване на контакт и че наближава 

времето, когато въплътените и безплътните души ще могат да общуват помежду си от дух на дух, 

без да използват материални или човешки средства, а именно чрез вдъхновение, чрез дарбата на 

духовна тънкост, откровение или предчувствие. Очите на духа ви ще могат да възприемат 

присъствието на отвъдното, след това сърцето ви ще може да почувства проявите на живота на 

съществата, които обитават "духовната долина", и тогава радостта на духа ви, както и познанието и 

любовта ви към Отец ще бъдат големи. 

24 Тогава ще разберете какъв е животът на душата ви, коя е тя и коя е била, като опознаете 

себе си, без да виждате себе си в такива тесни граници, каквито са тези, които съответстват на 

вашите тела. Защото Отец ви казва: Дори ако материята на тялото ви е наистина малка - колко 

подобен е духът ви на моя Божествен дух! 

25 Говоря ви за настоящето и за бъдещето. Аз ви подготвям и събуждам с Моето слово чрез 

това откровение. Ще се опитате да направите същото и с други хора, говорейки за Моето 

Божествено дело - не само за Третата епоха. Защото онова, което ви научих и ви разкрих в него, не 

е цялото Ми дело. Онова, което ви преподавах и ви разкрих в Първото и Второто време, също е 

част от него и затова трябва да познавате ученията на всички Три времена, за да бъдете истински 

тринитарианци. Защото вие сте били с Отца в Трите времена, в Трите Му проявления, в Трите Му 

откровения. 

26 Подгответе се по този начин, възлюбени хора, за да не объркате утре човечеството и за да 

няма нито един въпрос в сърцето, ума или душата на хората, който да ви остави безмълвни, а за да 

можете със светлината на Моя Дух да отговорите или да осветите всичко, като не оставите нито 

една душа в объркване, а дадете на целия живот обяснение на това, което човекът е смятал за 

забулено в тайна, в мрак или несигурност. 

27 Аз съм светлина, простота и истина. Вече не е време да виждате тайни, в които всичко е 

ясно. Разкривам мъдростта си на душата, докато тя се развива нагоре. Колкото повече напредва и 
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се одухотворява, толкова по-добре разбира откровенията, които не е знаела, и по този начин 

душата ви вечно ще се радва на все новите уроци, които моят Божествен Дух ви разкрива. 

28 Вие, които сте тук по това време, вече сте сигурни, че сте обитавали Земята много пъти, 

защото вярвате в прераждането на душата. Но това откровение, както ви го дадох, ще разтърси 

света, ще предизвика революция сред хората и с него те ще получат обяснение на много тайни и 

насърчение за душите си, защото прераждането е закон на любовта и се основава на моята 

светлина. 

29 Вие още не знаете, о, възлюбени хора, колко пъти сте били в различни земни тела в този 

свят. Въпреки че "плътта" търси себе си и пита собствената си душа, вие не успявате да погледнете 

към миналото си, към предишните си животи. Защото Аз, като Отец, забраних това познание, 

попречих на душата ви да открие миналите си земни животи по време на човешкия живот, защото 

това все още е забрана на Светия Дух, който е сред вас. 

Но в момента вие подготвяте следващите поколения, които ще имат души с голямо душевно 

развитие и които сега все още живеят в отвъдното, където ще се пречистят и ще се развият нагоре, 

за да дойдат на тази планета. Светият Дух със сигурност ще им даде способността да си спомнят 

миналите си животи, да познават миналото си, защото това ще бъде полезно за душите им. 

Ако не съм ти дал това, то е, защото все още срещам слабост в душата ти и още повече в 

земната ти природа и знам, че би се отчаял, ако погледнеш към миналото си. Човек, който е 

извършил много прегрешения и по този начин е оскърбил своя Отец, не би имал достатъчно сили 

да устои на покаянието и упреците на съвестта си. И този, който е важен, ще се изпълни със суета, а 

този, който е незначителен, ще се почувства унизен и в сърцето му ще се породи желание за 

отмъщение. Това е причината, поради която вашият Отец, който е съвършена мъдрост, не е искал 

да ви разкрие миналото на душата ви по време на живота ви в тялото. 

30 Тази благодат е запазена за бъдещите поколения, които няма да бъдат наранени от знанието 

за миналото си. Ще бъдете за тях като отворена книга пред очите им. Тези души ще бъдат 

разкриватели на много тайни - тези, които осветяват живота на душата чрез собствения си живот на 

земята - тези, които ще говорят на този свят за други светове и за толкова широкия път, който е 

духовният път. 

31 Подгответе се, хора, за да предадете тази подготовка на онези, които ще произлязат от вас, 

за да може тази благодат да продължи във вашето потомство, за да може телата, които раждате и 

получавате, да бъдат готови инструменти за душите на следващите поколения. Защото в момента 

подготвям нов свят за това човечество чрез вас самите. Вие сте пшеницата, която Аз отглеждам в 

този момент и напоявам с кристалните води на Моите учения. 

32 В този момент въплътените души и тези, които живеят в "Духовната долина", Ми отдават 

почит. Цялото творение ми предлага своята любов. 

33 Който днес не се е подготвил да Ме приеме, носи тъга в сърцето си. Но онази врата, която 

беше затворена за Мен, ще отворя с ключа на Моята любов. Защото Аз съм земният пешеходец, 

който посещава всички, за да остави като следа от стъпките Си Моето съвършено наставление. 

34 Гласът ми събужда заспалия и укрепва уморения, за да разбере, че времето, с което 

разполага, е кратко и е необходимо да го използва. 

35 Моето слово е дадено на всички - както на образованите, така и на необразованите. На 

всички говорих по един и същи начин - просто и ясно. Защото по отношение на духовното 

учително слово на Божествения Учител всички вие сте деца-ученици. Но колко много живот, колко 

много истина и колко много откровения сте открили в тази проста дума, без да сте я разбрали и 

вникнали напълно в нея. 

36 Голяма е отговорността на онези, които са Ме чули в това време, защото те ще бъдат като 

семе на обновление в този свят и стимул за хората да се променят. Моите нови апостоли и 

"работници" ще донесат възкресение на онези, които са мъртви за живота на благодатта, въпреки 

че продължават да живеят физически. Те ще чуят гласа на моите пратеници като онова "Стани и 

ходи!", което чу Лазар. 

37 Някои от тях са се подготвили, като са разгърнали дарбите си и са последвали моите 

божествени указания, и се готвят за битка, изпълнени с плам и надежда. Други пък са отчаяни, 
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защото не са използвали времето, не са се упражнявали. Говоря на всички и просвещавам всички, 

така че всеки да може да възприеме това, което го засяга. 

38 Не искам да виждам как някои са доволни от доброто изпълнение на мисията си, как 

поднасят златна пшеница в изобилие, а други крият празните си ръце от срам, защото тогава 

радостта ми не може да бъде пълна. Но не искам да развалям радостта на този, който е изпълнил 

задачата си. Защото, за да Ми представи реколтата си, той трябваше да работи, да се труди и често 

дори да пролива сълзи. Но част от задачата им е и да съживяват и насърчават плахите, студените, 

уморените, така че да има празник в целия народ, когато Учителят се появи, за да поиска отчет за 

резултатите от работата ви. 

39 С любов обработвам сърцата ви, така че от тях да произлизат дела на милосърдие и 

братство. 

40 Продължавайте винаги напред и не мислете като онези, които се задоволяват с 

постигнатото, защото смятат, че вече са завладели Обетованата земя. 

41 Вие сте на пътя на душите, който е очертан от Бога от вечността. Това не е земен път, видим 

за човешките очи. Защото ако беше така, Ханаанските пейзажи щяха да бъдат все още целта. Но Аз 

отстраних душите оттам, за да ги разпръсна по целия кръг на Земята - точно както направих с вас, 

които в миналото сте живели на Изток, а сега се появявате на Запад, без да сте се отклонили от 

духовния път. 

42 За някои хора символът, представен в материална форма, е все още необходим; други имат 

във въображението си фигури, които представляват силите на душата. След като постигнете 

истинско одухотворяване, вече няма да имате нужда от видими или невидими образи или фигури, 

за да повярвате в присъствието на Божественото или да разберете неговия смисъл. 

43 Вие сте пътеводители, защото от вас ще произлязат нови поколения, в които ще се въплътят 

нови духовни носители. 

44 В момента ти подготвяш пътя за тях, за да може религиозната им практика, поклонението и 

общуването им с Мен да бъдат по-напреднали. 

45 Вървете с твърда стъпка и ще се издигате стъпка по стъпка. Откажете се от фалшивата си и 

материалистична религия и всеки ден ще давате на душата си по-голямо извисяване и свобода. 

Моят мир да бъде с вас! 
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Инструкция 245 
1 Духът Ми е доволен, защото вие идвате с желание за Мен. Защо на този ден си спомняте в 

по-голяма степен за онези, които са преминали в отвъдното, въпреки че за душата няма нито дни, 

нито дати? Не се подвеждайте по "мъртвите", които оплакват своите "мъртви". Вие не сте "мъртви", 

нито пък тези, които са ви принадлежали като родители, деца, братя и сестри, роднини или 

приятели. Защо не и тези, които са ви сторили зло, ако са се очистили? 

2 Вие сте жадни за светлина и моята работа наистина задоволява това желание на душата ви, 

която колкото повече се просветлява, толкова повече се отдалечава от привидната "смърт". 

3 Сърцето ви се натъжава, когато виждате как вашите ближни плачат за своите "мъртви" без 

надежда и без утеха. Молете се за тях и работете, за да се научите да съживявате "мъртвите" от 

този и онзи свят. 

4 Когато хората разберат реалността на тези учения, те вече няма да плачат над гробовете, в 

които се съхраняват някакви останки, а ще превърнат плача си в уважение към местата, които са 

предназначени за покой на телата, и в молитви за душите, които живеят в "Духовната долина" - 

молитви, които са прегръдка, поздрав, целувка и ласка. 

5 Вие вече живеете в "Третата епоха" и човечеството все още е духовно изостанало. Неговите 

пастири, богослови и духовни пастири му разкриват съвсем малко, а понякога и нищо за вечния 

живот. На тях също разкривам тайните на Книгата на Моята мъдрост и затова ви моля: Защо 

мълчат? Защо се страхуват да събудят заспалите човешки души? 

6 Вие, които Ме слушате в този момент, вече разбирате, че тук се работи за развитието и 

напредъка на бъдещето на вашите души. Но колко много хора не знаят тези истини или ги забравят 

и смъртта ги изненадва неподготвени. 

7 Искам чистите мисли да бъдат езикът, на който общувате с братята и сестрите си, които 

живеят в духовното, за да се разбирате по този начин и наистина вашите заслуги и добри дела ще 

им бъдат от полза; точно както влиянието на тези от Моите деца, техните вдъхновения и тяхната 

закрила ще бъдат мощна помощ за вас по пътя на живота ви, така че да можете заедно да дойдете 

при Мен. 

8 Одухотворете се и ще изпитате в живота си благотворното присъствие на тези същества: 

ласката на майката, която е оставила детето си на земята, сърдечността и съветите на бащата, който 

също е трябвало да си отиде.  

9 След като ви дам това наставление, ще разберете какъв е съдът над онези, които отнемат 

живота си - над онези, които убиват ближния си, и над онези, които разпалват убийствени войни. 

"Гледайте" и се молете за всички тях, от Каин до последния убиец, за да може присъдата им да 

бъде смекчена. 

10 Подобно на тъмни облаци, предвещаващи буря, над вас се носят легиони от объркани 

същества. Молете се да не станете жертва на тяхното влияние. Молете се тези тъмни сили да се 

превърнат в светлина. 

11 Не се уморявайте от този живот, не се бунтувайте в страданията си, защото не знаете какви 

дългове от предишни животи изплащате. 

12 Живейте в хармония и мир в лоното на семейството и обществото си, за да могат много 

ваши събратя да последват примера ви, който ще ви бъде доведен от същества от светлина. 

13 Радвайте се в това Трето време, защото Моето Слово дойде при вас пълно с великолепие. 

14 Това е момент на мир за всяка душа. Световете са осветени, когато Отец излива върху тях 

Своята светлина. Това са моменти на слава за всички човешки същества, които са готови да 

приемат този божествен дар. Тази благодат е дошла във вашия свят и на него видях как "мъртвите" 

погребват своите "мъртъвци", отдават почит и поклонение на земните блага и принасят материални 

жертви на Бога чрез напразни церемонии. 

15 По това време светлината на Светия ми Дух се излива върху всички хора и чрез нея те ще 

могат да разберат какво представлява жертвата, угодна на Господа: душата ще се подготви като 

жертва, която трябва да влезе в присъствието на Създателя, когато се отърве от тялото си - онази 

материя, която, когато потъне в земята, се разпада и губи формата си и ще бъде само малка 
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купчина атоми. Там, където е краят на едно човешко същество, започва живот, който хората не са в 

състояние да разберат. 

16 Хората държат на своите традиции и обичаи. Разбираемо е, че те имат незаличим спомен за 

хората, чиито тела са спуснали в гроба, и са привлечени от мястото, където са погребали останките 

им. Но ако вникнат в истинския смисъл на материалния живот, ще разберат, че когато тялото се 

разпадне атом по атом, то се връща в онези природни царства, от които е било създадено, и 

животът продължава да се развива. 

17 Но човекът, в резултат на липсата на изучаване на духовното, винаги е създавал верига от 

фанатични култове към тялото. Той се опитва да направи материалния живот нетленен и забравя 

душата, която в действителност притежава вечен живот. Колко далеч са те от разбирането на 

духовния живот! 

18 Сега разбирате, че не е необходимо да носите подаръци на онези места, където надгробната 

плоча, изразяваща "смърт", трябва да изразява "разтваряне и живот"; защото там природата е в 

разцвет, там има почва, която е плодородна и неизчерпаема утроба на същества и форми на живот. 

19 Когато тези учения бъдат разбрани, човечеството ще знае как да даде на материалното 

своето място, а на божественото - своето. Тогава идолопоклонническият култ към 

предшествениците ще изчезне. 

20 Човек ще познава и обича своя Създател от дух на дух. 

21 Олтарите са купчини от скръб, а гробниците са доказателство за невежество и 

идолопоклонство. Прощавам ти всички прегрешения, но трябва да те събудя истински. Моето 

учение ще бъде разбрано и ще дойде време, когато хората ще заменят материалните подаръци с 

високи мисли. 

22 Ученици: Когато сте преминали през изпитанието на загубата на близък човек, започва да 

ви идва на ум подобна молитва: "Господи, знам, че този, който напусна този свят, е с Теб, че само 

той е тръгнал на път преди нас, че ще дойде моментът, когато ще позволиш на всички нас да се 

обединим в един и същи дом. В очите ни няма сълзи, защото знаем, че не те са мъртвите, а ние сме 

на този свят - че в "Духовната долина" има истинско равенство и братство. Защото докато тези, 

които вече са постигнали светлината в изобилие, вървят по пътя на възходящото развитие, а 

другите, които имат само слаба искра, за да осветят пътя си, са подкрепяни от първите, между тях 

съществува съвършена хармония, помощ и милосърдие." 

23 Така че защо да ограничавате спомените си за починалите само до земното им 

съществуване? Спомнете си за тях духовно, за да не ги безпокоите. След като оставят настрана 

всички човешки склонности, те ще се върнат при вас, ще им бъде позволено да се приближат до 

сърцето ви, дори и да не знаете по какъв начин. 

В духовния живот има само едно желание, едно желание: да се доближим до божественото 

съвършенство. Тогава ви казах: "Човек няма да влезе в Небесното царство, докато не стане като 

Мен." 

24 Ако някой не разбира моето учение, то е, защото не си е направил труда да го изучи, защото 

то е светло за всички. Ще дойде време, когато цялото човечество ще се изправи и ще каже: "Вярвам 

в Теб, във възкресението за вечен живот." 

25 Ученици: Тази атмосфера на мир, която изпитахте и която беше като отворено небе за вас, е 

истинската утроба на Втория Йерусалим, в чийто небосвод блести звездата, която ще води онези, 

които идват в желанието си за мир и истина. 

26 Духът ми се радва, когато ви говори, и радостта ми в небето е толкова голяма, когато в него 

пристигне покаян грешник, колкото и когато дойде праведен. Защото този винаги е бил цял, а онзи 

се е заблуждавал и пак се е намирал. 

27 Не мислете, че сте спасени, защото слушате Словото Ми, и не казвайте: "Бяхме изгубени, но 

се намерихме и небето е безопасно за нас." Не, трябва да разберете, че съм дошъл само за да ви 

поставя на пътя, който води към моето царство, и трябва да полагате усилия никога да не се 

отклонявате от този път и всеки ден да напредвате с по една стъпка, докато стигнете до вратата, зад 

която е вечната родина, люлката и истинското отечество на душата, до което всички трябва да 

стигнете, за да не се заблуждавате никога повече и да се радвате на плодовете, събрани в 
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житейската борба, както и на наградата, обещана от Отца на всички, които упорстват във вярата и 

любовта. 

28 Чувствате се приковани към "плътта", света и болката. Но вместо да се обезсърчавате от 

тях, защото смятате, че те са пречка за вашето възходящо развитие, искам да разберете, че тези 

пречки всъщност са средство за проверка на вашата вяра, любов и постоянство в доброто. 

29 Аз съм вашият Спасител, вашият Освободител. Разберете обаче, че ако Аз ви давам любовта 

Си, за да ви спася, вие също трябва да Ми дадете своята. Аз ще съм изпълнил Моята част, а ти 

твоята, давайки ти възможност да придобиеш заслуги, за да стигнеш до Мен, осъзнавайки делата 

си и знаейки при Кого идваш и защо. 

30 Каква заслуга ще имаш, ако от състрадание те взема от този свят и от болката и те пренеса в 

небесните области? Истина ви казвам, не бихте се чувствали достойни да живеете в тях, нито пък 

бихте оценили този живот - с една дума: Дори няма да знаете къде живеете. Затова ви казвам, че 

Моята воля е, когато стигнете там, това да стане въз основа на вашите заслуги. Защото тогава ще 

бъдете достойни за всичко, което ви заобикаля, и за всичко, което притежавате. 

31 Знайте, че Аз присъствам във всяка ваша стъпка, във вашите изпитания или трудности, във 

вашите стремежи, дела и мисли, дарявам ви с любов, говоря ви, укрепвам волята ви и насърчавам 

вярата ви. Защото кой би могъл да се доближи до съвършенството без моята помощ? 

32 Събудете се! Стани! Издигнете се към светлината и започнете битката! Чувствате се като 

затворници? След това излезте от затвора на своя материализъм. Депресирани ли сте от болка и 

страдание? След това се научете да се издигате над човешките трудности. Чувствате се 

незначителни в сравнение с другите? Когато душата се разгръща с помощта на доброто, във вас 

има велико същество. Не съм създал души, на които е отредено да бъдат винаги незначителни или 

да живеят винаги в тайна. Ако във високите домове има велики души, то е само защото те са се 

издигнали по пътя на любовта. Но първоначално те също бяха малки. 

33 Знайте защо Моят Дух се радва, когато говори на онези, които са още малки - на онези, 

които живеят в тъмнина или са приковани в болка и страдание. Защото знам, че чрез моята любов 

душата ви се пробужда за светлината, залива се с надежда и вярва и приема идеала за възходящо 

развитие. 

34 Искам да ви видя всички щастливи, да живеете в мир и светлина, така че малко по малко да 

притежавате всичко - не само чрез моята любов, но и чрез вашите заслуги; защото тогава вашето 

удовлетворение и щастие ще бъдат пълни. 

35 За да ви помогна във възходящата ви еволюция, моят божествен лъч се спуска върху вас, за 

да се превърне в думи на наставления. И ви казвам, както във Втората епоха: "Аз съм Пътят, 

Истината и Животът". По този начин разкрих Себе Си на вашия път и ви извадих от мръсотията, за 

да ви поставя на пътя на истината, морала и пълното одухотворяване. Аз счупих веригите ви, за да 

Ме следвате. 

36 Исус, Назарянинът, беше сред хората във Втората епоха, за да ви остави жив пример за това 

как да обичате и да служите на Отец и как да обичате хората. 

Говоря ви по този начин, за да не вярвате, че съм дошъл само за да излекувам страданията ви. 

Защото дойдох и да ви науча да правите добро на ближния си. Припомням ви хода на моя живот и 

страстта ми като човек, за да разберете, че пътят, който ви показвам днес, е същият като този, който 

ви показа Исус. Това е старият път, единственият път, вечният път. 

37 На мнозина от вас им се струва преструвка или невъзможност Аз да се опозная с помощта 

на човешкия интелект. Но на тези съмнения отговарям, че във всички времена и от началото на 

човечеството Аз съм се изявявал чрез хората, чрез които съм предавал на света Своите заповеди, 

вдъхновения и откровения. Това, което се случва днес, е, че човечеството е материализирано, 

приковано към света и материята и предубедено от религиозния си фанатизъм. 

38 В момента говоря на всички, защото не ви облагодетелствам, тъй като в началото изпратих 

само равни души да населят земната кора. 

39 Аз съм единственият, който знае съдбата на всички, единственият, който знае пътя, който 

сте изминали, и пътя, който все още трябва да изминете. Аз съм този, който разбира вашите 

страдания и радости. Знам колко много сте се лутали, за да намерите истината и справедливостта. 
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Моето милосърдие е това, което приема мъчителния вик на онзи, който вътрешно Ме моли за 

прошка за прегрешенията си. 

40 И като Отец изпълнявам всяка ваша гореща молба, събирам сълзите ви, изцелявам недъзите 

ви, давам ви да почувствате, че ви е простено и че сте освободени от петната си, за да можете да 

претворите живота си. 

41 Аз съм и единственият, който може да ви прости за обидите, нанесени Ми от вас, които сте 

Мои деца. 

42 Вие сте семето, което подготвям. Ако дори в миналото сте Ме отхвърлили, Аз съм ви 

простил и днес съм ви настанил на Моята трапеза, за да ви превърна в Мои ученици. 

43 Виждам, че душата ти е уморена от умората, която е изпитала в света, и търси пътя, който 

ще я отведе до истинска почивка. Дълбоката следа от болка, която са оставили в теб страданията, 

ще бъде заличена, ако вървиш по този път, в който душата ти е заета с любов към ближния. В това 

си начинание тя никога няма да се умори. Когато този народ в сегашното си съществуване 

достигне крайната цел на мисията си на Земята, той повече няма да се връща на нея, защото тогава 

неговият дом завинаги ще бъде Духовната вселена. 

44 Вие не сте от този свят, но сте дошли на него, за да научите дълбоки уроци, да придобиете 

заслуги, да изкупите вината си, да напреднете по пътя на духовното съвършенство, да сеете добро 

и да свидетелствате за Мен. 

45 Онези, които са Ме чули в този момент, трябва да разбират по-добре своите дела и 

отговорности. От друга страна, онези, които не са Ме чували, могат да бъдат смятани за невежи. 

Първите ще трябва да отговарят за всичко, което са научили, направили и от което са се 

въздържали. 

46 Ако се вгледате в себе си, ще откриете, че нищо не ви липсва, за да Ми служите и да 

достигнете върха на планината. Независимо дали Ми служиш, или не, ти винаги ще имаш мисията 

и дарбите. Но защо искате дарове и пълнота, ако не се налага да ги използвате? Не приличайте на 

богатия скъперник, чието богатство може да е много голямо, но е безполезно. 

47 Когато душата идва на земята, тя е водена от най-добрите намерения да посвети 

съществуването си на Отца, да Му угажда във всичко и да бъде полезна на ближния. Но щом види, 

че е затворено в тялото, изкушавано по хиляди начини и подложено на изпитание по пътя си през 

живота, то става слабо, поддава се на импулсите на "плътта", поддава се на изкушенията, става 

егоистично и накрая обича себе си над всичко, и само за миг се вслушва в духа, където са написани 

съдбата и обетите. 

48 Словото Ми ви помага да помните духовния си завет и да побеждавате изкушенията и 

препятствията. Никой не може да каже, че никога не се е отклонявал от пътя, който съм му 

начертал. Но аз ви прощавам, за да се научите да прощавате на ближните си. 

49 Кои са тези, които Ме обичат? Истина ви казвам: само Аз зная. Някои Ме обичат и не знаят 

това, а други вярват, че Ме обичат, и дори се хвалят с това, без да Ме обичат. 

50 След Моето заминаване няма да сте сами. Аз ще оставя сред вас хората, които Ме обичат, 

защото в сърцата им няма да има лошо семе, нито суета. В тях ще има любов, милост и смирение. 

51 Тъй като някои Ме обичат повече, те не се радват на по-големи дарове заради това - не. В 

момента давам на всички възможност да се пробудят за истински живот, да бъдат оръдия на Моите 

висши намерения. 

52 Тогава изпратих призива на много хора, но не всички побързаха. Новината за Моето 

присъствие сред хората достигна до много места и много сърца и мога да ви кажа, че човечеството 

беше глухо за този призив. Но щом се натрупат големите изпитания и природните сили надигнат 

глас за справедливост, човечеството ще се събуди от дългия си сън и ще разбере, че наистина съм 

бил с вас. 

53 Не съм дошъл да спася само един определен народ или нация, дошъл съм в името на цялото 

човечество, за да науча всички на молитвата, която ги обединява в истинско духовно общение със 

Създателя. 

54 Някои Ме питат, когато Ме чуят да говоря: "Господи, ще престанем ли в бъдеще да 

възпяваме Твоята Божественост?" На това отговарям: "Деца, птиците прославят името Ми с 
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пеенето си, щом се появи зората. Ако имате нужда от това, за да повдигнете душата си, направете 

го. Ако ли не, има и друга песен на възхвала, която извира от душата и чиито звуци не звучат в 

ушите ви, макар че ехото ѝ отеква в безкрайността: молитвата. 

55 Никой не се хвали с неговата духовност. Кой може да каже, че вече е повече дух, отколкото 

плът, и че може да ходи по вода, без да потъва? Материалната ви природа няма да се издигне, тя 

само ще помогне на душата да преодолее разстоянията. 

56 Моят Божествен Дух, който живее в сърцето ти, ти казва: 

57 Възлюбени хора, ако на земята имаше праведен човек, светът щеше да бъде спасен от този 

праведен човек. Но този мой Вселенски лъч свети надолу, за да освети пътя, който е бил очертан за 

човечеството от Отеца от най-древни времена - пътят на морала, добродетелта и духовността, 

който ви е издигнал, когато сте паднали на колене пред фалшивите богове от слабост. 

58 От Първата епоха насам Аз се изявявам пред човечеството чрез хора, избрани от Моята 

милост. Пророците, вдъхновените, праведните, патриарсите бяха тези, които ви съобщиха Моите 

заповеди и Моята воля. Разберете как от самото начало всички те са ви водили по пътя на 

одухотворяването, учейки ви да се молите на невидимия Отец и да подготвяте сърцето си като 

светилище, за да може Господ да присъства с вас - както в ъгъла на нощната ви квартира, така и в 

планината, на пътя или на брега на реката. 

59 За кратко време бяхте изгубили пътя си по пътя на материализма, отдалечихте се от Отец, 

извратихте истинското служене на Бога, като го заменихте с фанатизъм и идолопоклонничество, и 

накрая мнозина изпаднаха в неверие. 

60 Но по онова време усещахте стъпките на Господ наблизо, чувахте ги като далечен звън на 

камбана и трябваше да последвате тайнствения призив, който ви отправяше. Какво видяха 

физическите ви очи?: Няколко скромни стаи за срещи, където се събират моите нови ученици и 

някои незначителни същества, от които като от неизчерпаем извор течеше любящо слово, 

изпълнено със сърдечност, мъдрост и убедителност. Оттогава това Слово е хлябът на живота за 

мнозина, водата, която утолява жаждата им, и балсамът, който успокоява болката им. 

61 С оглед на чудото на моето обновено присъствие сред хората, глухите чуха, слепите 

прогледаха, закоравелите сърца станаха чувствителни, душата, умряла за живота на благодатта, 

възкръсна. 

62 А мъжете и жените са станали усърдни "работници", знаещи ученици, които след това ще 

говорят за истината. Те повече няма да се отричат от Мен, няма да Ме преценяват погрешно и 

никога повече няма да се съмняват в Моята сила. 

63 Ще вървиш по пътя на изгубения като лъчезарен 

Бъдете фар. И така, през това време душите ще намерят пътя на истината, за да направят още една 

крачка по-близо до своя Създател. 

64 Докато все още имате дъх на живот, потърсете онези, които са загубили пътя си. 

Повдигнете братята и сестрите си, които са се препънали в борбата за живот, излекувайте душата, 

сърцето или тялото на болния. Правете добро и по този начин свидетелствайте за Мен. Няма 

значение, ако тези, които са получили обезщетение, не се обърнат към Моето дело. Семето, което 

сте посяли, никога няма да загине, то ще поникне утре или във вечността. 

65 Осъзнайте силата на своите дарби, които никой, колкото и да е учен или могъщ, не би могъл 

да ви даде, за да станете наистина светлината и солта на света. 

Моят мир да бъде с вас! 
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Инструкция 246 
1 Възлюбени ученици: Вие сте призовани да изпълните духовна мисия в този момент. За да 

може душата ви да бъде достойна да приеме тези задачи, тя трябваше да премине през големи 

изпитания и да изпразни много горчиви чаши. Но този крайъгълен камък ви даде сила, развитие и 

опит. 

2 Вие сте същите като онези, които съм се опитвал да обучавам в други времена. Но тази 

малка общност, която формирате, е само много малка част от Божия народ, разпръснат по цялото 

земно кълбо, който обичам толкова, колкото обичам и вас. 

3 Всички вие имате един и същ произход, всички притежавате даровете на Светия Дух и ще 

постигнете една и съща цел. Но Аз ви нарекох "Мой народ", защото вие сте като по-възрастни 

братя и сестри сред хората, които имат задачата да носят семето на любовта до всяка душа. Като 

девствено семе ти излезе от Мен и ще трябва да се върнеш при Мен като семе, умножено в 

безкраен брой, но което трябва да бъде също толкова чисто, колкото и първоначалното. 

4 По този начин душите ще дойдат в лоното ми: велики чрез развитието на своите дарби и 

чисти чрез честността на своите дела. 

5 Поверих ви част от работата си. Защото, ако Отец правеше всичко, Той нямаше да ви даде 

възможност да се усъвършенствате. 

6 През вековете съм ви давал едно учение, което все повече разширявах, за да може то да 

управлява човешкия ви живот като закон и да укрепва душата ви по пътя, който води към вечната 

светлина. 

7 От Моя закон, който е като дърво, хората отрязаха клони, които са сектите и църквите, 

които, понеже бяха отрязани от дървото, изгубиха соковете си. Сянката им е оскъдна и сред 

листата им няма любовни гнезда, нито плодове с добър вкус. 

8 Аз ви разкрих Моето учение не само за да живеете добре на земята. Това е пътят, който 

води душата до високо място, до високите области на любовта, мъдростта и хармонията с всички 

същества. 

9 Църквите не са изпълнили задачата си да водят душите към прага на вечността. Когато се 

откъснат от този свят, те се изгубват на кръстопътя на смъртта, не познават пътя, препъват се 

поради липса на светлина и изпадат в материализъм, копнеейки за живота, който са оставили зад 

гърба си. 

10 Това не е пътят, който съм набелязал. Пътят ми е белязан от светлина, от откровение, от 

дълбока мъдрост за всички, от милост и любов. За да не се отклоним от него, са необходими 

жертви, отказ и постоянство в изпълнението на Моя закон. 

11 Но Моят Дух, Който ви обича, се е поставил на пътя на всяко от моите деца, за да ги събуди 

за светлината на истината и да ги насочи по пътя, който ще ги накара да намерят дървото на 

живота, което дава благотворна сянка и дава добри плодове, защото сокът му е съвършен. 

12 Това ви кара да разберете, че ще дойдат времена, когато няма да имате друг пастир, нито 

друг водач, освен собствения си дух, в който свети Моята светлина. 

13 В този свят няма източници на истинско духовно познание. В Мен ще откриеш източника 

на благодат и мъдрост заради твоето смирение, в духовния ти диалог с Отца. 

14 Тези скромни и малки стаи за срещи, в които влизате, за да станете свидетели и да се 

насладите на моето проявление, ви предпазват от неблагоприятните атмосферни условия и 

любопитни очи. Но те никога не могат да бъдат храм на моята Божественост, защото предпочитам 

да я търся във вселената, която съм създал, където всяко същество е жертва, където всеки живот е 

светилище, а всяко сърце - светилник. 

15 Където и да отидете и каквото и да видите, ще срещнете моето присъствие. Защото Моят 

Дух живее вечно в Своя храм, където божественото, духовното и материалното са обединени в 

съвършена хармония, за да образуват Божието светилище. 

16 Но не само Аз живея в този храм, а в него са всички Мои създания, всяко от които заема 

съответното място. 
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17 Истина ви казвам: няма учител на земята, който да ви научи на по-кратък път и да ви отведе 

по-далеч от този, и който да ви покаже толкова широк хоризонт, чиято светлина ще ви накара да 

видите вечността. 

18 Човекът е развил науката си до висока степен, но усеща, че вече е достигнал предела - но не 

защото науката може да има граници, а защото аз се намесих в безсмисления ход на учените, за да 

ги накарам да се замислят над работата си, да чуят гласа на съвестта си и да очакват корекция на 

курса си. 

Ако човек използва науката си в полза на ближния си, природата ще го обсипе със своите тайни 

и ще бъде като слуга в краката му. Защото Аз изпратих човека на земята, за да царува на нея и да 

бъде неин господар. 

19 Пречистването е всеобхватно. Защото от току-що роденото бебе до достигналия преклонна 

възраст човек - всички те изпразват чашата на страданието. В битката участват всички елементи и 

сили. 

20 Легиони от души от всякакъв вид се борят помежду си и навсякъде дишаш атмосфера на 

война, болка и скръб. Бъдете силни, защото след като тази битка приключи и горчивите дрожди 

бъдат изпити, празната чаша ще се напълни с виното на живота и за всички души на земята това ще 

бъде като ново раждане. 

21 Сред онези, които са научили урока Ми, докато са Ме слушали в този период, има и такива, 

които няма да напуснат родината си, за да изпълнят мисията си. Но други ще трябва да заминат за 

други народи и държави. Днес искам от вас само да упорствате и да чуете последните думи на 

Моето учение, за да можете вие самите да носите в себе си като наследство последните Ми думи. 

22 Горко на носителите на глас, които затварят устата си преди това време! Горко на онези, 

които задържат моите откровения поради липса на подготовка или вдъхновение, защото след това 

съвестта им неумолимо ще ги извика да отговарят! 

23 След 1950 г. Аз вече няма да се проявявам в тази форма, но вашата мисия няма да приключи 

- напротив, това ще бъде началото на един живот, изпълнен с конфронтации. Ще ви покажа нова 

форма на общуване, ще говоря на сърцето ви, ще разговарям с душата ви, ще вдъхновявам ума ви и 

така ще продължите да чувате гласа на Божествения Учител - всеки път по-съвършен, по-извисен, 

по-духовен. 

24 След като завърша словото Си сред вас, нека никой не възнамерява да привлече лъча Ми, за 

да чуе отново словото Ми, защото не знае на какво се излага. Ако хора от други народи или 

отечества, където тези учения не са познати, се свържат с духовния свят и призоват Божествения 

ми Дух, за да Го чуят чрез човешкия ум, Аз ще им простя, защото не знаят какво правят. А на вас 

казвам: бързайте, за да може светлината ми да ги достигне преди хаоса. Защото идва време на 

объркване, когато учените ще повярват, че не знаят нищо, когато много убеждения ще бъдат 

разрушени и много светлини ще угаснат. 

Но сред тази вихрушка името ми ще се разнася от уста на уста. Човечеството ще обърне поглед 

към Писанията в търсене на пророчества и вяра. Теолозите, духовниците и учените ще бъдат 

подложени на разпит. Но времето, което ви съобщавам и за което ви подготвям, е точно това, за 

което трябва да подготвите новите поколения, които трябва да продължат вашата мисия, така че 

моят народ да не изчезне сред вас, а да расте и да се увеличава по брой, по чиста духовност, по 

познание и добродетел. 

25 Наближава денят, в който ще ви оставя като учител, като пример и като "книга". Защото, 

когато учението ми намери отзвук сред човечеството, погледът ми ще ви потърси. 

26 Отминаха времената, когато Ме слушахте, без да чувствате отговорност, когато ядяхте 

плодовете и хляба на Моята трапеза, без да поемате никакви ангажименти, и пиехте вино, колкото 

искате, докато не го разлеете, и бяхте щастливи, че намирате балсам за болестите си. 

27 Сега идвате с пробудена душа, сега чувствате своята отговорност. Вие се грижите за хората, 

страдате заради болестите си и защитавате Моето дело. И тъй като знаете, че в момента 

присъствате на последните ми прояви, бързате да ме чуете и да запазите предаванията ми в духа си. 

Добре е да се подготвите, за да получите присъдата в последния ден на това проявление. 
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28 Светът ще види как "Израел" ще възкръсне от пепелта си. Но не този, който се занимава с 

пари и е плътски евреин, а Израел според духа, който, когато се появи сред хората, ще 

свидетелства за прераждането на душата, за закона на любовта и справедливостта, който ще 

разклати основите, мненията и вярванията. 

Първоначално ще предизвикате битки и войни на светогледите. Но след това ще направите своя 

мир осезаем, което ще ви позволи да останете спокойни и непоколебими дори в моментите на най-

голям конфликт. Объркването ще отмине, защото душевните смущения никога не са вечни, тъй 

като в сърцевината на всяко човешко същество има искрица светлина, която никога не угасва. 

29 След това ще бъдете призовани да обясните това, на което ви научих, и тогава ще дадете 

светлина, за да премахнете объркването на вашите ближни. Тогава, когато светът постигне мир, 

Моето Царство ще бъде близо до хората, защото Моята милост ще бъде готова да освободи Седмия 

печат. 

30 Без да провъзгласявате, че сте мои апостоли, вие ще бъдете такива. Въпреки че сте 

учители, ще казвате, че сте ученици. Няма да носиш дреха, която да те отличава от другите, няма 

да носиш книга в ръцете си, няма да строиш домове за събиране. Нито пък ще имате на земята 

някакъв център или основа на моето дело, нито пък някой ще бъде над хората, които заемат моето 

място. 

31 Лидерите, които сте имали досега, са последните. Молитвата, одухотворяването и 

практикуването на моето учение ще поведат множествата по пътя на светлината.  

32 Моментът е тържествен, когато смисълът на Словото Ми достигне до сърцето ти и остави 

светлинна следа. Тя е същата като тази, която ти нарисувах друг път с Кръвта на любовта. 

33 В желанието си за спасение душата търси пътя в този момент и на него среща Мен, Който 

съм прошката, която пречиства, и любовта, която възвисява. Наистина ви казвам, че тази любов е 

силата, която обединява всичко сътворено от Мен, тя е божественото дихание, което дава живот и 

укрепва всички същества. 

В хода на своето развитие вие все повече се трансформирахте към съвършенство - както 

духовно, така и физическо, въпреки че ви казвам, че същността на вашето същество е душата, тъй 

като тялото е само обвивка, в която се развива душата. 

34 Въпреки че с времето сте се заблуждавали, защото сте следвали плътските наклонности, 

разберете, че сега сте намерили правилния път, че сте стигнали до съзерцанието, в което Отец се 

разкрива на света, за да може той да постигне своето спасение. Вие тук понякога сте стигали до 

саможертва в желанието си за спасение, защото разбирате, че рано или късно, но неумолимо, ще 

влезете в Духовния живот. 

35 Признайте много добре, че този живот тук, изпълнен с красоти и чудеса, е великолепен. Не 

можете да отречете, че човекът също е свършил своята работа в нея, което е довело до напредък 

във вашия начин на живот. Въпреки това е дошло времето да обърнете очите си към Мен, да Ми 

кажете, че Аз съм Създателят и Собственикът на всичко, което ви заобикаля, и че Аз съм 

Светлината, която разкрива науката на хората. Не всички сте достигнали това ниво на развитие, 

защото не всички сте разбрали времето, в което живеете, нито пък имате познания за живота, който 

сте живели преди. 

36 Как биха могли да отгатнат благодатта на това време онези, които, обгърнати в религиозен 

фанатизъм, лишават душата от всякаква свобода и я лишават от всякаква естествена изява?  

Всяка душа притежава големи способности, защото е съществувала преди света. Но ако тя е 

ограничена и й се пречи да изрази това, което притежава, тя ще трябва да живее неразбрана и 

обезпокоена. Тя ще трябва да живее с предчувствия за духовното и със спомени за собственото си 

минало и в резултат на страха, насаждан от фанатичните догми на вярата за духовното, ще крие и 

скрива всичко. Така тя няма да може да усети моето присъствие, тъй като дори думата "духовна 

душа" й се струва странна. Как би могла да вярва във възкресението на душата, което е 

прераждане? Как би могла да повярва в проявите, на които сте свидетели днес? 

37 Наближават последните мигове, когато ще ви говоря в тази форма, но човечеството все още 

не е дало доказателства, че усеща присъствието Ми. 
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38 Колко малко са онези, които са научили за моето проявление в този момент! Колко малко са 

онези, които не само вярват в Моето проявление чрез човешкия интелект, но и са сигурни, че 

Божествеността може да се прояви в безкраен брой форми. Но ако вие, които Аз подготвям, за да 

бъдете Мои свидетели, не свидетелствате за Моето откровение в това време, природата и нейните 

елементи ще "говорят" и новите поколения ще опознаят Моето дело, дори и да не са чували Моето 

слово. 

39 Помислете за отговорността си и осъзнайте, че все още има време да се възползвате от 

моите учения, за които знаете, че имат дълбоко духовно значение, че разкриват пътя на развитие за 

вашето усъвършенстване. Запазете в сърцето си впечатлението, което същността на моето слово 

оставя у вас, и забравете, че то е станало известно чрез едно човешко същество, чиито устни 

единствено изразяват моето застъпничество. 

40 Не давайте наставления, ако първо не сте ги практикували, защото никой няма да ви 

повярва. Хората ще изискват от вас доказателства, които Аз съм ви научил да давате. Това, което 

можеш и трябва да знаеш за душата до днес, ти го казах. Няма да добавяш нищо към това, което 

съм разкрил. Трябва да продължите да се стремите да бъдете психически и физически устойчиви. 

Защото ако и до днес сред вас има болести, то е защото не сте успели да се издигнете над 

мизерията и болката на този живот поради липса на духовност и вяра. 

41 Моето учение учи не само да вярвате в силата на Бога, но и да вярвате в себе си. Всеки, 

който е истински спиритуалист, ще може да получава чистата представа за своя Господ във всеки 

един час. Защото той ще бъде достоен за това както духовно, така и физически. 

В заключение ви казвам днес: Бдете и се молете, за да може силата на вашите мисли, изпратени 

в молитва към Небесния Отец, да се спусне и да се разпространи като лечебен балсам върху 

страданията на това човечество. 

42 Възлюбени деца, моето божествено присъствие е тук с вас - не въплътено, както през 

Втората епоха, а духовно. 

43 Аз говоря на всички, които Ме слушат. Но ако вникнете в Моето Слово, ще почувствате, че 

Учителят говори на всяко отделно сърце. 

44 Не свиквайте с думите ми; считайте, че те в момента оформят душата ви, за да бъдат 

стъпките ѝ по пътя сигурни. 

45 Илия е невидимият пастир, който води овцете към безопасното препятствие, точно както 

Мойсей ви е водил към Обетованата земя в Първата епоха. 

46 Кога това изгубено човечество ще тръгне по следите на своя пастир? Ще ги просветля, за да 

намерят правилния път. 

47 Пътят, за който говоря, е пътят на обновлението, на одухотворяването, на упражняването на 

милосърдието. Всеки, който чуе мъчителния глас на болния, молбата на изтощения и безпомощен 

човек, трябва да отвори сърцето си и да усети как то пулсира от любов и състрадание. 

48 Моето желание е да позволите на душата си да се разкрие в истинската си същност, за да 

бъдете признати за апостоли на моето дело. 

49 В момента подготвям новите поколения, които ще направят още една крачка напред. 

Подготвяте ли пътя за тях. 

50 Беше ви предопределено да чуете моите божествени наставления в този момент, защото 

така е написано. Часовникът показваше часа, в който всички трябваше да пристигнат, за да се 

освежат в сянката на могъщото дърво, където живее Отецът в очакване на завръщането на 

"блудния син", за когото Той винаги има прощален поглед, прегръдка за добре дошли и любяща 

усмивка. 

51 Светлината на Моя Божествен Дух преминава през мозъка ти до дъното на сърцето ти. И на 

устните ви поставям Моето Слово, за да можете да изпълните мисията, която съм ви поверил. 

52 Тази дума не е плод на човешкото въображение. Издигането, което душата е постигнала, я е 

приближило до Мен по този начин. Защото вие постепенно разбирате Моя закон и доколкото се 

развивате в него, постигате по-голямо развитие. 
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53 Ако някой не Ме разбира, въпреки че Ме е чул, то е защото смесва Моето учение със своите 

земни теории и идеологии - защото смесва спиритуализма с догматичните вероизповедания и 

църковните обичаи, насадени му от неговите предци. 

54 Моето учение не ви налага никакви догми. Единственото нещо, което ще ви даде познание 

за моето учение, е вашата духовна способност. Трябва само да следвате това развитие, без да 

спирате, докато душата ви достигне своето съвършенство. 

55 Моят стремеж, изразен в Моя закон и в Моето учение, е хората да станат братя и сестри, да 

се обичат помежду си, да има мир в света, всеки човек на земята да Ме представлява чрез своята 

добродетел и пример. 

56 Открих, че човечеството е обезпокоено в тази Трета епоха, и му изпратих това божествено 

вдъхновение, за да се спаси. 

57 Но Аз трябваше да се боря с техните стари обичаи и форми на поклонение, защото 

прецених, че те вече не са подходящи за това време, и борбата ми с пазителите на това наследство, 

което не е мое, беше голяма. 

58 Учението, което ви донесох и което нарекох спиритуалистично, е вечното, на което винаги 

съм ви учил. Но истина ви казвам: Който никога не го е усещал, няма да може да каже, че го е 

разбрал. 

59 Можете да се радвате, защото моето идване означава за вас стъпка напред по пътя на 

духовния прогрес. 

60 Тъй като все още сте незрели и слаби, не сте способни да разпознаете цялото величие, което 

съдържа моето откровение. Но ти ще се развиваш с моите учения и в крайна сметка ще бъдеш 

добър пример за онези, които очакват от теб да направиш разпознаваем с живота си духовния път, 

който хората са изгубили. Не ги оставяйте без надежда и не ги разочаровайте, ако дойдете при тях 

само с думи и без да бъдете пример, защото тогава те няма да ви признаят за мои ученици. Трябва 

да свидетелствате за Моето учение с делата си. 

61 Колко далеч са хората от разбирането на духовния мир, който трябва да се възцари в света! 

Те се опитват да го наложат с насилие и заплахи и с плодовете на своята наука, с която се хвалят. 

62 В никакъв случай не отричам напредъка на хората и не съм против него, защото той е и 

доказателство за тяхното духовно развитие. Но въпреки това ви казвам, че гордостта им от 

употребата на сила и земна власт не е угодна пред Мен. Защото вместо да облекчат кръста на 

хората, те оскверняват най-свещените принципи, обиждат живота, който не им принадлежи, и 

вместо мир, здраве и благоденствие сеят болка, сълзи, скръб и кръв. Защо творбите им разкриват 

точно обратното, въпреки че кладенецът, от който черпят знанието си, е моето собствено творение, 

което е неизчерпаемо в любовта, мъдростта, здравето и живота? 

63 Искам равенство между Моите деца, както вече проповядвах във "Втората епоха". Но не 

само материално, както го разбират хората. Вдъхновявам ви с равенство от любов, с което ви давам 

да разберете, че всички вие сте братя и сестри, деца на Бога. 

64 Не се страхувайте да донесете тези откровения на човечеството. Няма да бъдете мъченици, 

защото онези времена вече са отминали, въпреки че ще бъдете причина за разследване. 

65 Така ви подготвям с помощта на човешкия интелект. Моето Слово има един и същ смисъл 

за всички носители на глас и ако мислите, че то е различно за всички, то е защото се придържате 

към външната форма и не гледате към смисъла. 

66 Искам да приемам делата ви за доброто на вашите ближни, искам да ви видя да 

практикувате моите учения. Колко много чудеса, които изумяват хората, можете да направите! 

67 Изпълнете задачата си и въз основа на заслугите си завладейте "Обетованата земя" - онова 

обещание, което ще бъде вечна реалност за вас. 

68 Детето идва при баща си в желанието си за топлина, прави го свой довереник, за да му 

разкаже своите тревоги, страдания и страхове. И наистина се радвам, когато чуя дори най-

съкровените удари на сърцето ви. За това се приближавам до вас, за да ви дам светлината на Моите 

учения, така че да се издигнете. 

Въпреки че не изсипвам в ръцете ви богатствата на земята, не искам да живеете в мизерия. 

Тогава ще можете да дадете неопетнен пример на бъдещите поколения, когато научат, че сте Ме 
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последвали и сте се обновили, без да преследвате егоистични интереси и без да се отклонявате 

фанатично от земните си задължения. 

69 Стройте на твърда земя, за да не разрушат неверниците това, което съм изградил във вас 

като духовност и обновление. Но не бива да криете тази истина от света, защото се страхувате от 

нея; трябва да я покажете на света в ярката светлина на деня. По това време не ходете в 

катакомбите, за да се молите и да Ме обичате. Не се срамувайте, когато говорите или 

свидетелствате за Мен по какъвто и да е начин, защото тогава хората няма да признаят, че съм ви 

се представил, ще се усъмнят, че множеството болни и нуждаещи се са били изцелени и са 

намерили облекчение на страданията си, ще отрекат чудесата, които съм извършил, за да запаля 

вярата ви. 

70 Ще ви оставя книгата на моите поучения, за да можете да кажете на света: "Ето какво 

остави Учителят като наследство." И наистина, колко много хора ще повярват, когато чуят 

четенето на Моето Слово, и колко много грешници ще се обновят! Вземете под внимание всички 

тези поучения, за да не ви застигнат неподготвени изпитанията в живота ви. 

71 Ще продължите да давате лечебен балсам през целия си земен живот, словото ви ще бъде 

любящ съвет за децата, младежите и възрастните и затова, както и днес, хората ще ви търсят, ще 

продължат да ви молят за помощ. Умиращите ще ви призовават, за да ви помогнат, а думите ви ще 

бъдат като пътека или фар в предсмъртния час на човешките души. 

Моят мир да бъде с вас! 
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Инструкция 247 
1 Добре дошли, о, хора, които се приближавате към Мен с всеки изминал ден. Тук е Учителят 

на всички времена, който дава Своите напътствия за любов на онези, които Го очакват с добра 

воля. 

2 Приемам всички вас, както и през Втората епоха, и ви говоря в същия дух, защото съм 

същият Учител. Сред вас има много от онези, които са чули словото Ми - от онези, които са били 

свидетели на стъпките Ми на земята и са гледали на делата Ми с безразличие. Но сред тях имаше 

много хора, които Ме слушаха с уважение, възприемаха думите Ми с желание и бяха запленени от 

светлината на Моето учение, което им предлагаше рай и непознат свят на вечно блаженство за 

душата. 

Така гладните и жадните за любов, болните, страдащите и угнетените Ме приеха. Колко много 

хора Ме потърсиха и дойдоха при Мен след дълги пътувания, знаейки, че скоро ще намерят 

изцеление, че Аз мога да ги излекувам, защото Аз съм животът и възкресението за душата. 

3 Също така през това време открих сърца, изпълнени с вяра, които веднага се втурнаха и 

разбраха да приемат божественото ми слово в душите си и бяха изцелени. 

4 Все още имам много неща, на които да ви науча, за да станете Мои ученици. След това, 

когато се подготвиш, ще те изпратя при народа. Аз ще отворя пътищата, за да можете да посеете 

Моето семе и да бъдете в хармония с всички, които Ме обичат и Ме търсят духовно. Но водете за 

ръка онези, които все още не са поели по пътя на одухотворяването, докато всички се обедините и 

вървите по един и същи път. 

5 Винаги вървете напред, деца мои, стремете се към мъдрост, за да откриете същността на 

живота. Обичай и ще можеш да влезеш в тайната ми съкровищница, няма да има повече тайни, 

всичко ще ти се разкрие, щом се изкачиш на върха на истинската любов. 

6 Днешните деца ще бъдат апостолите на утрешния ден, а вие вече можете да станете такива. 

Не се стремете от суета да оставите спомена за името си в братството. Вземете за пример добрите 

апостоли, дори ги надминете, ако желаете, но го правете само от любов към хората. Стремете се 

към добро, работете за мир, винаги сочете пътя към съвършенството. 

7 Вдъхновявам ви в размишленията ви, за да можете в Мое име да утешавате болните и да 

учите ближните си да се върнат към Мен, като се стремят към хармония, здраве и мир. Донеси на 

това толкова обичано човечество тайната на здравето, кажи му, че трябва да се върне към 

простотата, към искреността, към молитвата и към милосърдните дела. В тях тя ще намери всичко, 

което може да пожелае. 

Аз ще бъда до теб в часа на твоето изпълнение. Насърчавам ви да следвате този път, по който 

всички трябва да се признаете, да се прегърнете и да създадете едно семейство. Винаги, когато 

протегнеш ръка, за да направиш нещо добро, моето сияние ще се разлее и ще усетиш, че 

околността ще се изпълни с вкусен аромат, който ще се излъчва от твоите добри дела. 

8 Благословени са всички, които проправят пътя на човечеството, които подготвят бъдещето 

му за вас. Отбележете това време на благодат, в което живеете, с дела, които ще останат в 

съзнанието на вашите ближни. Тези произведения ще бъдат вашите пионерски стъпки, най-

ефективният призив, който можете да отправите към тях, и наследството, което със сигурност ще 

остане. 

9 Спестете им болката, предупредете ги и ги наставлявайте с добър пример, за да може 

човечеството скоро да влезе в правия път. Не искам да ги виждам да плачат, нито да продължават 

да се препъват. Тя е Моята любима дъщеря, която искам да спася. 

10 Земни поклонници: Вие сте в сянката на могъщото дърво и се наслаждавате на плодовете 

му. Точно тук има извор с чиста и кристално чиста вода, където можете да утолите жаждата си. Тук 

ще намерите всичко, от което се нуждаете. 

11 Оставили сте зад себе си тълпи от мъже и жени, които все още търсят дървото и извора. 

12 Виждал съм те силен. Когато гладът, умората и жаждата се отдалечиха от вас, ви казах: 

Обърнете погледа си към онези, които загиват от липса. 
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13 Звездата, която ви води и която е вашият водач, изгря над всички. Но не всички са успели да 

го видят и са се заблудили. 

14 Ето как виждам душите на хората в този момент: гладни, защото хлябът е бил скрит от тях - 

корабокрушенци, защото са станали слаби пред страстите на света и не са намерили спасителна 

ръка, която да се протегне към тях. 

15 Аз вече ви подготвям като рибари на души, които с любов да спасяват вашите ближни. 

16 Бъдете подкрепа за болните и изтощените, защото сега сте силни. Излекувай раните, 

независимо дали са на душата или на тялото, като ги облееш с Моя лечебен балсам. Когато 

жадният вече няма сили да дойде при Мен, ти донасяш водата до устните му. 

17 Това е Моят вечен закон на любовта, който ви предписвам. Сърцето ти ще бъде новият 

ковчег на завета, в който той ще се пази. Тогава именно тази вътрешна светлина ще направлява 

стъпките ви и ще очертава пътя на онези, които ви следват. 

18 Моето Слово в този момент е манната, която храни душата ви по време на пътуването ѝ 

през живота, изпълнен с проблеми, страдания и борби, точно както когато прекосихте пустинята. 

Но тази манна е за вечен живот - не е като онази, която хранеше народа на Израил само докато 

траеше странстването в пустинята и за която децата на този народ пазеха спомен, като вземаха по 

една шепа за спомен. 

19 Мъже и жени, останете верни на моите учения, за да бъдете сред ближните си като слънца, 

които разпръскват мрака, Давайте добър пример на децата, за да бъдат в лоното на семейството 

като светилник с неугасваща светлина. 

20 Благословени са Моите възлюбени създания, в които виждам нетърпеливи усилия и 

същевременно болка, дълбока болка, защото знаете, че това време скоро ще свърши, а е много 

малко това, което сте използвали от Моите наставления. Но наистина, казвам ви, времето на 

благодатта не свършва. Аз ще бъда около теб и ще пазя стъпките ти. Очите на пророците ще Ме 

видят да вървя пред избрания народ. 

21 Аз съм безкрайна любов, възвишена милост и никога не оставям децата си беззащитни. 

Моят Дух е винаги с вас и очаква призива, за да ви дари с ласката си. Никога не сте били сираци и 

ако се чувствате изоставени за кратко, то е, защото сте Ме напуснали. Но сега виждам, че искате да 

усетите ефекта на Моята благодат. 

22 Блажен е онзи, който Ме призовава, защото Аз слизам в сърцето му и пребъдвам в него. 

Който желае светлината на Моя Дух, ще бъде просветен. Който Ме призовава като Отец, ще Ме 

срещне като Отец. Когато имаш нужда от Мен като лекар, Аз ще бъда с теб и ще почувстваш Моя 

изцеляващ балсам. На онзи, който Ме призове като брат, Аз ще протегна милостивата Си ръка, за 

да го напътствам и утешавам, а онзи, който Ме потърси като Учител, ще получи наставление в 

сърцето си. 

23 За Мен няма невъзможни неща. Аз съм Всемогъщият и безкрайната любов, която изпитвам 

към Моите създания, Ме кара да дарявам на хората Своята милост и Своята прошка. Те няма да 

гледат на твоите слабости, а само ще повдигнат душата си, защото тя е част от Моя дух и Ми 

принадлежи. Над него е духът, който е божествената искра, която съм вложил във всяко човешко 

същество. 

Ще те направя стълб, защото сега изграждам нов свят - свят на мир и светлина. 

24 А вие, които като учениците от Втората епоха слушате Словото Ми, Ме молите да бъдете 

полезен инструмент за Моето дело и Аз ви давам силата и светлината да го направите. Във 

всичките си пътища ще Ме усещаш. 

25 Искам да разберете словото ми от онова време, което ще се отпечата в сърцето ви, и също 

така да разберете значението на моето идване през Втората епоха. Защото онова, което се случи по 

онова време, беше дело на изкуплението на душата. 

26 Аз слязох като Спасител от съвършенството, като станах човек на земята. Изпълних 

мисията да спася всички създания, които бяха паднали в грях поради непослушанието си от Адам 

насам. Слабостта им кара душите им да падат все по-дълбоко. Но навреме, в изпълнение на 

предсказанията за идването на Месията, Аз станах човек, за да дам Своите наставления, да 

премахна оковите на душата и да ѝ дам възкресение. 
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27 Всички знаете какво се е случило на Тайната вечеря. Хлябът и виното, които дадох на моите 

ученици, бяха храна за цялата вселена. Те символизираха моята същност и моята любов, която 

царува над всички мои деца - вярващи и невярващи. Светлината на Моя Дух беше дадена на 

всички. 

28 Измих нозете на апостолите Си, за да покажа смирението Си и да ги поканя да тръгнат по 

пътищата на земята, за да подготвят всяко сърце с Моята любов - с онази огромна любов, която 

изпитвам към всички, така че никой да не се изгуби и всички да дойдат при Мен. Но този акт ви 

учи да се пречиствате от всеки грях, ако искате да пристъпите към изпълнение на мисията си. 

29 Нищо не бях задържал за Себе си. Какво биха могли да направят хората срещу Мен, за 

което не съм знаел предварително? Всичко беше подготвено по Моята воля и когато се случи, това 

беше пътят, предопределен от Мен, за да убедя сърцата. Те Ме извлякоха на кръста, разкриха 

тялото Ми и приковаха ръцете и краката Ми към дървото. - Това е символиката на кръста: 

30 Хоризонталната лента е грехът на света, който се противопоставя на вертикалната лента. 

Последният се издига до височините и ги отбелязва. Но грехът винаги е пречка за издигането до 

божественото. 

31 Бях прикован към това дърво и когато духът ми видя студенината на сърцата, злобата, а 

след това радостта, когато видяха това тяло мъченическо, лицето се изкриви от болка. Тогава 

устните ми изрекоха следните думи: "Прости им, Господи, защото не знаят какво правят." 

Сега, в настоящето време, Аз отново ти прощавам, защото все още не си Ме разбрал. Колко 

много от Моите създания твърдят, че Ме обичат, а не Ме обичат - колко много от тези, които си 

мислят, че Ми служат, служат на изкушението! 

32 Очите ми отново се спират на тълпите от хора и разпознават един и друг от онези, които Ме 

заобикаляха по онова време - от онези, които малко преди това бяха получили чудеса и въпреки 

това не бяха в състояние да Ме разпознаят. 

33 В тези лица не видях нито милост, нито любов. Затова казах на народа: "Жаден съм". Не 

жаждата на тялото, а жаждата на душата накара тези думи да бъдат изречени. Жадувах за любовта 

на хората. Но далеч не обичах, а виждах в тях удовлетворение, удоволствие от това, че Ме накараха 

да страдам до смърт. Тогава земята се разтресе, слънцето потъмня и духът Ми се отдели от тялото 

на Исус. 

34 Децата ми видяха тялото, върху което падна цялата тежест на греха и срама на света, и 

мъченическото тяло извика: "Боже мой, Боже мой, защо си ме оставил?" 

35 След това обърнах погледа Си към скръбното лице на Мария, към Моя апостол Йоан и към 

жените, които придружаваха Мария, и като исках да оставя още едно доказателство за Моята 

любов, поверих грижата и закрилата на всички Мои деца на Мария, като й казах: "Жено, там е 

твоето дете", а на Йоан: "Дете, там е твоята майка". Това беше наследството, което завещах на 

човечеството в този момент. Йоан въплъщаваше детето, човечеството. Ти си поверен на Мария, за 

да се застъпва, утешава и защитава всички създания завинаги. 

36 Тогава се обърнах към онзи, който извика от страх и също беше прикован на кръста: Димас. 

Влязох в сърцето му и видях голямото му покаяние. Той Ми каза: "Теб, който си съвършен, те 

разпъват на кръст. Смили се над мен, бедния грешник." Успокоих го, като казах: "Наистина, 

наистина, след няколко мига ще бъдеш с мен в Рая." 

37 Физическата смърт се приближи до Исус и тогава аз изрекох тези думи: "Отче, в Твоите 

ръце предавам духа си". 

Аз ви научих да се връщате при Отец, след като изпълните Неговите заповеди. Духът ми се 

върна в Неговото присъствие, за да се съедини с Неговия дух. 

38 Последните ми думи бяха: "Всичко е изпълнено." Благословено е сърцето, което може да 

достигне до крайната цел на своя път на развитие, защото Аз ще го приема и то ще бъде изпълнено 

с благодат и съвършенство. 

39 Това са седемте думи, които светът чува година след година, без да разбира духовното им 

значение. 

40 Ученици и приятели, след като Исус почина, те прибраха тялото, балсамираха го според 

обичая и го положиха в гробница. През следващите три дни Моят Дух слизаше в световете, където 
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душите Ме очакваха, за да им дам свобода и да им покажа пътя. Изкуплението достигна и до онези 

същества, които се намираха в тъмните сфери в очакване на своя Спасител. 

41 След това се явих, като се направих видим, и посетих Майка Си, Мария Магдалена, а също 

и учениците Си. Преди Моето Възнесение Аз им дадох последното Си наставление, за да им 

покажа как трябва да се държат сред хората, ако искат да донесат Моята безкрайна мъдрост, 

съвършеното наставление, за да събудят всички души за нов живот. 

42 И днес, когато наближава времето да се разделим с вас, ви казвам: Не се безпокойте след 

това ограничено време на обучение. Душите са еволюирали и няма нужда да Ме виждате с 

материални очи. Също така вече не е необходимо да чувате думите Ми от материални уста. Душата 

е еволюирала, възкръснала е и ще получи духовна подкрепа. В бъдеще Аз ще покажа пътя и на 

всички Мои ученици. 

43 Давам инструкциите си на всичките си деца. Учителят ви казва: След като превърнете 

поверените ви души в плодородни полета, където любовта дава плодове, сред вас ще се възцарят 

единство и братство. Тогава ще можете да се смятате за Мои ученици. 

44 Понякога ви говоря в образи, за да можете да проникнете в дълбоките учения, като 

отпечатате словото Ми във въображението си, и ви говоря надълго и нашироко, за да няма нищо, 

което да ви обиди или обърка. Ако не беше така, вие вече щяхте да сте създали знаци за звание, 

степени и класификации между учениците и учениците, между "първите" и "последните" във 

вашите събрания, а в разгара на празненствата щяхте да се увенчавате с измислени лаврови венци. 

Защото мъжете са склонни към суета и показност. 

45 Посявайте помежду си семето на братството, което моите апостоли култивираха по онова 

време. Това семе е моделът, с който те засаждат църкви, села и градове. 

46 Какво трябва да знаете, за да преподавате моето учение?: Любов. Невъзможно е да бъдете 

мисионери на Христос, ако нямате любов в сърцата си. Всички вие ще стигнете до Мен и това ще 

стане чрез любовта. Някои от тях ще пристигнат по-рано, а други - по-късно. Тези, които са 

закъснели най-много по своя вина, ще трябва да пролеят най-много сълзи. 

Всички вие сте като цветя, които не се отварят по едно и също време, за да приемат светлината 

на новия ден. Ако сърцето ви е останало затворено за божествената любов, сега ви казвам: 

миналото ви е отминало, сега вечността си ви възвръща. Държа в ръцете си книгата на твоя минал 

живот, в която със сигурност има много петна. Но в него са и празните страници на бъдещия ви 

живот и на вашата трансформация. Виждам и знам всичко. 

47 Още веднъж ви казвам, че всички вие ще се обедините с Мен. Но всеки ще трябва сам да 

"завладее" небето. Можете да направите това "завоевание" лесно чрез любов или болезнено чрез 

болка. Аз ви помагам, утешавам ви и ви напътствам, но останалото трябва да свършите сами. Аз ви 

укрепвам и тази сила е силата на любовта - истинската енергия, която движи вселената, всичко 

сътворено и без която вие не бихте могли да съществувате. 

Скривам от теб книгата на твоето минало, защото ако видиш страниците й, ще заплачеш от мъка 

и ще се разболееш от тъга. За мнозина ужасът и скръбта са толкова големи, че се смятат за 

недостойни за прошка и изкупление. Дори и в тези тъмни дела моята любов сияе, спестявайки ви 

ужасна и безкрайна агония и създавайки нови начини, по които можете постепенно да обновите 

душата си чрез чисти дела. Но ако знаехте бъдещите страници на книгата на живота си - как щяхте 

да се усмихвате от щастие! 

48 След като се издигнете, ще си спомните с радост за миналите си страдания и ще 

благодарите на Отца. Защото тези страдания бяха по-малко от това, което заслужаваше. 

49 Тук е Моето слово, дадено чрез човешкия интелект. За да бъде тя толкова съвършена, 

колкото желаете, трябва да се одухотворите и да я споделите с братята и сестрите си, чрез които ви 

говоря. Дайте им идеализъм, спокойствие и стимул за това. Работата ви е трудна за душата и много 

тежка за тялото. Моето дело се нуждае от силни гласоподаватели, само така ще може да извършва 

чудесата, изисквани от невярващия свят, т.е. от онези, които са като Тома в своето съмнение - 

които трябва да видят и да пипнат, за да се убедят, без да знаят, че и те биха могли да извършват 

чудеса, ако вземат за пример по-малко Тома и повече Учителя, който ви говори. 
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50 Вие, носителите на Моето Слово: докато работата ви не бъде разбрана и виждате, че не 

получавате вниманието и уважението, които заслужавате заради работата, която вършите - 

примирете се с това, простете, не губете добротата си. Но когато почувствате духовното докосване 

на Моята светлина, насочена към интелекта ви, за да излезе след това от устните ви - мислете за 

Мен, с радост се отдайте на Моята любов, служете Ми с безкрайна наслада, знаейки, че по този 

начин служите на своите братя и сестри. Аз ще възнаградя подготовката ви, като ви изпълня с 

благодат в тези моменти. За да заслужите всичко това, трябва да станете любящи и да имате в 

сърцето си чувството на истинска любов. 

51 Не мислете за земни "мъдрости" или философии в момента на подготовката за моето 

проявление, защото всичко това ще бъде безполезно пред лицето на моята мъдрост. Аз съм този, 

който ви вдъхновява във възторга ви и ви дава сили за изпълнението на трудната ви задача. Ако ми 

се предадете, от какво трябва да се страхувате? 

52 Молете се, но нека молитвата ви се определя от ежедневните ви намерения и дела, това ще 

бъде най-добрата ви молитва. Но ако искаш да отправиш мисъл към Мен, за да изразиш молба с 

нея, просто Ми кажи: "Отче, да бъде Твоята воля за мен". С това ще поискаш дори повече, 

отколкото можеш да разбереш и да се надяваш, и това просто изречение, тази мисъл, ще опрости 

още повече онова "Отче наш", за което Ме помоли в друго време. 

53 Така ще имате молитва, която иска всичко и която ще говори най-добре за вас. Но не 

устните ти ще го кажат, а сърцето ти ще го почувства; защото да го кажеш, не означава да го 

почувстваш, а ако го почувстваш, няма нужда да Ми го казваш. Знам как да чувам гласа на духа и 

да разбирам неговия език. 

54 Има ли по-голяма радост за вас от това да знаете това? Или мислиш, че зависи от теб да ми 

казваш какво да правя? Не се убеждавайте, че за Моите прояви са необходими подходящи места, 

специални дрехи и дори определено поведение, за да мога да се изявя. Ще дойдат дни, когато 

Моето вдъхновение ще бъде с вас на всяко място и във всеки час, пред различни тълпи, където ще 

изразявате мислите Ми с думи и на езици, които всички ще разбират. 

55 Единствената църква, в която ще звучи това слово, ще бъде сърцето на вашия брат. 

Изучавате ли езици, за да можете да предавате Словото Ми на езици, различни от този, който 

говорите? Казвам ви, че ще изразявате моите мисли, които са светли, и всеки ще ги приема на своя 

език, както се случи, когато моите апостоли говореха за моето царство на хора с различни езици. 

Тези, които вярват, че тези удивителни събития са истина, ги наричат чудеса, докато други ги 

отричат, защото ги смятат за невъзможни. Но Аз ви казвам, че това са малки неща, които ще 

можете да правите без усилие, ако сте истински ученици на Моята любов. Следвайте поривите на 

сърцето си, о, носители на моя глас, без да подражавате на никого. Не забравяйте, че всеки има 

задача за изпълнение. 

56 Хора, умножавайте се, помагайте с мислите си на онези, които са мои инструменти. В 

своето въодушевление те ви дават духовна светлина, храна, която ви укрепва и радва. Те служат, за 

да можете да се учите. Утре другите ще направят за вас това, което вие правите за тях днес. Може 

би ще кажете, че външната форма на езика, на който говорех през "Втората епоха", и тази, която 

използвам сега, са различни, и отчасти ще бъдете прави. Защото тогава Исус ви говореше с 

изразите и идиомите на народите, в които живееше, както Аз днес говоря за духа на онези, които 

слушат Моето Слово. Но духовното съдържание, предадено от това Слово, дадено тогава и сега, е 

едно и също, единно и неизменно. И все пак това остава незабелязано за мнозина, чиито сърца са 

закоравели и чиито умове са затворени. 

57 Винаги има хора, които се отклоняват от корена и се придържат към външното, където 

грешат и се заблуждават, без да го осъзнават. Езикът, който се разкрива във всяко от Моите деца, 

чрез които ви говоря, е много прост и чист, разкрива любов и има духовно съдържание. Но не се 

оставяйте да бъдете подмамени от мелодични изрази, които звучат много добре за ушите ви, но не 

казват нищо на сърцето ви. 

58 Нека сърцето ви се вълнува повече от мозъка ви, защото то е господар на всичко. Колкото 

по-високо е човек, толкова повече обича, толкова по-смирен е и толкова по-здрав е. 
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59 Търсете моята работа с най-чистата и най-висшата си вяра, любов и идеи. Не го 

усложнявайте с излишни знания и не затъмнявайте великолепието на това учение с външни форми 

на поклонение. Не забравяйте, че поради тези и други неща, за които ще ви разкажа по-късно, сте 

се отклонили от истинския път. 

60 Кое предпочитате: Да Ме търсиш чрез предметите, които създаваш, за да Ме изобразяваш, 

или да приемеш директно в сърцето си докосването на Моята любов или повика на Моя глас? 

Одухотворете се. Истина ви казвам: който постигне това, ще притежава нещо, което е по-ценно от 

всички земни титли и звания. 

61 Когато това се случи, ще преживеете чудеса, а дори и преди това ще се случат невероятни 

събития. Напред, ученици! Не се плашете от душите без светлина, независимо дали са въплътени 

или вече не. Но ги обичайте и им помагайте, защото и те са Моите много обичани деца, които все 

още ще Ме търсят, както вие Ме търсихте. Тогава ще ги приема и ще ги прегърна като "Блудния 

син". 

Моят мир да бъде с вас! 
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инструкция 248 
1 Моят мир да бъде във всяка душа. Почувствайте този мир дълбоко, за да може светлината 

да избухне и да направи истинските пътища видими за вас, а вие да се отклоните от тъмните 

пътеки, по които сте вървели векове наред, препъвайки се в бодливи храсти. С колко много 

премеждия сте покрили прекрасната планета, която ви поверих, за да можете да живеете на нея 

поне за миг от вечния си живот. 

2 Само с мир в душата си ще можеш да Ме следваш и да Ме разбираш. Учението, което ви 

давам, е за силни души, за хора, които са станали силни в болката и в любовта, за да могат по-

късно да блеснат пред човечеството като пример за подражание. 

3 Ако си спомняте за примера на Исус, ще се възползвате най-добре от моите поучения. Но 

ако продължавате да ядете горчивите плодове, които човечеството отглежда, ще разберете малко 

или нищо от учението на Учителя. Има много опасни и отровни плодове, защото отвън обещават 

сладост, а отвътре крият отрова. 

4 Казвам ви отново: Починете си и забравете за миг проблемите си с мисълта, че те са 

проблеми на цялото човечество, тъй като светът преминава през период на компенсация. 

5 Вие приличате на храстите, чиито клони понякога са толкова измършавели и болни, че се 

нуждаят от болезнено подрязване, за да се отстранят болните им части и да се възстановят. Когато 

моята справедливост на любовта премахва от човешкото дърво болните клони, които увреждат 

сърцето му, тя го издига нагоре. Когато на човек трябва да се отреже крайник от тялото му, той 

въздиша, трепери и става страхлив, въпреки че знае, че това се прави, за да се отстрани болното, 

мъртвото и да се застраши това, което все още може да живее. Когато се подрязват, розите също 

проливат кръвта си като сълзи от болка, но след това се покриват с най-красивите си цветове. 

Моята Любов изкоренява по безкрайно висш начин злото в сърцето на Моите деца, като понякога 

жертва Себе Си. Когато хората Ме разпнаха, Аз покрих палачите Си с Моята благост и прошка и 

им дадох живот. С думите Си и с мълчанието Си ги изпълних със светлина, защитих ги и ги спасих. 

По този начин Аз ограничавам злото, отблъсквам го с любовта Си и защитавам и спасявам злодея. 

Това прощение е било, е и ще бъде вечен източник на спасение. 

6 Днес, както и в миналото, Аз ви издигам, когато падате, Аз се намесвам, когато се 

заблуждавате. Осъзнайте, че няма от какво да се страхувате от Мен. Страхувайте се от себе си! 

7 Винаги показвам на децата си лесния, красив и безопасен начин. Спестявам ви дългите, 

трудни и скръбни пътешествия, които сами си създавате чрез произведенията си. Ако се 

отклонявате или сте бавни и забавяте пристигането си по пътя на светлината, това е само защото 

сте упорити в това отношение. 

8 Давам ви нови откровения, за да можете и вие да постигнете нови трансформации. Нищо и 

никой няма да може да попречи на моите поучителни слова да достигнат до душите под формата на 

писания. Словото Ми ще унищожи всичко фалшиво, което се е натрупало в човешкия живот. 

9 Не започвам малък спор, а голяма война на светогледи, в която вдъхновените ще блеснат. 

Аз ще ви дам правилната дума, за да можете да тълкувате правилно моето учение. 

10 Елате при Учителя и се учете от Него, за да премахнете лошите тълкувания, на които сте 

били научени за Писанията от предишни времена. Тези погрешни тълкувания, които са като слепи 

огледала, не ви позволяват да видите истината. 

11 Беше ви казано за Антихриста, което се отнася до откровението на моя ученик Йоан. 

Погрешно сте прилагали тази личност към много от вашите ближни, както от миналото, така и от 

настоящето. Днес ви казвам, че Антихристът, както го е възприело човечеството, не съществува и 

няма да съществува. Антихрист е всеки, който не обича, защото Христос е любовта на Създателя. 

Затова осъзнайте, че вашият свят е пълен с антихристи, които са заслепени от материализма. 

12 Казвам ви, че за вас е по-добре да сте пълни с несигурност и отрицание, отколкото с 

фалшиви убеждения или лъжи, които смятате за истина. Честното отричане, породено от съмнение 

или незнание, ви вреди по-малко, отколкото фалшивата увереност в неистината. Честното 

съмнение, което жадува за разбиране, е по-добро от твърдата вяра в някакъв мит. Отчаяната 

несигурност, която вика за светлина, е по-добра от фанатичната или идолопоклонническа 



U 248 

44 

увереност. Днес навсякъде преобладават невярващите, разочарованите и озлобените. Те са 

бунтовници, които често виждат по-ясно от останалите, които не възприемат ритуалната поза като 

такава, нито пък са убедени от уверенията, които са чули от онези, които духовно ръководят 

хората. Защото всички тези сложни теории не задоволяват жаждата на сърцата им за чиста вода, 

която да успокои страха им. Тези, които смятате за бунтовници, често показват повече светлина 

във въпросите си от онези, които им отговарят, защото се смятат за учени или важни. Те чувстват, 

виждат, усещат, чуват и разбират с по-голяма яснота от мнозина, които наричат себе си майстори в 

божествените учения. 

13 Освен това обсъждате страшния и ужасен край на света, който според вас настъпва всеки 

път, когато избухне война. За това и днес ви казвам, че краят, който очаквате, няма да дойде. 

Моите думи от Втората епоха се отнасят до материализирания и научен свят, който не Ме почита, 

не Ме обича и не Ме признава. 

14 Вие буквално сте повярвали в идването на хора, които ще наричат себе си "Христос", и най-

накрая сте повярвали и разбрали, че това ще бъдат лъжехристи. 

15 Искате да възприемете символите погрешно и да се занимавате с тях по такъв начин, че да 

изпаднете в заблуда и накрая да не знаете какво да мислите. Не мислете толкова много, пречистете 

душата и сърцето си и елате при Мен. Аз ще ви дам светлина и ще ви разкрия това, което трябва да 

знаете, както за материалното ви усъвършенстване, така и за духовното ви издигане. 

16 Кои са лъжехристите? Всички онези, които тръбят за превъзходство и добродетели и 

твърдят, че са разпространители на доброто, въпреки че правят точно обратното. 

17 Все още говорите за ужасната Божия справедливост, за гнева на Йехова, за "око за око и зъб 

за зъб" в Деня на Страшния съд, когато Аз ще бъда отмъстителният Съдия. Но колко дни на 

осъждане сте преживели по време на своето съществуване? В тези тъжни за душата ти моменти Аз 

не съм бил твой съдия, а защитник. В духа ми не може да има гняв. Как тогава бих могъл да го 

разкрия? В Мен има само хармония. Тези, които приемат око за око и зъб за зъб, сте вие. Моето 

правосъдие е любящо и вие самите искате възможност да се пречистите. Защото Аз не ви наказвам. 

18 Вие, които се заблуждавате, скоро ще ви приема и ще ви дам силата Си и светлината Си, 

когато Ме повикате. Няма значение, че в тялото и в душата ви има следи от големи грешници. Ще 

ви накарам да благословите онези, които са ви обидили, и да благословите Бога, че е помислил това 

чудо за възможно във вас. Тогава ще започнете да усещате любовта на Христос в сърцето си. 

Някои си мислят, когато чуят тези думи: Как е възможно големите грешници да получат тази 

благодат, както и праведните, които я притежават по заслуги? О, хора, 

Хора, вие не виждате по-далеч от очите си! Винаги съм ти давал благата си по милост, дори преди 

да си ги заслужил! 

19 Откликвам както на чистата мисъл, така и на тъжния плач на онзи, който се приближава към 

Мен омърсен, когато дори искрица смирение или прозрение му убягва поради липса на любов към 

ближните. 

20 Аз съм защитникът на слабите, които проливат сълзи заради своята голяма неспособност и 

невежество. Аз съм божествената надежда, която призовава и утешава плачещия, Аз съм любящият 

Исус, който нежно гали този, който стене в болката си и се разкайва. 

21 Аз съм твоят Спасител, твоят Изкупител. Аз съм истината, достъпна за човека. 

22 Сега следва друго Мое учение, ученици: Истина ви казвам, когато се чувствате силни, 

велики или превъзходни, вие се отдалечавате от Мен, защото гордостта ви задушава чувството за 

смирение. Но когато се почувствате малки, когато осъзнаете, че сте като атоми сред Моето 

творение, тогава се приближавате до Мен; защото поради своето смирение Ми се възхищавате, 

обичате Ме и Ме чувствате близо до себе си. След това си помислете за всичко велико и 

непостижимо, което Бог крие в Себе Си и което бихте искали да опознаете и преживеете. Струва ви 

се, че чувате ехото на божествения шепот в душата си. 

23 Аз съм Господарят на твоята душа и нейният Спасител. Вашето тяло е един от многото 

инструменти, които са ви дадени. Но повечето от тях са склонни да Ме забравят, когато се 

въплътят, и да се отклонят от пътя си, повлияни от живота, който ги заобикаля на земята. Това се 

случва, когато на душата все още ѝ липсва истинско величие и възвишеност. 



U 248 

45 

Други, които не забравят, че Аз съм техен Господ и техен Отец, се оказват ненаситни да искат, 

но стиснати, когато става дума за даване. Липсва им щедростта на душата, за да могат да обичат. 

Мислят, че разбират как да искат, но не знаят как да дават. Те не полагат усилия да се научат да 

искат, а още по-малко да се научат да дават. Единственото нещо, което трябва да искат от Мен, е да 

изпълня волята Си над тях. Защото вече сте разбрали, че Моята воля е справедлива, съвършена и 

изпълнена с любов. 

24 Казвам ви: "Искайте и ще ви се даде." 

25 Смятате ли, че това изречение или тази молба са безсмислени? Истина ви казвам: който се 

обърне към Мен и го почувства, той е намерил източник на чудеса. - Що се отнася до даването, 

давайте всичко, което любовта ви съветва да давате. 

26 Опитвате се да заглушите най-чистите усещания на душата в света чрез подходящи 

удоволствия. Но тъй като Божественият Дух е скрит във вашето същество, всички вие ще трябва да 

Му се подчините - някои по-рано, други по-късно. 

27 Хората няма да могат вечно да се борят с Бога, единствения, който може да ви издигне от 

състоянието ви на несъвършени същества до върховете на съвършенството. 

28 С моето учение ще ви покажа истинския смисъл на живота и ще ви науча да тълкувате 

правилно не само моите думи от това време, но и тези от миналото. Защото чрез погрешните си 

тълкувания сте създали фанатични култови действия по отношение на моите думи. Затова вашият 

материализъм не ви позволява да разберете, когато ви казвам: "Небето и земята ще преминат, но 

Моето слово няма да премине". 

Мислите си: Възможно ли е небето да изчезне като земята? Това показва липсата на по-дълбоко 

разбиране. Исках да ви кажа, че небето, което виждате, и земята, на която живеете, ще изчезнат, 

както времето минава секунда след секунда. 

секунда оставя своя отпечатък върху тях, но че същността и съдържанието на Словото Ми няма да 

премине, защото - бидейки божествено - то е вечно, а божественото е неизменно. 

Твоята земя и твоето небе обаче се променят и отминават неусетно за хората, докато моята 

любов остава неизменна. Моята любов не отминава, защото цялата вселена е изпълнена с нея. 

29 Исус дойде, за да ви научи на любов, а не за да задоволи суетното ви любопитство. но колко 

малко хора знаят как да обичат в Негово име. Винаги, когато правите нещо добро, казвате: "Аз съм 

благороден, щедър, милосърден, затова правя това." Казвам ви: Ако вършеше тези дела в името на 

твоя Господ, щеше да бъдеш смирен, защото добротата е от Бога и Аз я дарих на душата ти. Ето 

защо, ако приписваш добрите си дела на човешкото си сърце, ти отричаш душата си и Онзи, който 

я е надарил с тези добродетели. От друга страна, ако извършиш нещо лошо, измиваш си ръцете 

като Пилат и обвиняваш Отец за това деяние, като казваш: "Такава е била Божията воля, така е 

написано, Бог го е пожелал, такава е съдбата." 

30 Казвате, че нищо не се случва без волята на Бога, за да ви освободи от грешките ви. Но 

наистина, казвам ви, вие грешите, защото вашите грешки, вашето нещастие се случват без Божията 

воля. Осъзнайте, че Всемогъщият никога не ви принуждава със сила, със Своята власт. Така 

постъпвате с по-слабите си братя и сестри. Истина ви казвам: злото, нечестността, липсата на 

хармония са ваши; любовта, търпението, спокойствието идват от Бога. Винаги, когато обичате, ви 

вдъхновява Създателят на вашата душа. От друга страна, когато мразиш, това си ти, това е твоята 

слабост, която те движи и съсипва.  

31 Когато в живота ви се случи нещо лошо, можете да сте сигурни, че то е по ваша вина. Но 

след това се питате: Защо Бог позволява това? Нима Той не страда заради нашите грехове? Нима 

Той не плаче, когато ни вижда да плачем? Колко би Му струвало да ни спести тези падания? 

Казвам ви: докато не обичате, Бог ще бъде за вас нещо, което не можете да разберете, защото 

великодушието на вашия Създател е отвъд вашето разбиране. 

32 Станете силни, велики, мъдри, научете се да обичате. Ако обичате, вече няма да имате 

детското желание да разберете Бога, защото тогава ще Го видите и почувствате и това ще ви е 

достатъчно. 

33 Моята любов отговаря на онези въпроси, които понякога си задавате в страданията си. 

Позволявам ви да усетите вкуса на плодовете, които сте отгледали, само за да почувствате нещо от 
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това, което сте накарали другите да почувстват. Но ви казвам и това, че когато чашата на 

страданието ви прелива и бих могъл да ви спестя болката, все пак позволявам те и дори смъртта да 

бъдат във вас. Защото душата е над всички тези незначителни сетивни възприятия, които я 

изпитват с помощта на тялото. 

34 Исус е дошъл при хората, за да ви научи как възвишената душа понася удари с бич, обиди и 

тръни, за да може, когато ви "разпънат", да имате смелостта да се изправите срещу палача или 

клеветника, да го обичате и да го благославяте. 

35 Така трябва да оставите света и тялото зад гърба си. 

36 Но днес, в тази утрин на благодатта, когато Моето Слово се връща към вас чрез човешкия 

ум, Аз ви приветствам. 

37 Човечество, вие се подготвяте да отпразнувате раждането на Исус. 

38 Празник на Коледа, радост и спомен. 

39 За богатите и влиятелните хора тя означава светско удовлетворение и удоволствие. За 

онези, които следват Христос, който нямаше нито легло, нито дом в нощта, когато се роди, това е 

празник на лишения, но на духовна радост. 

40 Християнско човечество, ти, което се подготвяш да украсиш олтарите си и да организираш 

празненствата си, наистина ти казвам, че сърцето ти е празно. Не сте ли се замисляли, че олтарите, 

които издигате, и образите, с които Ме изобразявате, са само наслада за очите ви и копие на 

Божественото, което е много далеч от реалността? Винаги съм живял в храма на истинското 

смирение. Също така ви научих да изпълнявате задачата си с любов и себеотрицание. 

41 Днес виждам, че това учение е лишено от своята сила, че смисълът му е забравен от това 

християнство. Защото дори онези, които носят трудности на семействата си, се наричат християни. 

Онези, които демонстрират великолепие и власт, и онези, които разпалват войни, също се наричат 

християни. Но не всички ще последват този пример и този път, защото мнозина ще се събудят, за 

да разберат, че величието на душата се основава на природата на сърцето, в което се намират 

чистите чувства, които Бог вдъхва на човека. 

42 Изминаха около 2000 години, откакто се появих на бял свят като човешко същество. 

Припомням ви го само за да разберете колко далеч сте от изпълнението на моите указания. Моят 

пример на съвършено човешко същество започна от момента на раждането ми, продължи през 

детството и юношеството ми, докато не приключи на кръста на мъченията при последния ми дъх. 

Тази история, написана с моята кръв, е книгата на живота и началото на човешкото изкупление. 

43 Живях сред хората, за да разберат, че любовта на Отец към тях е толкова голяма, че накрая 

се ограничих да живея с тях като човек, далеч от всички представи за божественост, които имаха 

водачите на народа, следващи Закона, оставен им от Мойсей. Как са могли да заченат Божия Син в 

Неговата бедност, докато те са живеели в богатство? Как можеха да се поклонят пред Исус, сина на 

дърводелеца, докато се чувстваха привилегировани? 

Моето учение за любовта и смирението не беше разбрано от тях. Люлката Ми беше толкова 

бедна, че никой от тях не се доближи до нея, дори да Ме погали или да Ме погледне с любов. 

Природата обаче беше много развълнувана от присъствието Ми като човешко същество и ми 

протягаше ръце в различните си царства, за да Ме посрещне, докато светлината на Вечността, 

символизирана от звезда, известяваше на света идването на Месията. 

44 Сега, в това време, когато не ми се наложи да се родя като човешко същество, нито да стана 

човек и след това да бъда преследван, светлината на Моя Дух, която ви озарява, ще бъде видяна от 

човечеството, което ще може да разпознае къде в момента тече Моето Слово. 

45 Днес Аз идвам като светлина, като същност, за да изпълня с мир хората с добра воля, които 

знаеха как да отбележат този ден с духовност и радост и които ми подариха сърцата си. 

46 Страданието и нещастието са това, което предлагате на своя Господ, като помните, че 

вашият Учител също е дошъл на света, за да страда. 

47 Приемам това предложение и запалвам неугасим пламък в сърцата ви. Тъй като принесох 

Себе Си в жертва, за да ви покажа пътя към вашето спасение, не забравяйте, че винаги съм готов да 

протегна милостивата Си ръка, за да ви спася. 

48 Духовното ви детство е приключило и сега трябва да разберете развитието си. 
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49 Дадох ви моето заместване, защото ви казах: "Който изпълни задачата си на ученик, ще 

бъде като своя Учител." Сейте любов, внасяйте мир в сърцата, правете чудеса. Възкресете за 

живота на благодатта, възкресете "мъртвите" за истината. 

50 Духовници, бъдете тълкуватели и пратеници на Моето Слово. На този ден Аз милвам 

всички хора, които според получените наставления отбелязват моето идване. 

51 При възторга на носителя на гласа, моят божествен лъч, моето вдъхновение ще се спусне 

върху вас, за да можете да разберете думите ми. Искам да ви видя обединени от едно желание: мир 

сред човечеството. 

52 Блажен е онзи, който идва с желание за Мен, защото ще има светлината на Моя Божествен 

Дух. Този, който Ме търси, го прави, защото е почувствал в себе си, че е настъпило времето за 

неговата възходяща еволюция. 

53 Човешкото съзнание се стреми да разкъса веригите на робството, които са го държали 

вързан. Казах ви, че сега е моментът умът и душата да потърсят свободата си. Защото пред тях се 

простира безкрайно широко поле, където те могат да опознаят и постигнат повече от това, което 

сърцето им е посочило. По този начин човекът ще се усъвършенства и ще придобие повече 

мъдрост. Тогава истината ще се съдържа във всяка човешка мисъл. 

54 Днес ви говоря чрез многобройни носители на гласове и чрез тях оставям учебник за вашата 

душа, точно както във Втората епоха оставих наследство от мъдрост и любов на това човечество. 

Защото основите на Моето учение се състоят в любовта, онази универсална и върховна сила, която 

цели да обедини всички същества в едно семейство. 

55 Трябва да притежавате това божествено качество, защото там, където няма любов, не може 

да има и милост. И все пак Аз ви изпълних с любов, така че винаги, когато се появи възможност да 

проявите милосърдие, вие го правите, знаейки добре, че то не е подчинено на определена форма и 

не е фиксирано върху нея. 

За да можете да развиете необходимите за това способности, Аз ви дадох част от Себе Си, която 

живее във вас. Душата ти, просветена от Духа, е тази, която те кара да разбереш, че си излязъл от 

Мен. 

56 Затова можете да разберете, че божествената сила може да се прояви във всичко, което е 

живот, защото животът е всичко, което ви заобикаля. Наредих ви да не ограничавате своя Бог до 

една-единствена форма. Мога да приемам всички форми или да нямам нито една, защото Аз съм 

Създателят. 

57 Когато вашият интелект ви насочи към принципа на живота и откриете как създанията се 

появяват и трансформират, ще бъдете изумени, когато разберете обяснението на много от моите 

учения. Там ще откриете, че Бог се разкрива във всичко - от незабележимите за погледа ви 

същества до най-великите светове и звезди. 

58 По този начин ще разберете, че човекът не е създател на живота и природните сили, че той 

само използва и преобразува това, което вече е създадено. За тази цел поставих човека в 

творението, за да може той да разгърне всички дарби и способности, с които съм го надарил. 

59 Творението е самият Бог и ще дойде време, когато хората, които не осъзнават връзката, 

съществуваща между Твореца и човека, ще разберат, че всичко, което прави, човекът взема от 

божествената сила. 

60 Човекът има развитие, както и всичко, което формира творението. В началото е бил незрял. 

Интелигентността му съответства на примитивния живот, който води. Но Бог се е погрижил той да 

излезе от себе си, да разпознае кое е добро и кое е зло, да открие в себе си духовната и физическата 

си страна, защото в началото душата му не можела. 

Така човекът постепенно се развивал, знаейки откъде идва и накъде отива, познавайки своите 

способности, които трябвало да го водят към съвършенство. Така той стигна до момента, в който 

му разкрих, че един земен живот не е достатъчен за усъвършенстването на душата. 

61 Ясно доказателство за това е, че опитът на днешния човек е по-голям от този на хората от 

миналите епохи. Защото душата носи със себе си светлината, придобита по време на предишните 

пътища на живота. 
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Но вие нарекохте това време век на светлината заради напредъка на човешката наука, защото 

божествената светлина е засияла във всеки ум. 

62 Аз, Отец, съм този, който ви говори. За този, който се съмнява, Аз правя словото Си ясно и 

точно. Тя се разкрива според способностите на носителя на гласа. Мозъкът му приема предаването 

на Моята мъдрост и я изразява според способностите си. Но смисълът е един и същ за всички 

предаватели. 

63 Приемам всички вас и ви благославям. 

64 Ето го съвършеният Съдия сред вас, който чука на вратата на вашата чувствителност, за да 

ви накара да разберете колко малко значение имат вашите мисли, думи и дела по отношение на 

Неговото всемогъщество, справедливост и истина. Душата ви е успяла да се развие така, че духът 

ви не само да съди прегрешенията на сегашното ви съществуване, но и да ви разкрие древния дълг 

към моето божествено правосъдие. 

65 След като чувствата ви придобият по-голяма духовност, споменът за миналото и 

интуицията ви ще бъдат по-ясни във вас. Сега имате само смътна представа за всичко това. Но 

въпреки това тя ви помага да носите кръста си с преданост и увереност - с увереността, че така 

душата ви ще бъде пречистена и спасена. 

66 Онези, които са се подигравали на Исус, когато са Го виждали да се задъхва с кръста на 

раменете, днес са тези, които доброволно са поели кръста си, за да изкачат хълма. Онези, които 

тогава викаха: "Разпни Го", сега са се посветили да Ми служат и да Ме обичат. 

67 Тези викове пронизаха сърцето Ми, тези омрази и хули Ме нараниха. Но Аз не им дадох 

смърт, а им простих и им дадох нов живот, защото те не знаеха какво правят. 

68 Духовно все още съм прикован на кръста, въпреки че сте отделили тялото ми от дървото на 

кръста. Кръв и вода все още текат от моята страна и всички рани са пресни, защото все още не се 

обичате един друг, защото все още има вражди и войни. 

69 Наистина, благославям те: Подгответе се, за да чуете ясно гласа на съвестта си и очите на 

духа ви да разберат истината за всичко, което ви казах. 

Моят мир да бъде с вас! 
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Инструкция 249 
1 Възлюбени хора, ето го "Словото" сред вас, същото, което ви говори във Втората епоха и 

което днес се проявява духовно чрез човешкия ум. 

2 Истина ви казвам, че съществуването на Исус сред хората не беше лесно. Още от детството 

ми чашата на горчивината стигна до устните ми. Но ето какво дойдох да направя: да страдам от 

начало до край, да ви покажа пътя към спасението и да ви науча, че ако Аз, Господ на живота, мира 

и блаженството, се отрекох от славата си, за да страдам чрез вас на земята, какво ви остава за вас? 

Какво можете да очаквате от щастието, удоволствията и успехите в земния си свят? 

3 Християнският свят все още отбелязва деня, в който Исус се е появил на бял свят. Но дори и 

в дните на възпоменание се чува ревът на войната и хората се избиват един друг. Жените остават 

беззащитни, а децата - сираци. Междувременно Мария, Майката, разстила своята мантия на 

любовта над целия свят. Тя е топлината на сърцето, вечната утроба, домът. Най-съвършената 

Майка на Исус като човешко същество също преподава своя божествен урок, който започва от 

яслата в обора и завършва на кръста на Голгота. 

4 Мир на хората с добра воля, които обичат, благославят и се молят за човечеството. 

5 Моите създания, вие, които Ме търсите, без да искате нищо от Мен, и очаквате само това, 

което Моята воля ви дава: когато почувствате Моята любов и Моите блага, вие ги приемате с 

дълбока любов, поверявате Ми мислите си и Ми казвате, че желаете да се усъвършенствате. 

6 Вие сте като птици, които търсят гнездо, за да намерят подслон. Вие се приближихте един 

към друг с желание за топлина, а Моето Слово ви нахрани и удовлетвори сърцето ви. 

7 На този ден вие представяте делата си пред Мен. Оставяте сълзите и страданието зад гърба 

си и се надявате, че Новата година ще донесе на човечеството така жадувания мир. 

8 Ти Ми благодариш, че си Ме намерил, след като си страдал от неразбиране и 

разочарования, и когато се чувстваш обичан от Мен, пееш благодарствена песен. 

9 Сега откривате съкровището, наследството, което сте търсили, и когато влязохте в душата 

си, бяхте изумени, когато открихте дарбите си, когато видяхте способности, които са били скрити и 

забравени. 

10 В Мен си намерил любовта, която си търсил, истинския Учител, верния приятел. Всички 

благородни струни на душата ви са се пробудили и вие изпитвате желание да кажете на 

човечеството, че Моят Дух вибрира над всяко същество, че Моята светлина се е превърнала в 

Слово, което трябва да бъде чуто от всички, и че инструментът, който съм избрал, е човешкото 

същество, което по Моята воля е станало изразител на Моето учение. 

Ако чрез вашето посредничество Благата вест достигне до хората и вие бъдете чути, ще се 

радвате. Ако не ви послушат, не се тревожете, защото Аз ще се изявя по много начини, за да победя 

човешката непокорност. 

11 Във Втората епоха казах на учениците Си: "Ще дойда отново и ще говоря на душата на 

човека, когато той познае греха в неговата висота". Но Аз им посочих начина, по който ще дойда 

отново, духовно, и ето че изпълних обещанието Си. 

Учениците Ме попитаха: "Как ще Те познаем?" И Аз им дадох знаците за Моето идване. Но сега 

виждате, че макар тези апостоли да не са на земята, вие сте разпознали гласа на вашия Отец в тези, 

които съм избрал в този момент, за да ви предадат Моето учение. 

12 Когато пристигнах на Голгота и изпразних чашата на страданието Си, присъстваха много от 

тези, които днес Ме слушат да говоря с посредничеството на човешко същество. Те не разбраха кой 

е Този, Който им говори, и това сте вие, които не се съобразявате с Моите наставления и днес Ми 

казвате: "Учителю, обичаме Те, искаме да Те следваме. Ако не сме Те познали в друго време - сега 

виждаме грешката си и искаме прошка от Теб. Нека следваме Твоите стъпки директно." 

13 Но Аз ви казвам: о, ученици, които сте отворили сърцата си и позволявате на Словото Ми 

да покълне като плодородно семе, да израсне и да даде плод - позволете на това учение да остави 

във вас всичките си ползи и те да бъдат за доброто на вашите ближни. 

14 Наближава времето, когато човешкият дух ще търси истината. Тогава моето семе ще бъде 

посято по цялата земя и навсякъде ще се появят апостоли. 



U 249 

50 

15 Подгответе се днес, бъдете търпеливи в борбата. Всичките ви страдания ще бъдат 

възнаградени. Почувствайте Моята ласка и Моята прошка, които ще облекчат страданията ви. Така 

се пречиствате, за да дойдете при Мен чисти. - Когато ви говоря по този начин, вие чувствате мир и 

сърцето ви се успокоява. 

16 Остави изпитанията си зад гърба си, не Ме търси по пътя на болката. Елате при Мен, Който 

съм Любов. 

17 Искам да ви видя силни, искам да ви видя да носите кръста си с търпение и да раздавате 

подаръци по пътя си. Обръщайте внимание на всяко ваше дело, за да бъдете винаги достойни за 

мира, който ви предлагам. 

18 Вие, множества от хора, деца мои, вие, които идвате тук с желание за светлина: Очаквате 

думите ми, мислите ми, за да забравите страданията си. 

19 Вие сте се събрали тук и сте намерили моята светлина в смисъла на моето учение. Когато 

говорехте помежду си, вие разбирахте, че една и съща причина ви е накарала да Ме търсите в това 

слово и че тази причина е била жаждата за истина, жаждата за любов. 

20 Много малко е това, което трябваше да ви дам, хора, защото вие вече носите в душата си 

всичко, което сте поискали от Мен. Трябваше само да ви напътствам да погледнете към вечната 

същност на вашето същество, за да откриете там своето наследство и своето богатство. 

21 Само моята светлина отваря очите на душата за истината, само тя осветява безкрайния път 

към истинската мъдрост, пътя към твоето спасение. 

22 Колкото повече търсите по този път, толкова повече ще откриете, колкото повече се 

задълбочавате, толкова по-големи съкровища ще откриете - съкровища, които са били скрити, но 

които присъстват в душата ви и в живота, който й принадлежи. 

23 Колко много богатства сте забравили и колко много чудеса ще откриете по пътя си! 

24 Все още имате много да учите, за да станете възприемчиви към моите вдъхновения и 

призиви. Колко често възприемате вибрациите на духовното, без да можете да разберете кой ви 

призовава! Този "език" е толкова объркващ за вас, че не можете да го разберете и в крайна сметка 

приписвате духовните прояви на халюцинации или материални причини. 

25 Твърди са сърцата ви и глупави умовете ви, които не позволяват на душата да приеме 

влиянието на своя истински дом. Не такъв е бил Божият народ в предишните времена: Духовността 

е била култивирана от онези хора с просто сърце и извисена душа, които са се стремели да 

изпълняват Божествения закон и да се подчиняват на земните закони. 

26 Искам отново да бъда усещана и обичана като в онези времена, но по един по-духовен 

начин. 

27 Това беше обявено чрез пророците, чрез моето Слово и чрез един от моите апостоли. Ако 

наистина сте в състояние да обедините всички тези откровения в едно, ще бъдете изумени от 

яснотата, с която те говорят за това време, което преживявате, и за проявленията, на които сте 

свидетели. 

28 Моята прокламация чрез човешкия интелект ще бъде кратка. Защото, ако беше 

продължително, щяхте да спрете, щяхте да се нагласите само да се наслаждавате на словото ми и 

най-накрая щяхте да свикнете с присъствието ми. Ето защо моето проявление в тази форма скоро 

ще приключи и тогава ще ви се наложи да изучавате това, което сте чули, да усъвършенствате 

молитвата си, за да усетите моето присъствие, и да се подготвите по-добре, за да станете достойни 

за моите чудеса. 

29 Искам да избегнете две грешки: да спрете с навиците си за поклонение и да напредвате 

твърде бързо. Вървете непоколебимо стъпка по стъпка към целта, която съм поставил пред вас. По 

този начин постепенно ще се издигнете, ще изчистите петната в душата си и ще изплатите 

дълговете си. Ще се доближавате все повече до вечния живот, който е предназначен да бъде дом на 

всички души, когато те достигнат състояние на съвършенство. 

30 Когато Ме чуете, о, Мои малки деца, някои се молят и Ме молят за прошка, други плачат. 

Виждам сълзи на любов, на покаяние, на страх - приемам ги всички. Осъзнайте по колко много 

начини ви чува вашият Учител, който умее да тълкува всички "езици". 
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31 Когато Ме чуете, не искате този час да отмине. "Колко мир, колко спокойствие, колко 

безкрайно блаженство!" - ми казва душата ти. Но аз ви отговарям: Ще имате този мир, това 

блаженство, това блаженство да чувствате, да обичате, да знаете и да можете в духовния живот - не 

за един час, а за цяла вечност. 

32 Аз ще те чакам в Обетованата земя и Моята светлина ще те съпътства по пътя ти, докато 

стигнеш до Мен. Защото Аз съм светлината, която грее надолу, за да осветява пътя ти. 

33 В Словото Си Аз ти направих пророчества, които ти видя да се сбъдват, за да могат онези, 

които чуят свидетелството ти, да споделят вярата ти. Колко много ще се радват онези, които досега 

са живели без вяра и изведнъж отварят очите си, откривайки за себе си вечния живот и в себе си 

подобието на самата Божественост! В този момент съществуването на тези същества ще се 

промени, защото те вече няма да принадлежат на онези, които просят, а на онези, които благодарят. 

Защото тези, които просят, го правят, защото не осъзнават, че имат достатъчно, а тези, които 

благодарят, го правят, защото са убедени, че имат повече, отколкото заслужават. 

34 Когато съзерцавате чудесата на природата и осъзнавате, че сте били обект на Божествената 

любов и милост, не е ли струяла благодарност от сърцата ви? Какво по-голямо доказателство за 

благодарност можеш да Ми дадеш в този момент от твоето възхищение, твоето смирение и твоето 

признание за Моето величие? Тогава нито болката, нито трудностите, нито егоизмът са разпалили 

сърцето ти за Мен. 

35 Всеки път, когато прошепнете благодарствена молитва, я придружавайте с дела, които 

потвърждават това чувство. 

36 Трябва да премахна от вас всички грешки, тъй като периодът, в който ви говоря в тази 

форма, вече е много кратък и когато изтече 1950 г., вие ще разбирате по-добре моята работа, 

защото ще сте изучили по-задълбочено моето учение с помощта на мъдрите съвети от моя духовен 

свят. Носителите на глас, на които е поверена задачата да предадат божественото послание, ще се 

подготвят с по-голямо знание за своята отговорност. 

37 До момента, в който оттегля Словото Си, трябва да има очистване сред вас от поклоненията 

и обичаите. Тогава онзи, който иска да Ме последва, ще тръгне и ще Ме последва, а онзи, който от 

егоизъм и в търсене на лична изгода продължава да фалшифицира чистото, ще бъде принуден да 

понесе последствията от своето непослушание и липса на бдителност. 

38 Няма да съм аз този, който ще накаже детето: то само ще почувства присъдата си. Всеки 

плевел ще бъде изтръгнат от корен. 

39 Аз освободих тези спиритуалистични хора, осветих техните "полета" и премахнах 

бариерите и препятствията пред тях. Но при толкова много ползи тя носи и голяма отговорност. 

Гледайте, за да чувате ясно гласа на съвестта си, която ще ви подсказва какво трябва да правите и 

винаги ще ви подтиква да бъдете бдителни. 

40 През тази година, която ви послужи за подготовка, тъй като положихте усилия да разкъсате 

веригите, които ви свързваха с фанатизма, който пречеше на духовното ви развитие, имахте 

твърдата воля да се отървете от много предразсъдъци. Оттогава се чувствате по-свободни и по-

близо до истината. Сега ще се чувствате по-силни в борбата. 

41 Колко много събития ще се случат! Колко много малки светове, създадени от човека, ще 

бъдат унищожени! Истина ви казвам: Всяко фалшиво величие и всяко егоистично дело ще се 

провалят. 

42 Малцина сред вас са тези, които са разбрали моето учение. Но когато настъпи моментът на 

Моето заминаване, ще оставя на учениците Си знанието и необходимата сила, за да се справят с 

битката. Учителят е снизходителен към вас, защото виждам усилията ви, които, макар и малки, все 

пак са ценни и които приемам. 

Имате убеждението, че работите за душата, че това, което посявате със сълзи днес, ще даде 

сладък плод утре. Кой, знаейки това, ще се осмели да си губи времето? 

43 Скоро ще видите моето обучение публикувано на различни езици. Тогава моето слово, 

моето учение ще ви срещне с хора от далечни страни и макар че никога не сте се виждали, ще се 

разпознаете. Въпреки че между вас има земи и морета, вие ще се обедините и ще бъдете едно цяло 

чрез моето дело. 
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44 С наближаването на края на 1950 г. сред много от вас ще има несигурност и съмнения. Защо 

се съмняват в моите откровения някои, които се радват на интелигентност, по-голяма от тази на 

онези, които вярват в моето проявление? Защото не човешкото познание, нито интелектът могат да 

преценят моята истина, а когато човек разбере това, го обзема страх от всичко ново, от всичко 

непознато за него, за да го отхвърли несъзнателно. Но вие, слабите, необразованите, които не 

можете да достигнете висотата на тези, които се отличават с интелигентност, сте тези, които 

вярват, и сте способни да навлезете в тайните на духовното. Защо? Защото Духът е този, който 

разкрива на ума вечния живот и неговите чудеса. 

45 Човешкият интелект представлява сила, с която сега ще се сражавате, тъй като чрез него 

човекът е създал за себе си идеи и представи за духовното, които не са му били разкрити чрез Духа. 

46 За тази борба ще бъдете силни - със сила, която също извира от духа. Силата ви никога няма 

да се основава на тялото ви, нито на силата на парите, нито на земните средства. Само вярата ви в 

истината, която живее във вас, ще ви направи победители в борбата.  

47 Светът ще се развълнува, когато Словото Ми се чуе в народите, защото духът на хората, 

подготвени за това откровение, ще се развълнува от радост и същевременно от страх. Тогава този, 

който иска да познае истината, ще се освободи от робството на своите материалистични идеи и ще 

се освежи с пълните със светлина хоризонти, които се откриват пред погледа му. Но онзи, който 

продължава да помрачава съзнанието си и да се бори срещу тази светлина, все още е свободен да го 

прави. 

48 Промяната на отношението към духовността ще доведе до приятелство и братство между 

народите. Но е необходимо да се подготвите, защото конфликтът ще бъде голям. Когато хората се 

изправят един срещу друг във войни, това не е по моя воля, а защото не са разбрали Божия закон. 

49 Тъй като развитието на душата е подчинено на справедлив закон, човек се пречиства по 

пътя си. По този начин той става праведен пред Бога чрез самия себе си. 

50 Сегашното време е изненадало човечеството, което е много далеч от правилния път. 

Войната, гладът, епидемиите, скръбта и разрухата са гласове, които говорят за липсата на 

милосърдие, духовност и справедливост, които преобладават в света. 

51 Разберете, че ви вдъхновявам за мир. Никога не съм ви подстрекавал към война. 

52 Сред този хаос ви поучавах и ви изваждах от вихъра на страстите, за да ви разкрия това, 

което ви обещавах в други времена - да ви кажа, че макар да сте малки и скромни, духовната ви 

подготовка и вяра ще ви превърнат в смели войници и самоотвержени апостоли на Моето дело. 

53 Светът ще почувства Моето присъствие във вас, ще си спомни Моя закон, забравен днес, и 

ще узнае новите откровения и учения. Човечеството ще Ме види в цялата Ми слава, когато получи 

свидетелството за твоите дела на любов. 

54 Ако вярата ви отслабне пред лицето на големи изпитания, няма да можете да вдъхнете вяра 

на ближните си, няма да можете да излекувате болния, да разтърсите сърцето на грешника, нито да 

утешите страдащия. Ще се почувствате временно лишени от силата да осветявате пътищата, да 

отваряте вратите на нуждаещите се. Ще се почувствате недостойни да хванете слепеца за ръка, за 

да го поведете, и тогава сърцето ви ще заплаче горчиво. Само ако се молиш с цялото си доверие в 

Мен, Аз ще те приема, ще те чуя, ще дам мир на душата ти и ще запаля лампата на твоята вяра с 

неугасимата светлина на Моята любов. 

55 Исках да създам от вас народ, семейство, обединено в Моя закон, обичащо се помежду си, в 

което няма злонамереност, за да можете да служите за пример на ближните си и да бъдете основа 

на Моето светилище. 

56 Не искам от вас нищо невъзможно, искам само думите и делата ви да са истински. Ако 

следваш моите наставления със смирение и разбиране - ако изразяваш добродетел и простота в 

живота си, няма да ти се налага да говориш, нито да полагаш усилия, за да събудиш душата на 

ближните си. Тогава свидетелството за вашата активна благотворителност ще бъде достатъчно. 

57 Вие няма да сте единствените, на които се пада тази отговорност. Ще се появят нови тълпи 

от хора, нови "работници" и нови "войници" със същия или дори по-голям плам и любов като 

вашите, които ще успеят да направят крачка напред по пътя на развитието. 
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58 Както учех дванадесетте апостоли от Втората епоха да лекуват болните, да обичат ближните 

си, да прощават обидите, да освобождават обладаните и да възкресяват "мъртвите" за нов живот с 

думи и дела на любов, така учех и вас, за да бъдете истински апостоли на Моето учение. 

59 Успокойте ума си, обучете разума си, защото наистина ви казвам, че ще получите от Мен 

според подготовката си, и мога да ви кажа: Тук съм, за да изпълня обещанието Си, че ще бъда 

отново с вас. 

60 Говорете Ми с най-съкровената част на вашето същество, защото Аз чувам вашия духовен 

език. Вие Ми посочвате своите нещастия, но Аз също виждам, че страдате, когато виждате 

страданието, което човечеството в това време изпразва като чаша горчивина, защото светът Ме е 

отхвърлил, попаднал е в лапите на изкушението и се измъчва в своето невежество и мъка. 

Приближавам се изпълнен със смирение, за да почукам на вратите на всяко сърце, за да дам на 

хората утеха, мир, хляб за душите им. Но човекът Ме е забравил, отхвърля Ме далеч от себе си, 

защото не Ме е познал. Човекът плаче за миналото си, защото Ме смята за далечен, защото не е чул 

това Слово, което ви давам сега. Затова ви напомням още веднъж за възвишената мисия, която 

трябва да изпълните сред човечеството. 

61 Изпълних ви с Моята сила, за да събуждате душите, за да предавате Моя мир, за да се 

молите за онези, които не знаят как да се молят, за да усещате болката на ближните си и да се 

молите за тях. 

Вие сте хората, които събудих и дарих с дарбата да направят първите стъпки, изпълнени с 

любов, братство и прошка. Бъдете истински ученици, които изучават и следват инструкциите, 

които съм ви дал. Защото Аз ще ви оставя на земята като Мои ученици. 

62 Хора: Сред вас има невярващи, които не се задоволяват със смисъла на Моето слово, които 

не изпитват истинска вяра в Моето духовно проявление, които Ме търсят в материализъм, в 

песнопения и словесни молитви, в ритуали и церемонии, защото душите им все още не са 

укрепнали в истината, и поради тази причина се отдалечават от Мен. 

63 Научих те на много неща. Обещал съм ти да живея в светилището, което подготвяш за Мен 

в сърцето си. Но онези, които практикуват материализиран култ, вярват, че Ми угаждат и 

изпълняват по-добре своята мисия. Но аз им казвам: Ясно ви предадох Моите указания. Защо 

продължавате да спите? 

Говорил съм ви много, но вие сте научили много малко. Когато ви направих велики откровения, 

вие се разбунтувахте срещу тях, казвайки: "Този начин на поклонение на Отца не ни харесва, ние 

ще се придържаме към нашите форми на поклонение. Защото ние не сме научили как да се 

покланяме на Отца от дух на дух." 

Но аз ви казвам: Времето ще мине, а вие ще продължите да спите и няма да имате славното 

събуждане, което извисява душата ви. Утре ще се почувствате осиротели от Мен и въпреки че съм 

толкова близо до вас, няма да Ме усетите, защото не сте се научили да Ме усещате. 

64 Помнете, възлюбени люде, че вашият Отец ви е говорил през всички времена. Във Втората 

епоха Божественият Учител ви показа пътя за изкачване и остави следите си по него, за да 

достигнете истинското Отечество. В настоящето време Аз просветих душата ти, подготвих те чрез 

Моето Слово и Моята благодат, за да можеш да започнеш да работиш като Илия. По този начин 

можете да станете лидери на хората. 

65 Това е времето, когато обединих и събрах дванадесетте племена на избрания народ на 

Израел, за да получат отново наставленията на Божественото "Слово". Като Учител Аз направих 

учението Си чуваемо сред вас. Подготвих ви чрез Словото Си, ориентирах ви. Но тази форма на 

комуникация с вас скоро ще отмине. 

66 "Израел, стани водач на човечеството, дай му този хляб на вечния живот, покажи му това 

духовно дело, за да могат различните религии да се одухотворят в моето учение и върху това 

по този начин Божието царство идва при всички хора." 

67 Давам ви мляко и мед, защото вие сте хората, които трябва да изпълнят трудна мисия - 

мисия, която няма да бъде тежък кръст на раменете ви. Вие сте хората, които са Ме разпознали още 

веднъж и изпълнени с духовност искат да се отправят да покажат знамето си пред човечеството. 
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68 Научих те да живееш в хармония с Мен и да бъдеш смирен и прост във всичките си 

действия и мисли. Научих ви, че докато човекът разпалва войните си, за да се самоубие, вие трябва 

да бъдете войници на Моята Божественост, носейки оръжията на светлината в ръцете си, за да се 

борите с омразата и невежеството на света. 

69 Разберете, народе мой, как във вашето обкръжение хората се борят със страха и болката си, 

а вие сте призвани да им донесете утехата, насърчението и любовта на моя Божествен Дух. 

70 Виж, когато изпълниш мисията си по този начин, ще почувстваш Моя мир и ще позволиш 

на хората да споделят този мир. Откажете се от всички земни амбиции и се облечете в моята 

любов, за да може чрез вас да се прояви моята милост по целия свят. 

Моят мир да бъде с вас! 
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Инструкция 250 
1 Коя душа, която Ме чува да говоря за Обетованата земя, не изпитва желание да живее в нея? 

Целта на Моето провъзгласяване сред вас е да помогне на душата ви да достигне света на 

светлината и вечния мир, откъдето може да се види славата на вашия Създател. Във всички 

времена за вас е бил очертан път, по който да стигнете до портите на вечността, на живота, който 

очаква душата ви. 

2 Простих ви и облекчих бремето на изкуплението, за да можете да продължите напред по-

бързо, да изчистите вината си и да се почувствате укрепени да започнете пътуването отново. 

Голяма е мисията и борбата ви на земята, но още по-голяма в тези времена на войни и катастрофи, 

в които трябва да се научите да се молите с такава отдаденост, че душата ви - невидима и 

неприкосновена за другите - да може да спре разпространението на войната и да разпростре 

мантията на мира над народите. 

3 Този народ, в който живеете, не е Новият Йерусалим, защото този град ви очаква в 

духовния. Но тя е избрана за моето проявление в този момент и ще бъде като врата, която ще ви 

отведе до белия блестящ град, който моят апостол Йоан видя при своето възнесение. 

4 В града ви ще влязат чужденци и вие трябва да ги приемате като братя по дух, без да се 

отнасяте с пренебрежение към тях, защото са от друга раса. 

5 Повдигнете мислите си за няколко мига и Аз ще накарам шума на войната да достигне до 

сърцето ви, плача на хората, болката на майките, плача на децата, за да разберете мисията си и да 

започнете да я изпълнявате. Сега е време на съд, в което виждате как богатият скъперник, 

могъщите и дори зависимите народи са лишени от властта си, както и този, който без разрешението 

на собственика си е присвоил чужди неща, за да увеличи богатството си. За него също е дошъл 

денят, в който трябва да види как други ръце отнемат това, което е притежавал незаконно. 

6 В материалната си бедност вие мислите, че сте освободени от Моя съд. Но Аз ви казвам, че 

грешите, защото и вие можете да станете богат скъперник от духовното богатство, което ви 

предавам. 

7 Днес ви помолих да издигнете мислите си и да се опитате да почувствате болката, която 

изпитват народите. Но видях, че все още не сте в състояние да усетите болката на своите ближни, 

дори ако въздухът, който дишате, е пропит с тази болка. Ще се наложи ли и вие да преминете през 

това изпитание и да изпразните чашата, за да разберете болката, която тежи на човечеството? 

Сърцето ти все още е закоравяло и от него не тече кристалната вода на любовта. 

8 Блажен е онзи, който иска да служи на ближните си, защото е видял трудностите, които ги 

измъчват. Ще го оставя да си почине на гърдите ми, след като свърши работата си. Помнете: когато 

животът ви се усмихваше, вие гледахте равнодушно на страдащите. Други пък, познали мизерията 

и постигнали славен живот, вместо да помогнат на онези, които чукат на вратите им, ги прогонват 

от присъствието си и им казват: "Вървете си, страдайте и се борете, както аз страдах и се борих, 

тогава и вие ще имате това, което аз постигнах с толкова много усилия." 

9 Моето учение те учи: Въпреки че си придобил мира, на който се радва сърцето ти в 

светлината на духовната ти душа, чрез големи изпитания и страдания, ти ще раздадеш тези 

скъпоценности на ближните си, без да се стремиш да разбереш дали имат заслуга, за да ги 

притежават. 

10 Словото Ми има същия ефект върху вас, както когато съживи Лазар. В сърцата ви 

нахлуваше дъх на смърт и унищожаваше всяка надежда да оцелеете във войната, която постоянно 

заплашваше мира ви. Но по същото време, когато пристигнаха новините за войната, вие научихте, 

че гласът на Учителя се е чул в лоното на едно събрание на прости и смирени сърца, и без да се 

запитате по-дълбоко дали това е вярно, дали такова чудо е възможно, дойдохте, желаейки Ме, 

знаейки, че Аз съм Мир. 

11 Когато чухте този глас, всички струни на душата ви се раздвижиха и вие възкликнахте: 

"Това си Ти, Господи мой, който говориш!" Но вярата ви все още не е станала абсолютна, защото 

макар да сте с Мен, все още се страхувате като онези ученици, които плаваха с Мен в лодка. Когато 

видяха, че морските вълни се надигат, те извикаха: "Господи, Господи, спаси ни, ние загиваме." 



U 250 

56 

12 Защо се страхуваш, народе, въпреки че си под закрилата на моята милост? Защо не вярваш 

на Моята сила? Не позволявайте усилията ви да Ме чуете да станат безполезни и безплодни. 

Помислете, че мнозина идват от далечни места, за да чуят Моето Слово. Други трябва да 

преодолеят скептицизма на семейството си. Други пък са принудени да се откажат от земните си 

дела и задължения и тази жертва не трябва да бъде безплодна. 

13 Запомнете: Ако успеете да поставите цялата си вяра в Моето Слово вместо в съмненията и 

недоверието, то, записано в душата ви с огъня на вашата любов, ще ви просветлява във всеки 

момент и ще ви насърчава във всяко ваше изпитание. 

14 Душата ви се страхува от веригите на робството, защото вече познава вкуса на чашата на 

страданието. 

15 Вие обичате мира повече от всичко друго и този копнеж на душата ви е това, което Ме 

привлече при вас, народе. Защото знаете, че мирът е изцяло съсредоточен в Мен. Напразно ще го 

търсите в различните човешки институции, сред хората с власт или сред най-напредналите теории 

на съвременната наука, защото човечеството е изгубило това съкровище. Ако човек иска да си 

върне този дар, който е захвърлил, той трябва да го потърси безвъзвратно от Мен, както стана с теб. 

16 Ясно и разбираемо за всички Мои деца е наставлението, което ви дадох. Защото искам да ви 

подготвя да бъдете вестители на тази Блага вест, които да покажат на човечеството най-добрия 

начин да Ме търси, за да намери мир. 

17 Тук се изпълни словото, което ви дадох, когато Исус във Втората епоха благодари на Отца 

си, че е скрил мъдростта си от учените и образованите, а я е дал и открил на смирените. Да, народе 

Мой, защото онези, които наричате учени, се възгордяват и искат да задържат обикновените хора, 

като ги учат само на това, което смятат за трохи от хляба, който са получили от Мен. От друга 

страна, бедните, "малките хора", които със сигурност познават трудностите, които животът носи, 

както и лишенията, които го съпътстват - щом могат да нарекат нещо свое, те усещат, че то е 

твърде много за тях, и затова го споделят с останалите. Сега добавям: ако алчният човек стане 

щедър и надменният - смирен, те веднага ще се възползват от всичко, което съм приготвил за този, 

който знае как да живее добродетелно. Защото Моята любов не е пристрастна, тя е всеобхватна, тя 

е за всички Мои деца. 

18 Всичко това трябва да знаете. Защото, ако някой иска да стане мъдър в моите учения, нека 

не забравя, че за да постигне това, първо трябва да бъде смирен като Соломон, когото Аз направих 

цар и толкова мъдър, че името му беше известно и много уважавано в света на онази епоха, който 

той изуми с мъдростта на съветите и решенията си. Но цялата му сила, познание и слава бяха 

унищожени от силата на Моето правосъдие, когато той наруши Моите заповеди. 

19 Хора, борете се и работете за мир, точно както Израел е заел Обетованата земя след толкова 

много трудности и конфликти, които е трябвало да преживее и преодолее. Знам, че душата ти Ме 

разбира добре, когато й говоря за Израел, защото ти носиш това семе в същността си и тази 

история е написана в духа ти. 

20 Там е неговият опит, развитие и знание, там е книгата, отворена в душата му, която му 

показва закона и го предпазва от изпадане в заблуда. Накарах душата ви да се прероди в това 

време, далеч от старите земни притежания, които биха ви направили материалисти, както се случи 

с други раси и народи, така че единствената ви страст да бъде да направите духовен пробив за 

човечеството, да му покажете накъде да насочи стъпките си и да го поведете към мира на моето 

Царство на справедливостта и любовта. 

21 Днес вие идвате, желаейки милост, и кой може да каже, че не я е получил? Болните 

оздравяха, уморените скитници намериха покой, гладните и жадните за одухотворяване утолиха 

глада и жаждата си. Но все още сред тези, които Ме следват, има и такива, които не са се събудили, 

които се съмняват и искат доказателства, за да повярват. Аз им давам това, от което се нуждаят, 

според Моята воля. Но не им давам земни притежания. Аз имам за Моите деца благата на душата и 

от тях ще дам безрезервно на онзи, който Ме помоли за тях с делата си на милосърдие и любов към 

ближните. 

22 Търся духовната душа, която е част от Моето Същество, за да я наставлявам и ръководя, 

искам да я издигна и да я накарам да дойде при Мен, но не всички Ме разпознават и не знаят как да 
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Ме приемат. Светът и неговите безбройни изпитания са озлобили сърцето ви и вече нямате сили да 

мислите за духовния живот. Но Аз ви казвам, че днес, когато светът се е обърнал враждебно срещу 

вас, трябва да търсите убежище в Моята безкрайна любов с още по-голяма жар. 

23 Учението ми бавно се стича към вас като непрестанни капки кристално чиста вода. Тя 

постепенно полага основите на вярата, надеждата и доверието в Делото, което препоръчвам на 

всяка душа. 

24 Силите на природата се разгръщат срещу човека. Не бива да се страхувате, защото знаете, 

че Аз съм ви дал власт да побеждавате злото и да защитавате ближните си. Можете да заповядате 

на тези разрушителни елементи да спрат и те ще се подчинят. Ако останете молитвени и бдителни, 

ще можете да правите чудеса и да удивлявате света. 

25 Молете се искрено, общувайте с Моя Дух, не търсете конкретно място, за да го правите. 

Молете се под някое дърво, на пътя, на върха на планината или в ъгъла на леглото си и Аз ще сляза, 

за да ви говоря, да ви просветля и да ви дам сила.  

26 Когато чуете това слово, отворете сърцата си и позволете на светлината му да ви оживи, а 

по-късно, когато сте чисти и подготвени, излезте в света и разпространявайте свидетелството за 

това, което сте получили. 

Мнозина Ми предлагат първите си плодове с радост, а други със страх крият семената си. Те 

използваха всичките си сили и въпреки това не получиха така желания плод. Но аз виждам тяхната 

ревност, тяхната любов и им казвам: Надявайте се, упорствайте и ще пожънете. 

27 Гледайте да не би лошото семе да поникне на земята. Работете днес, тъй като времето е 

благоприятно за сеитба, а аз ще ви помагам в обработката. 

28 Предначертал съм твоята нация да бъде образ на Втория Йерусалим. Скоро вашите братя и 

сестри от различни раси ще дойдат при нея и когато видят, че тя разцъфтява, ще се събуди жаждата 

им за власт и ще поискат да ви ограбят. Предупреждавам ви и ви казвам: Подготвих твоя народ да 

предложи мир на уморените странници, хляб на гладните и светлина на душите. Не искам 

чужденците да станат господари, а вие - роби. Вдъхновявам ви с любов, справедливост и 

праведност, за да живеете в мир. 

29 Възползвайте се от времето и изучавайте Моето учение, защото вече наближава 1950 г., 

когато ще престана да говоря по този начин. Позволете Ми да ви поправя и да ви доведа стъпка по 

стъпка до съвършенство. 

30 Мария се моли за теб и дори да не я виждаш, усещаш, че нейната любов и утеха слизат в 

твоето същество като благодатна роса. Тогава страдащите са изпълнени с надежда, грешниците са 

пречистени, а всички вие сте благословени и "помазани" от Нея. Потърсете в Божествената Майка 

утеха за вашите страдания. Мислите ли, че Тя може да откаже помощ и закрила на децата Си, 

когато те се обръщат към Нея с любов? Не, хора, в Нейния Божествен дух ще намерите само 

любов, сърдечност и милосърдие. 

31 Жени на света, вземете за пример Мария, спомнете си времето, когато тя е живяла с вас като 

добродетелна жена и саможертвена майка, и ще почувствате как душата ви се изпълва с нов кураж. 

32 А вие, мъжете, които сте създадени по мой образ и подобие, които преминавате през пътя на 

изпитанията и усещате божествената справедливост, бъдете одухотворени от смелост, използвайте 

дарбите си и управлявайте живота си с любов и мъдрост. 

33 За да ви насърча, ви казвам: "Яжте от този хляб и никога няма да умрете. Пийте от тази 

кристално чиста вода и никога повече няма да ожаднеете". 

34 В тази епоха ви се изявих в тази форма, за да подготвя душата ви за диалога между 

духовете. Говоря ви подробно, за да можете да разпознаете божественото значение на Моето Слово 

и да не се обърквате от други учения. 

35 Направих така, че да навлезеш в пътя на обновлението, за да не изпитваш срам, когато си в 

Моето присъствие, и за да се чувстваш достоен да Ме слушаш. 

36 Виждам в най-съкровената част на сърцето ти. Откривам и това, което ви предстои да 

направите. Затова не се учудвайте, че понякога ви поправям още преди да сте сгрешили. 
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37 Когато Отец е създал света и му е дал предназначението да бъде място за изкупление, Той 

вече е знаел, че Неговите деца ще станат жертва на слабости и прегрешения по пътя, че ще е 

необходим дом, за да направят първата стъпка към обновление и съвършенство. 

38 Когато първите човешки същества населили земята, Творецът вложил в тях любовта си и им 

дал душа, запалил светлината си в духа им, като същевременно им дал свобода на волята. 

39 Но докато едни се стараеха да останат непоколебими в доброто, борейки се с всички 

изкушения с намерението да останат чисти, достойни за Господа и в хармония със съвестта си, 

други, преминавайки от грях в грях и от едно прегрешение в следващото, изковаваха звено след 

звено верига от грехове, водени единствено от гласа на чувствата, доминирани от страстите, и 

сееха заблуда и изкушение сред ближните си. Но заедно с тези объркани души дойдоха и Моите 

пророци като ангелски пратеници на Моята Божественост, за да събудят човечеството, да го 

предупредят за опасностите и да му съобщят за Моето идване.  

40 Душите на мрака, които се изпречват на пътя на човечеството, го объркват, като го 

изкушават към идолопоклонство, езичество, фанатизъм. 

41 Моите пророци, моите пратеници, моите служители са се борили с корупцията и лъжата, 

страдали са и са умирали за своите ближни и са показвали с показалеца си пътя на истината, 

справедливостта и любовта. 

42 Потърсете словото на пророците и ще откриете, че те вече са ви подготвяли по онова време 

и са говорили за събития, които ще се случат. Вижте как Йоил ви говори за тези времена на 

духовни откровения. Осъзнайте, че всички пророци са се борили с идолопоклонството, за да 

преподадат диалога между духовете. 

43 Когато Христос идва на света, човечеството вече е съгрешило много, а потопът е почистил 

повърхността на земята. Содом и Гомора са били изпепелени от огън, а Вавилон е бил разрушен. 

Той поиска сметка за неподчинението на Неговия закон и за кръвта на Неговите пророци, и Той 

също трябваше да бъде осъден и убит - от собствените Си деца! 

44 "Словото" стана човек и прие плът от девствената утроба. Той говореше за смирение, 

прошка, любов и духовно извисяване и беше преследван и осъждан. Въпреки че е Бог, Той страда и 

умира, подиграват Му се и Го бичуват като човек. 

45 Хората, които са успели да проникнат в тайните на тези откровения, са открили истината и 

днес се прекланят пред нея. 

46 Но в това време объркването отново се проявява и хората, изпълнени с гордост от 

фалшивото си величие, се опитват да прогонят името на Исус и Неговото учение от човешкото 

сърце - оттам и тъмнината - докато Отец, в изпълнение на пророчеството на Йоил, открива нова 

епоха и излива Духа Си върху всяка плът и всяка душа. Той позволява да бъде чут, прави Себе Си 

осезаем и видим, като се разкрива по много начини. 

47 Природата отваря утробата си и изненадва света и науката, когато разкрива тайни, които са 

изумили човека и са гласове, говорещи за мъдрост и сила, които са над всяко човешко познание. 

Гробовете пазят мъртвите тела, но душите бягат и се чуват, за да свидетелстват за оцеляването на 

душата. 

48 Очите на човешките същества - както на детето, така и на юношата или на възрастния - 

проникват в материалното, за да надникнат в отвъдното и да съзрат духовния живот. 

49 Вслушайте се в тези тромави и неамбициозни глашатаи, които изричат божествените 

учения, и ще разберете, че тази проява е една от най-великите на този век, обявена преди много 

векове. 

50 Кой не е имал сънища, които са били истински пророчества и които впоследствие са се 

сбъднали? Сега е времето на светлината, на пробуждането на душата, която е заспала чрез науката, 

запленена от материалните открития. 

51 Хората са наричали това време и време на светлината - заради своята наука. Вижте как те се 

движат по небесните височини като птици. Вижте как те управляват моретата и земята и как са 

открили светлината, за да осветяват нощта. Ежедневно те откриват сили и елементи, които да 

комбинират и да създават нови изненади за човечеството; но тази светлина ги заслепява. 

Материализмът и суетата са ги направили глухи за гласа на сърцето и съвестта. 



U 250 

59 

52 Днес светлината на Светия Дух се излива върху света, за да могат хората да издигнат лицата 

си и да признаят, че има само един Бог и че Неговият закон е един, в който всички трябва да се 

обединят, за да бъдат делата на човечеството велики и достойни за Създателя. 

53 Не се заблуждавайте, защото преди да свърши "Шестият печат", ще се случат велики 

събития: Звездите ще дават знаци, народите на земята ще стенат, а от тази планета ще изчезнат три 

части и ще остане само една, на която семето на Светия Дух ще поникне като нов живот. Тогава 

човечеството ще започне ново съществуване, обединено от една доктрина, един език и една връзка 

на мир и братство. 

54 Колко далече сте от времето, когато сте живели под закона на природата и сте чували в духа 

си гласа на Господ, който казваше на първите: "Растете и се размножавайте, напълнете земята." 

55 Сега одухотворяването ще ви позволи да се върнете към простотата и естествеността. Но в 

душата си имате светлината, която сте събрали по дългия път на развитие. 

56 Светлината на Духа, която е осветявала първите стъпки на човека и го е съпътствала по 

пътища и пътеки, по върхове и в бездни, ще го накара да се върне в началото на пътя. Духът никога 

не се заблуждава, защото Той е моята собствена светлина. Чували ли сте някога да ви казва да 

убиете ближния си, да ви казва да отхвърлите бащата, който ви е родил, или майката, която ви е 

заченала? Чували ли сте някога да ви казва да правите това, което е забранено? Не, деца мои, Духът 

е добър водач, съветник и съдия, защото в Духа съм. 

57 Ето защо винаги съм ви казвал, че където и да сте, Аз съм с вас. Защо, въпреки че съм 

всемогъщ, Ме търсите в предмети, създадени от вашите ръце? Защо трябва да ходите на 

определени места за събиране и да казвате: "Тук е Господ, защото това е Неговият дом", когато 

знаете, че Аз съм универсален? Защо се оставяте да бъдете заслепени от празници и украшения, 

когато знаете, че Аз живея и се изявявам в славата на природата и във вътрешното светилище на 

вашата душа? 

58 Изучавайте моето учение като добри ученици и в душата ви ще има повече светлина. 

59 Когато Моето Слово се спуска към вас ден след ден, в някои от вас се разпалва вяра, а в 

други се появява съмнение. Някои вземат решения да се променят, а други се съмняват дали 

наистина Аз съм този, който ограничава Себе Си в това Слово, за да вярват и да се обновяват. Те 

изпитват желание да Ме видят, за да повярват в Мен и да не се измъчват повече. Но тъй като не Ме 

виждат с физическите си очи, те търсят духовни и свръхестествени явления, които да разпалят 

вярата им. 

60 Други затварят очите си и се опитват да проникнат в невидимото, за да видят Лицето Ми, и 

в усилията си изнемогват. Но тогава, когато уморените им умове заспят, докато извисената душа 

живее в духовните пространства, Аз слязох, за да говоря с нея, да й дам Моите наставления и да 

разпаля вярата й. 

След като се събудиха от този дълбок сън, душата и тялото се почувстваха обновени и видяха 

живота озарен от нова светлина. След това си спомняте смътно съня си и му казвате: "Сънувах 

Исус. Наистина ли Учителят беше с мен?" 

61 Истина ви казвам: душата има много очи, за да Ме гледа. Опознайте този дар и го 

разгърнете. Защото чрез него ще се изпълни словото на онзи пророк, който каза, че ще дойде 

време, когато хората ще имат пророчески видения и сънища. 

62 Също така ви казвам: Изучавайте добре тези учения, за да не търсите и да не вярвате на 

лъжепророците и ясновидците на този свят. 

63 През цялото време съм подготвял душата ви да се свързва директно с Мен, а в това Трето 

време тя вече трябва да е достигнала голяма висота. Ако това беше така, когато дойдох в духа, 

нямаше да се съмнявате и нямаше да искате да Ме докоснете с ръцете си. 

64 Когато ви говоря за предишните времена, вие не разбирате нищо, защото дори не сте чели 

Писанията. 

65 От 1866 г. насам разгласявам Моето трето учение и въпреки че всичко беше предсказано, 

мнозина от вас се съмняваха - някои от незнание, други от объркване поради лошо тълкуване на 

Писанията. Ето защо днес, докато подготвях трапезарията и масата, за да се храните с храната на 
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вечния живот, ви намерих без подготовка и трябваше да ви се изявя с безкрайно търпение в 

очакване на вашето издигане и пробуждане. 

66 Обновете се, откажете се от религиозния си фанатизъм, престанете да бъдете лицемери и 

егоисти и ще се почувствате като нови хора. Тогава вече няма да се чудите дали Аз съм този, който 

слиза при вас. Защото чистотата на сърцето ти ще накара душата ти да почувства Моето 

присъствие. Вярата е една от най-великите добродетели - придобийте я. 

67 Неведнъж сте срещали слепи, куци, безнадеждно болни. Трябва да ги излекувате чрез 

вярата си и да запалите светлината в сърцата на своите ближни. 

68 Сред вас вече има примери за това, което можете да постигнете чрез вярата си в Мен. Има 

много свидетелства за чудесата, които можете да получите чрез вяра. 

69 Не позволявайте на 1950 г. да ви изненада като слаби във вярата си. Защото тогава скръбта 

ви ще бъде голяма, защото ще се чувствате като сираци. 

70 Днес Аз се представям пред "пътниците", за да им покажа истинския път. Не се спирам да 

преценявам дали дрехите им са кралски или жалки, а търся убежище в сърцето им. 

71 Помагам на онзи, който пада на земята, победен от умора, да се изправи отново и го карам 

да разбере, че ако е похулил Бога, той е отхвърлил Моята сила и Моята светлина. 

72 Молете се, за да не излезе умът ви извън контрол по време на изпитанията. Защото в момент 

на насилие можеш да ослепееш и да загубиш всичко, което притежаваш в душата си. 

73 Сега можете да си представите защо човечеството все повече губи всичко, което го е 

правело духовно велико и благородно. 

74 Отидох да се срещна с теб, защото видях, че си близо до това да паднеш в бездната, готов да 

помолиш дните ти да бъдат прекъснати. Но когато чухте Моето слово, вие отново се изправихте, 

защото разбрахте, че трябва да живеете на земята до момента, определен от Моята Божественост. 

75 За да ви докажа, че духовните ви дарби отново са на ваше разположение, ви казах: 

Протегнете ръка в Мое име, когато силите на природата се развихрят, и ще видите, че те ви се 

подчиняват. 

76 Тези чудеса ще засилят вярата ви и когато най-малко си мислите, ще се превърнете в мои 

"работници". 

След това ще получите по-дълбоки уроци от вашия Учител, за да придобиете голямо 

въоръжение и да знаете как да приемате онези, които ще дойдат да ви изпитат, и онези, които ще ви 

унищожат. 

77 Ако наистина знаете как да свидетелствате за Моето Слово, ще видите как много от вашите 

ближни Ме хвалят и изпълняват заповедта, която ви казва: "Обичайте се един друг". 

Моят мир да бъде с вас! 
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Инструкция 251 
1 По това време сте изумени, когато виждате чудесата, които можете да извършите чрез 

дарбите си. Тогава вече няма да се чувстваш беден или лишен от наследство, защото на всяка 

крачка ще имаш доказателство, че те обичам и гледам на теб. 

2 Даровете са били вложени в душата ви още в момента на създаването ви. Но беше 

необходимо да дойда, за да ви науча, и да пътувате на дълги разстояния, да се развивате все повече 

и повече, за да започнат да се проявяват тези дарби. 

3 Особено в днешно време душата на човека усеща, че живее в нова епоха, че я огрява 

светлината на нов ден. То е преживяло земетресение, безпокойство, което го е събудило от 

дълбоката летаргия, в която са заспали неговите дарби и способности. 

4 В момента човекът все още си задава въпроси, той само подозира. Но скоро ще настъпи 

часът, в който той ще възкликне със сигурност: "Ето го пътят", и ще го следва с вяра. 

5 Кой би могъл да спре напредъка на душите на това човечество, щом тръгнат, и кой би могъл 

да промени маршрута, очертан от моята светлина? Нищо и никой няма да може да спре духовното 

пробуждане на хората, които се надигат в желанието си да получат наследството и посланието, 

които Третата епоха им носи. 

6 Можех да те събудя отдавна. Но исках да дойда при теб в подходящия момент, когато ще си 

уморен от дълбокия сън, в който си потънал, и когато страхът от греховете ти и вечните ти войни 

ще те освободи от страстите на материалната ти природа. 

7 Днес един народ, утре друг, а след това и други ще се събудят, озарени от вътрешна 

светлина, която ще им говори за одухотворяване. 

8 В момента на пробуждането на тези народи Аз ще бъда готов да им се разкрия. Гласът на 

Отец ще бъде този, който ще отговори на призива на децата. Но наистина ви казвам, че няма да се 

проявя на всички по един и същ начин. Например тази проява, която имах с вас чрез човешкия 

интелект, беше предоставена само на вас и вие можете да се смятате за хората, които първи се 

събудиха в зората на тази епоха. 

9 Времето, в което ще ви се изявя в тази форма, вече е посочено и няма духовник, който да не 

знае годината и деня на края на този период. 

10 Когато завърша учението Си сред вас, вие ще трябва да се подготвите да разпръснете това 

семе сред народите по света, с което ще помогнете много на вашите ближни в критичните моменти 

на тяхното пробуждане. Те ще се подготвят да Ме приемат в духовна форма, предвид сигурността 

на предчувствията им и реалността на Моето послание. Както ви се открих според подготовката на 

всяко събрание и на всеки гласоподавател, така ще се открия и на тях според одухотворяването на 

всяка общност и предаността, която преобладава в техните събрания. 

11 Запишете думата ми и я пазете, за да я разгласите, когато дойде време. Защото тя ще бъде 

основата и отправната точка за новите църкви, които ще възникнат в света за духовен живот. 

12 Не допускайте посланието Ми да се смеси с материализираните идеи и грешки на онези, 

които са Ми служили като инструменти, защото тогава няма да сте предали неподправен плода, 

който съм ви поверил. Дълго време ви наставлявах, за да опознаете Моята Божествена същност, 

така че да се освободите от всяко човешко предпочитание. 

13 Светлината на Моя Дух ще следва стъпките на онези, които Ме разбират и утре тръгват да 

тълкуват Моите заповеди с най-голямата добросъвестност, на която са способни. Защото по пътя 

си ще изпитат, че борбата, жертвите и усилията им не са били напразни. Ще ги изненадам в 

работата им и ще им съобщя, че скоро ще очакват други общности, че скоро ще могат да се заемат 

със сеитба, защото семето е узряло. 

14 Учениците ми ще изпаднат в емоционален възторг и ще се разплачат от радост, когато 

станат свидетели на изпълнението на думите ми. 

15 Няма да ви се налага да чукате по вратите в търсене на човек, който ще ви изслуша. Защото 

ще откриете, че именно вашите ближни ще ви търсят и призовават. Достатъчно ми е да се 

подготвите. Тогава ще ви покажа пътищата, ще ви кажа какво да правите и ще ви заведа при онези, 
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които ще се обърнат към моя народ в желанието си да свидетелстват за любов, духовност и 

милосърдие. 

16 Ако чрез вашата хармония създадете общността, която очаквам от вас, няма да ви се налага 

да полагате усилия, за да се изявите, защото тогава други ще изпълнят тази задача, като 

разпространят от сърце на сърце новината, че има общност, в чието лоно свети светлината на 

божественото послание, което е хляб за духовен живот за всички хора. 

17 Казвам ви: Вярвайте в Мен, хора. Защото, когато бъдете изгонени от лоното на вашето 

общество, когато бъдете изгонени от градовете, в които живеете, Аз ще ви отведа далеч от вашите 

преследвачи, ще ви отведа в пустинята, в планинската страна, в далечни долини или на брега на 

морето и там ще ви нахраня, както нахраних израилтяните в пустинята, като им изпратих манната. 

18 Сега Аз донасям нова манна за Моя народ, която скоро ще слезе, щом изпитанията 

завладеят избраните от Мен. 

19 Изпитанията ще дойдат, защото думите ми винаги се сбъдват. Те ще послужат за 

обединяване на народа ми, както Израел се обедини в Египет под робството на фараона. 

20 Когато дойдат изпитанията, само онези, които Ме обичат, ще останат на този път - смелите 

и верните. Ще си отидат лъжливите, лицемерите, тези, които се страхуват от света, тези, които не 

Ме следват от любов. Достатъчно Ми е да видя обединени онези, които Ме обичат истински, за да 

кажа на света: това е Моят народ, това е Моето семе. 

21 Уверявам ви, че на онези от вас, които Ме следват с цялата вяра на душата си, няма да им 

липсва нито вода, нито хляб, защото никой никога не е бил измамен във вярата си. 

22 Вече чувам някои да Ме питат в сърцето си: "Учителю, кога ще стане всичко това?" И това е 

така, защото изпитвате страх, защото треперите, когато ви съобщавам за тези изпитания. Но аз ви 

казвам: Който се страхува, не отива в пустинята, а остава в града, където по-лесно понася 

потисничеството, защото е свикнал с робството и унижението. Но ако отвори очите си за истината, 

нека сърцето му се изпълни със смелост и вяра; ако тръгне към пустинята, нека тръгне с желание за 

свобода на душата си и за мир на сърцето си. 

23 Питаш Ме кога ще дойде това изпитание? Казвам ви, че за някои тя вече е настъпила и че 

по-късно ще се появи и за други, докато всички вие не бъдете подготвени и укрепени. 

24 Изпитанията идват по толкова фин начин, че често дори не осъзнавате кога са дошли и кога 

са свършили. Какво ще стане с вас, ако ви кажа датата, деня и часа, в които да ги очаквате? 

25 Колко от вас вече живеят в пустинята, за която ви говорих днес, и се хранят с новата манна. 

Те са онези, които са изхвърлени от обществото, погрешно оценени от роднините и приятелите си. 

Те са тези, на които е отказан поздрав и са им затворени вратите за работа. Те са и онези, които са 

били осъдени като еретици, предатели и отстъпници и изхвърлени от лоното на своите църкви. 

26 Те понасят клевети, лоши погледи, унижения, присмех и презрение. Но те понасяха всичко 

това с търпение, знаейки, че не са загубили нищо и са получили благодатта да Ме слушат. 

27 Те трябваше да се оттеглят в "пустинята", но не в материална пустиня, а в духовно 

убежище, въпреки че продължаваха да живеят физически там, където винаги са живели. 

28 Там, в това духовно убежище, те са намерили мир, който не са познавали преди, получили 

са удовлетворение, което никой не им е давал преди, и ако в началото са чувствали самота, защото 

не са били в състояние да възприемат Моето присъствие, днес Ми благодарят, защото нищо не им е 

липсвало и защото никой не ги е побеждавал. 

29 Животът на удоволствие, който са водили преди, е останал зад тях, всичко фалшиво, всичко 

повърхностно е изчезнало. Защото беше дошло времето да открият истината и да се вкопчат в нея с 

цялата си сила. 

30 Блажени са хората с добра воля и вяра, защото те няма да станат жертви на враговете си. 

Моята сила задържа ръката, която иска да ги убие, моята светлина изненадва онзи, който ги 

причаква, така че те да могат да напредват, без да бъдат спирани, защото Обетованата земя ги 

очаква. В него се подготвя пиршество за времето, когато всички ще влезете в него. 

31 Словото Ми докосна струните на много сърца, които Ми казаха: "Господи, никой не говори 

истината като Теб, защото откакто Те последвахме в това време, трябваше да понасяме присъдите 
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на ближните си, които бяха като горчивите билки, които Твоят народ ядеше в нощта на 

избавлението в Египет." 

32 Спомнете си за вярата си, възлюбени хора, и ще видите как дори онези, които са ви 

отхвърлили, ще дойдат да увеличат редиците ви. Защото и на тях ще бъде отправен призив, и на 

тях ще им бъде предоставена възможността да се освободят от своя материализиран и фалшив 

живот, за да запълнят празнотата на душите си с божествената същност, която това Дело дава в 

изобилие. 

33 Призивът може да бъде отправен към всички едновременно, но не всички могат да се 

отзоват по едно и също време. Някои от тях ще са готови да се втурнат натам, други няма да могат 

да го направят, защото душата им все още не е достатъчно развита, за да се заеме с изпълнението 

на своята мисия. 

34 Казвам ви това, за да знаете, че когато ви говоря за призованите и избраните, във всяко 

време има много призовани и малко избрани, защото Аз избирам само онези, които са готови, и 

всички онези, които са били призовани и не са били сред избраните, ще трябва да почакат известно 

време, за да бъдат призовани отново. 

35 Не си ли спомняте, че често съм ви казвал, че съм чукал на вратите на сърцата ви за първи, 

втори и трети път и че едва когато сте били будни и подготвени, сте се втурнали да откликнете на 

призива Ми? Затова не се отчайвайте пред онези, до които достига моето послание и които не 

проявяват интерес. 

36 Изпълнете мисията си да направите думата ми известна и да бъдете доволни от 

непосредствения или по-късния резултат от работата си. 

37 Вие търсите в моето слово силата, която ви липсва, за да се отделите от злото, което 

съществува в живота ви, защото сте позволили на обичаите, навиците, традициите и пороците на 

вашите предци да се вкоренят в сърцата ви. 

38 Сега във вас се разгаря битка, защото гласът на съвестта се чува все по-ясно. Но сърцето ви 

все още се съпротивлява, защото в привързаността си към сетивата е по-склонно към тялото, 

отколкото към душата. 

39 Благославям вътрешната ти борба, защото тя е знак, че изпитваш любов към Мен, че 

признаваш истината и справедливостта на Моето Слово. 

40 Има моменти, в които се страхувате, че "плътта" побеждава във вас, защото вярата и 

любовта ви все още са слаби пред лицето на изкушението. Тогава вие бързате да Ме чуете, 

надявайки се да намерите в Моето Слово необходимите оръжия за борба с греха и тъмнината. 

Идваш съкрушен, скръбен, искаш да е възможно погледът Ми да не те открие, макар да знаеш, че 

няма да избегнеш погледа Ми нито за миг. 

По-късно, когато приемеш в сърцето си нежността на Моето Слово, позволяваш на сълзите да 

текат с непринуденост, която все повече облекчава бремето на душата ти. Накрая си мислиш, че 

щом съм те приел с такава голяма любов, това се е случило, защото не съм проникнал в сърцето ти 

и не съм открил в него всичко, което те кара да се срамуваш пред Мен. 

41 О, вие, малки и слаби деца, които още не познавате своя Учител! Какво би станало с вас, 

които търсите сила от Мен, за да не съгрешавате повече, ако вместо думи на прошка, насърчение, 

любов и мъдрост ви приемах с осъждания и присъди, с упреци, заплахи и наказания? Един ден това 

ще завърши с това, че ще се усъмните в тази дума и ще се хвърлите необуздано в обятията на 

материализма. Затова не казвайте, че погледът Ми не ви открива в моментите, когато ви предавам 

словото Си чрез гласоподавателя. 

42 Погледни това множество от "работници", служители в това дело: те също дойдоха като теб 

със сърце, изпълнено със страдания и отприщени страсти, те също бяха разтърсени от Моето Слово 

и опознаха вътрешната борба на душата с плътта, и те също мислеха, че Моят поглед не ги открива 

сред множеството, защото не ги упреквам за греховете им в Моето Слово. 

Сега те са тук, в моята земеделска земя, и спокойно изпълняват задачата, която им поверих. 

Защото вярата най-накрая влезе в сърцата им, защото след битката в душите им настъпи мир и 

защото разбраха, че никога не могат да избягат от моя божествен поглед, който те следва, където и 

да отидеш. 
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43 Те все още са изкушавани от света и плътта, което служи за изпитание на тяхната любов, 

вяра и вярност, за да не заспят. Някои се опитват да предизвикат света, докато духовната им сила 

все още не е достатъчно голяма, за да ги спаси от всички падения. Това са онези, които падат и 

възкръсват - онези, които днес си отиват, а утре се връщат, докато дойде ден, когато вече не са 

слаби и могат да пребъдат в истината докрай. 

44 Ще направя нови "работници" от вас, които идвате тук днес, натъжени, защото не можете да 

контролирате слабостите си, дори ако в момента ви се струва невъзможно да бъдете полезни на 

някого. Тогава ще видите как чудото става реалност във вашето същество, защото ще станете 

свидетели на духовната си трансформация. Тогава слабият ще се почувства силен, а невярващият - 

пламенен. 

45 Блажени са онези, които, когато съгрешат, се разкайват и плачат, защото са Ме обидили. 

Блажени са духовно бедните, защото дойдох да ги насърча и да ги направя победители над света, 

греха, материализма и порока. 

46 Утре ще трябва да засвидетелствате чудото на своето обръщане и обновление. Утре вие ще 

бъдете отворена книга за вашите ближни и от нейните страници, т.е. от вашето минало, ще 

почерпите цялата светлина на опита и мъдростта, които сте придобили в моето дело, за да ги 

предложите на вашите ближни като зрял плод на вашата борба, вашата подготовка и вашата 

победа. 

47 В народите, в провинциите и селата, където хората копнеят за моето идване, където хората 

усещат присъствието на моето Слово, свидетелството на моите "работници" ще се спусне като 

истинска небесна роса върху жадните човешки души. 

48 Вече ви казах, че Моите свидетели и последователи ще бъдат отхвърлени, подигравани и 

преследвани, но и други ще им повярват и ще ги благословят. Това ще бъде още една битка, която 

също ще благословя. Защото там, където има битки, ще има и победи. 

49 За да могат всички хора на земята да повярват в истинността на това послание, Аз направих 

така, че знаменията, предсказани в древни времена, да бъдат забележими по целия земен кръг, 

който говори за Моето завръщане.  

Затова, когато тази Блага вест достигне до народите, хората ще проучат и изследват всичко, 

което им е било казано в онези времена, и с изненада и радост ще открият, че всичко, което е било 

обявено и обещано за Моето завръщане, се е сбъднало, както подобава на Този, Който има само 

една воля, едно слово и един закон.  

50 В моите учения съм ви казвал, че животът е Via Dolorosa на душата и че това е краят на 

нейното съществуване на земята. Това е неговата Голгота, на която трябва да се стремите да Ме 

вземете за пример, като прилагате Моите примери на практика. 

51 Щастливи са душите, които достигат върха с вяра и добродетел. В момента, в който се 

откъснат от телесната си обвивка, те ще изпитат ласката на Отец като награда за смелостта и 

любовта си. Те са тези, които ще влязат във вечността, без да се препънат. 

52 Моето слово в този момент ще помогне на хората да разберат целия смисъл на моя закон и 

моето учение, а изпълнението, което човек им дава, ще му донесе блаженство - блаженство на 

сърцето и мир на душата. Защото душата ще намери съвършено блаженство само в дома, към който 

принадлежи. 

53 Колко възможности имате постоянно, за да бъдете добри и полезни на ближния си. Всеки 

дом е подходящо поле, за да посея семето си. Всеки град и всеки народ е като земя, която жадува за 

милост и любов, и Аз ви правя сеячи, за да дадете утехата си на хората и да посеете мир. 

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

изпълните задачата да служите и обичате ближните си по света. 

55 Научих ви на съвършена молитва, която е истинският език на душата и която въвежда 

човека в пряк контакт с Мен. 

56 Дадох ви дара на Словото, което е израз на светлината, която е в душата, и на любовта, 

която държи сърцето. 

57 Хора, които чуват Моето слово: Не казвайте, че искам твърде много от вас, защото знам по-

добре от вас самите на какво сте способни. 
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58 Днес се чувствате слаби, неудобни, неспособни и недостойни, защото изследвате 

вътрешността си и откривате много слабости, много недостатъци, които не ви позволяват да 

почувствате болката на другите. Но първо ще те излекувам, ще те накарам да почувстваш Моя мир, 

ще насърча сърцето ти и ще изчистя пътя ти. Тогава вече няма да се страхувате, няма да се 

съмнявате и няма да се чувствате неспособни. 

59 Ето защо ви оставих да Ме слушате известно време, за да ви насърчавам малко по малко 

чрез словото Си, без да ви изпращам в провинцията. Но когато душите ви се проникнат от Моята 

същност, те вече няма да чакат изпитания или знаци, за да тръгнат, защото ще получат 

вдъхновение за това, което трябва да правят. 

60 Молете се, хора, и когато се молите, Аз ще излея Моя мир върху всички народи на земята, 

ще благословя домовете ви и ще осветя пътищата ви. 

61 Ще ви дам доказателство, че всичко, което ви обещах, е вярно. Какво доказателство ще бъде 

това? Че ще видите как в живота ви се сбъдва нещо, за което отдавна се надявате - нещо, което за 

някои е невъзможно да постигнат. За някои това, което предлагам, ще дойде скоро, а други ще 

накарам да почакат. Но наистина ви казвам, че няма да има човек, който да не получи Моето 

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

Слово и тогава вярата ви ще се засили. 

62 Не се отчайвайте, не проливайте сълзи, знайте как да очаквате този час, като следвате моите 

напътствия, молите се и бдите. 

63 Виждаш ли как в моментите, когато повдигаш душата си, забравяш страданията си и се 

изпълваш с моя мир? Стремете се да бъдете винаги с Мен чрез пълноценно практикуване на Моето 

учение и ще видите, че Моят мир и светлина ще надделеят над вашите нещастия и язви. 

64 Разберете, че страданията ви не са безполезни, но че имате задачата да станете психически и 

физически устойчиви, за да можете да се включите в числото на моите сеячи. 

65 Онези, които искат да носят утеха на хората, които искат да издигнат падналите, които 

искат да дадат сила на слабите, трябва да бъдат просветени от светлината на опита, трябва да бъдат 

стабилни в борбата и в изпитанията. Никакъв образ на болка не трябва да ги отчайва, не трябва да 

се страхуват от недоволството на ближния, не трябва да бягат от болката, когато към тях се 

протягат ръце в желанието за милост. 

66 Там, сред онези, които са закоравели в пороци и болка, ще видите много хора, които се 

издигат към светлината, търсейки обновление и одухотворяване. Но за да достигне това 

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

действие, което е лъч светлина, който премахва мрака от страдащия. 

67 Тогава разберете, че болката, която ви е съпътствала в много отношения, е била длетото, 

което е оформило душата ви вътрешно за изпълнението на една трудна мисия. 

Моят мир да бъде с вас! 
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Инструкция 252 
1 Хора, вие бяхте свидетели на моето проявление в този момент. Вие сте готови да го 

тълкувате и да бъдете пример за "последните". Вие знаете причината за моето идване, както знаете 

и причината за моето заминаване, когато настъпи определеният от мен час. 

2 Няма от какво да се страхувате от света, защото сте Мои ученици. Не защото сте скромни, а 

защото сте нуждаещи се. Не бъркайте смирението на душата с бедността на тялото. Вие не губите 

правата си на човешки същества, защото сте духовници - напротив. Този, който разбира 

одухотворяването и го прилага в живота си, е собственик на всичко, което го заобикаля, и живее и 

се наслаждава по-интензивно от този, който вижда и разбира само материалното. 

3 Одухотворените хора са тези, които с право носят името "ученици на Христос" в Третата 

епоха - хора, които умеят да отдават на Бога онова, което принадлежи на душата, и на света онова, 

което принадлежи на материята - хора, които превръщат всички закони в един, който се състои в 

това да обичат своя Създател и да Го обичат в своя ближен. 

4 Човек, подготвен от моето учение, ще може да извършва свръхчовешки дела.  

5 От душата и тялото му ще струи светлина, сила и мощ, които ще му позволят да осъществи 

това, което само интелигентността не е в състояние да постигне.  

6 Вие ще достигнете тази степен на издигане по моя воля, възлюбени хора, защото тогава 

всяко ваше дело ще бъде свидетелство за моята истина. От думите ви, както и от молитвите ви, а 

също и от ръцете ви, ще потече божественият балсам на изцелението, който ще бъде блаженство и 

освобождение за физически или психически болните; от думите ви ще произлезе светлината, която 

носи вяра на душите, а молитвата ви ще бъде средството, с което душата се увлича, за да сее добро 

по пътя си. 

7 Това е бъдещето на онези, които Ме следват и знаят как да тълкуват и следват Моите 

учения. 

8 Отсега нататък "бдете", за да не се помрачат умовете ви, за да не предадете вярата си днес в 

изпитанията, които ще трябва да преживеете. 

9 Колко много радост ще има в този народ, когато се освободи от несъвършенствата си и 

изпълнява словото Ми според Моята воля. 

10 Сега все още има много препятствия, които ви пречат да напреднете към одухотворяване. 

Знаете какви са пречките - липсата на единство, склонността ви към външни култови действия и 

липсата на истинска любов към ближния. 

11 Все още сред вас не се появяват силните, идеалистични и борбени хора - хората, в които 

човечеството може да намери съветника, лекаря, брата, водача. Все още сред вас не се е появил 

народът, който в своето единство и братство прилича на огромен дом, изпълнен с мир, уважение и 

любов, в който хлябът на един е хляб и на другите, а покривът на един е покрив на всички. 

12 Къде е този пример? Кога сте се борили за такъв идеал? 

13 Това, което ви казвам, не е упрек, хора, това са думи на баща, който иска само доброто за 

децата си и който, за да го постигне, трябва да им покаже грешките и да им помогне да ги 

поправят. 

14 Ще остана за известно време и ще ви дам думата си. Ще продължа да правя откровения в 

него и да разкривам онова, което съм запазил за това време, а в учението си ще продължа да 

разпространявам необходимата светлина, за да може човечеството да се спаси от настъпващото 

объркване. 

15 Обявих ви, че ще дойде време, когато ще се появят много "спиритуализми" и че тогава ще 

трябва да се обучите да откривате кои от тях се основават на истината и кои на измамата. 

16 Ще видите фалшиви проявления, приписвани на Мен; слухове за Божествени пратеници, 

които носят послания на света; секти, наречени Седемте печата, и много объркани и двусмислени 

учения. 

17 Всичко това ще бъде резултат от голямото духовно объркване, което човечеството е 

подготвило. Но не се притеснявайте, а от друга страна, уверете се, че живеете бдително и с 

молитва, тогава няма да се поддадете на духовното объркване, защото Моето Слово ще бъде 



U 252 

67 

светлина в моментите на най-голяма тъмнина, която ще ви накара да видите Моята кристално ясна 

и вечна истина.  

18 Разберете, че сега е време за изучаване, обучение и откровения. Не бъдете невнимателни 

или небрежни, защото по-късно ще плачете за изгубеното време. 

19 Развийте интуицията си, за да може душата ви да ви разкрие задачата, с която се е заела. 

Нека да работи в Моето дело, да изпълни обещанието, което Ми е дала и което е написано в нейния 

дух. Ако Аз, вашият Учител, съм ви обещал да дойда в това време, за да осветя съществуването ви 

чрез Моето Слово, защо учениците да не удържат на думата си да се върнат при Мен? 

20 Не исках да ви изненадвам с присъствието си в този момент. Защото словото Ми беше 

написано и светът узна за Моето завръщане. Нека никой не се учудва, че когато го призовах да чуе 

Моето учение, това беше с намерението да му потвърдя дарбите и задачите, които вложих в душата 

му, когато я изпратих на земята. 

21 Изпълнявайки обещанието Си към вас, Аз ви дадох доказателство, че Моето слово е 

изпълнено над всички сътворени неща, така че по този начин - когато дойде часът да го прекратя 

между вас - никой да не може да каже, че не е знаел това, никой да не може да каже, че е бил 

изненадан от него, нито да отговори, че не е имал време да се подготви за това. 

22 Още сега се научете да уважавате Моята воля, като се подчинявате на Моите заповеди и 

обичате всичко, което ви предоставям. Който Ме обича и изпълнява волята Ми, е Мое дете и Мой 

ученик. Който не зачита Моята воля и върши своята, е Мое дете, но не и Мой ученик, защото нито 

Ме обича, нито Ме взема за пример. 

23 В Моето учение ви давам стандартите, за да можете да побеждавате като ученици на това 

дело, за да не се препъвате и да не допускате грешки, които по-късно ще ви накарат да плачете 

горчиво. 

24 Още сега ви казвам, че онези, които наистина посеят това семе с онази сърдечност, с която 

ви го поверих, ще си отидат с мир. Ще им се отворят врати, които са били глухи за тяхното чукане; 

и макар че може да им се противопоставят, те никога няма да бъдат победени в битката, защото 

тяхната добродетел ще ги накара да оцелеят във всички изпитания. 

25 От друга страна, онези, които пренебрегват гласа на съвестта си, които не се подчиняват на 

Моите думи и Ме предават, винаги ще бъдат на милостта на враговете си, ще живеят безмилостно 

и ще изпитват страх от смъртта.  

26 Справедливо ли е, питам учениците Си, да представяте на човечеството съвършено 

произведение като това, което ви разкрих, по такъв начин, че то да бъде оценявано като отклонение 

или да бъде смятано за още една от доктрините и теориите, които са се появили в днешно време 

като плод на преобладаващото духовно объркване? 

27 Би ли било правилно за вас, които толкова много обичах и обучавах със Словото Си, за да 

бъде свидетелството ви чисто, да попаднете в ръцете на земното правосъдие като жертви на вашите 

грешки или да бъдете преследвани и разпръснати, защото съседите ви смятат за вредни? Смятате 

ли, че моето учение, следвано правилно, може да доведе до такива събития? Не, ученици. 

Позволете Ми да ви говоря по този начин, защото знам защо го правя. Утре, когато вече няма да ви 

говоря по този начин, ще разберете защо ви говорих така и ще кажете: "Учителят знаеше точно от 

колко слабости ще страдаме. Нищо не убягва на Неговата мъдрост." 

28 Искам да имате ясна представа за това какво представлява това учение след края на моята 

прокламация, за да можете да го следвате по правилния начин; защото досега сред множеството 

хора, които са чули думите ми, все още не са се появили истински спиритисти. Досега това, което 

сте практикували, не е било спиритуализъм, а само вашата представа за това какво е моята работа, 

която обаче е далеч от истинската духовност. 

29 Трябва да сте силни да признаете пред себе си, че сте се заблудили; трябва да се сплотите, 

за да подобрите навиците си, и да се стремите с усърдие истината и чистотата на това учение да 

блестят сред вас. 

30 Не се страхувайте да променяте външната част на вашите форми на поклонение и култ, 

стига да не изопачавате същността на моите учения.  
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31 Аз ще ви дам награда, ще възнаградя всичко, което правите с усилия и жертви за 

подобряване на делата си по начина, който ви показах. 

32 Мнозина от вас изследват моето проявление, за да се убедят дали то е вярно или не. Но 

често съдите за него по външния му вид, вместо да изследвате значението му, и в крайна сметка се 

оказва, че сте сбъркали по тази причина. 

33 Виждал съм ви да наблюдавате моите гласоподаватели дори в най-малките им движения, 

виждал съм ви да се изненадвате, когато ги виждате да плачат или да са хора като вас. Тогава 

твоето сърце започна да хули и да отрича истинността на моето провъзгласяване. 

Чух, когато казахте: "Как могат да се наричат "подножия" или носители на гласа на Исус, след 

като ги видях слаби, жалки и човешки като всеки смъртен?" 

Ах, чувствени души, които търсят истината само в това, което могат да видят или пипнат! И в 

онези дни хората Ме осъждаха, защото съм роден в бедност, и се възмущаваха, когато виждаха 

тялото Ми да кърви на кръста и устните Ми да ридаят. Бедните човешки същества, които не 

можеха да разберат тайната или смисъла на всяко Мое действие. 

34 За тези, които усещат Моето присъствие в душата си, е достатъчен смисълът на Моето 

слово, светлината на Моите наставления, сиянието на Моята любов, утехата на Моята духовна 

милост. Това са тези, които затварят очите си за всичко външно, за да Ме търсят с душата си - това 

са тези, които винаги Ме следват. 

35 В онези, които почувстваха Божието присъствие в Словото на Исус, същността на 

жертвената смърт на Учителя остана като божествен печат на любовта, точно както в този момент 

същността на Моето Слово остана в онези, които Ме търсеха в духа. 

36 Необходимо ли е да ви повтарям, че моето царство не е от този свят? 

37 Моето Слово през това време ви напомня за миналото, разкрива ви тайните и ви съобщава 

какво предстои да се случи. Тя ще оправи всичко, което хората са изкривили и обезсилили, защото 

Аз, като Пазител на истината, идвам с меча на Моята ревност и Моето правосъдие, за да съборя 

всичко лъжливо, да разруша лицемерието и лъжата, за да прогоня отново търговците от храма на 

истината. 

38 Разберете, че не е необходимо да търсите истината в книги, съвети или човешки заповеди, за 

да постигнете спасението си. 

39 Всички вие трябва да бъдете спасени, не откривам човек, който вече е на твърда почва. Вие 

сте разпилени в бурна нощ, в която всеки се бори за собствения си живот, без да мисли за ближния, 

защото животът му е в опасност. 

40 Но истина ви казвам: Аз съм вашият единствен Спасител, Който идва отново да търси 

онези, които са се заблудили, защото са се отклонили от пътя на навигацията, който е Законът. 

Осветявам пътя ти, за да можеш да стигнеш до брега на тази благословена земя, която те очаква, 

защото тя крие в пазвите си безкрайни съкровища за духа.  

41 Позволете на Словото Ми, о, хора, да направи сърцето ви любящо, така че утре да обичате 

ближните си и да бъдете с тях в болката им, както Аз бях с вас в тези часове на изпитания. 

42 Помогнете на клоните на дървото, което е това учение, да растат и да се разпространяват по 

целия свят, давайки плодове и сянка на всеки гладен и уморен човек, който ходи по земята. 

43 Аз съм дървото, а вие сте плодът, чрез който човечеството трябва да Ме разпознае. 

44 Ако делата ви са сладки и изпълнени с живот, вие ще сте дали вярно свидетелство за Този, 

Който ви е научил и ви е дал жизнената сила на любовта и истината. 

45 Учението, което ви дадох в тази Трета епоха, е Нов завет, който ще бъде обединен с тези от 

миналите времена, защото тези три завета представляват едно откровение. 

46 Моята светлина ще озари умовете на хората, които са предопределени да обединят всички 

мои учения в една книга. 

47 Моите духовни служители ще направляват ръката на избраните от Мен, така че в тази книга 

да няма никакъв недостатък. 
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48 Различията, които са съществували досега между този народ, неговите спорове и 

разногласия ще изчезнат, когато се потопите в тази книга и най-накрая разберете истината за моята 

работа. 

49 Днес вие не осъзнавате последствията, които ви носи вашето разединение. Но наистина, 

казвам ви, утре ще пролеете сълзи в резултат на това. Колко пъти съм те молил за обединение на 

мислите, на поклоненията, на душите. Колко от вас не са се вслушали в моя божествен съвет! 

50 Аз ви вдъхнових да създадете народ и ви дадох името "Нов Израел". Дадох ви различни 

мисии и задачи, за да можете да разчитате на всички необходими елементи по време на пътуването 

и в начинанията си, както се случи с Израел през Първата епоха, когато прекоси пустинята в 

търсене на Обетованата земя. Но досега не сте се опитали да разберете моите заповеди, нито сте 

пожелали да съзерцавате примера за единство, който този народ е оставил в писмен вид - един 

незаличим пример. Защото именно тяхната хармония и единство ги накараха да преодолеят 

ударите на съдбата, които срещнаха по пътя си. 

51 Очаква ви нова обетована земя, но вие все още сте далеч от нея. Сега прекосявате огромната 

пустиня, оставили сте робството на фараона зад гърба си и вече сте получили Закона. Но все още 

не сте се отказали напълно от идолопоклонничеството и понякога, без да го осъзнавате, се 

покланяте на Златния телец. 

52 За да се събудите от съня си, ще трябва да преживеете изпитания, противодействия и 

преследвания. Тогава със сигурност ще бъдете готови да изпълните Моите заповеди и ще бъдете 

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

Скинията и Ковчега на Завета, за да пазят Закона. Защото изпитанията ги бяха събудили за 

светлината. 

53 Сега твоята скиния ще бъде твоят дух, а ковчегът на завета - съвестта. Там ще бъде законът 

ми и ще осветява пътя на Господния народ. 

54 В днешно време не се е появил човек, който да последва стъпките на Мойсей в напредъка на 

този народ и да насърчи вярата му чрез чудеса. Но с малко подготовка можете да почувствате 

духовното присъствие на Илия, който ви напътства, насърчава и вдъхновява по време на това 

пътуване. 

55 Сълзите на множествата, които Ме слушат, са сега. Само аз знам причината за техните 

ридания, само аз знам всички препятствия и трудности, които са срещнали по пътя си и които са ги 

спрели. 

56 Упорствайте, множества, бъдете верни и ще видите как препятствията падат. Молете се и 

работете с все по-голяма правдивост, чистота и съвършенство, така че в мисията си да намерите 

утехата и силата, необходими за търпеливо понасяне на превратностите на живота. Ако вървите по 

този път, когато най-малко мислите за това, ще видите, че пътят е изгладен, а спънките са 

изчезнали. 

57 Вие сте моята нива, където засега житото расте заедно с плевелите. Все още не е настъпил 

часът на жътвата. Но когато дойде, делата на всеки от вас ще бъдат съдени. Тогава ще оставя на 

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

и одухотворяването. 

58 Гледайте и помнете думите ми. Не бъдете прекалено самоуверени, защото сте получили от 

Мен много големи поръчения и задачи - мислете, че Моето правосъдие никога няма да ви достигне. 

Спомнете си Давид и Соломон, които бяха велики пред народа си, заспаха във величието си, 

нарушиха закона и видяха как върху тях се стовари моята Божествена справедливост - неумолимо 

и мъдро - докато вярваха, че тъй като са толкова обичани от Отец, никога няма да бъдат засегнати 

от Него. 

59 Помислете, о, хора, за новите поколения. Помислете за децата си, както са направили 

патриарсите, когато са подготвяли народите си да приемат идването на Месията. 

60 Молете се за тези, които тепърва ще дойдат. Подгответе пътя за тях чрез благотворителност 

и любов. Разберете, че те ще имат дори по-висши мисии от вашата и че ще е добре, ако намерят 

пътека на одухотворяване, която да следват. Каква ще бъде тази пътека? Това е животът ви, това са 

делата ви. 
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61 Защо трябва винаги да Ме караш да идвам с упреци? Идвам при вас от любов, защото 

виждам, че носите болка в сърцата си, и искам да ви утеша. Защото искам да носиш Моя мир в 

душата си. 

62 Понякога ви се явявам като Съдия, понякога като Отец, но винаги се явявам като Учител. 

Сред тези три проявления имате Божествената същност, която е една: Законът, Любовта, 

Мъдростта. Това е Троицата, която присъства в Моя Дух. 

63 Затворете очи и освободете душата, за да може тя да изживее интензивно тези моменти на 

общуване със своя Учител. Нека се настани близо до Мен като онези, които следваха Учителя през 

Втората епоха по селските пътища, в долините, през селата, по бреговете на реките и през 

пустините, за да не пропуснат нито едно от Неговите учения. Тогава ще можете да разберете 

преносния смисъл, в който понякога говоря, когато използвам материални неща от земята, за да ви 

символизирам духовното и да го доближа до вашия духовен обхват. Ще видиш как Моето Слово 

носи Небесното царство в душата ти. 

64 Ела, човеко, за да те поуча. Или искате това да бъде болка, която да ви учи през целия ви 

живот? 

65 Елате в моите имения, за да засеем братски нивите. Уверявам ви, че моите земи няма да ви 

подведат като света. 

66 Тук е пътят, точно пред душата ви, който ви приканва да го следвате и никога повече да не 

спирате. Всяка стъпка, която правите, ще бъде стъпка, която приближава душата ви към идеалния 

дом, който ви очаква. 

67 Времето, през което ще бъда все още сред вас и ще ви говоря под тази форма, е много 

кратко и искам да се научите да печелите заслуги, за да може през тези последни години Моето 

Слово да изобилства чрез тези носители на глас. 

68 Как божествените прояви могат да се превърнат в награда за вашите заслуги? Чрез вашата 

вяра, вашата отдаденост и вашето одухотворяване - чрез любовта, която царува в гърдите на 

хората, чрез милосърдието, което се практикува, чрез любовта към истината. 

69 Истина ви казвам: ако не се обедините, както е Моята воля, човечеството ще ви разпръсне и 

ще ви изгони от средата си, когато види, че животът ви се отклонява от това, което проповядвате. 

70 Какво ще стане, когато хората открият, че във всяка общност има различна форма на 

посвещение и различен начин на практикуване на Моето учение? Те няма да могат да разберат, че 

Аз съм този, който ви наставлява. 

71 Поверявам ви последните три години от моето проявление, за да можете да работите за 

обединението на този народ - обединение, обхващащо както духовното, така и външното, така че 

вашата работа, изпълнена с хармония и единодушие, да бъде най-голямото доказателство, че един 

Учител е учил всички вас на различните места за срещи и в различните части на страната: БОГ.  

Моят мир да бъде с вас! 
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Инструкция 253 
1 Присъствието ми на този ден е като на съдия. Моята светлина прониква в светилището на 

твоето същество. 

2 Идвам, за да получа, но и да дам, да получа плода на доброто семе и да ви дам ново семе, 

което да посадите. 

3 Вие идвате при Мен, за да Ми благодарите за благата, които сте получили, и за добрите 

резултати от делата ви по духовния път. Някои идват при Мен покаяни. Те са тези, които носят 

бремето на някакво покаяние и треперят и се изпълват със страх от гласа на моята правда. Някои от 

тях, както и други, търсят моята прошка и се молят да не им липсва препитание в идните времена. 

4 Днес започва една година с вас, точно предпоследната от моето провъзгласяване чрез 

човешката способност за разбиране, и е съвсем естествено словото ми да се прояви, изисквайки 

справедливост към хората, които са получавали тези учения дълго време. 

5 С огъня на любовта и справедливостта ще ви накарам да разберете Моето учение, което е 

написано в духа ви от самото начало, така че утре да знаете как да свидетелствате за тази истина. 

6 Всички Мои дела са записани от Мен в книга, наречена "Живот". Броят на страниците му е 

безкраен, а безкрайната му мъдрост не може да бъде достигната от никой друг освен от Бога, който 

е неговият автор. Но на всяка от страниците му има кратко резюме, в което Отец е представил 

всяко от Своите дела по разбираем начин, за да го направи разбираемо за всяка способност за 

разбиране. 

7 Вие също постоянно пишете книгата на своя живот, в която ще останат записани всичките 

ви дела и всички ваши стъпки по целия път на развитие. Тази книга ще бъде написана в душата ви 

и ще бъде светлината на знанието и опита, с които ще осветявате пътя на по-младите си братя и 

сестри утре. 

8 Все още не можете да покажете книгата си на никого, защото дори не знаете нейното 

съдържание. Но скоро тя ще стане светла в твоето същество и ти ще можеш да покажеш на своите 

ближни страниците, които говорят за твоето развитие, твоето изкупление и твоите преживявания. 

Тогава ще бъдете отворена книга за хората. Блажени са онези, които превръщат мисията си в своя. 

Те ще почувстват, че се изкачват по стълбата, която Яков видял в съня си и която е духовният път, 

водещ съществата към присъствието на Създателя. 

9 Приемайте всички изпитания в живота си с любов, знаейки, че те са уроци, които 

просветляват и укрепват душата ви, за да измине дългия път, който й предстои да измине. Колкото 

по-голямо е разбирането ви, толкова по-голяма трябва да е любовта ви към Онзи, Който ви е 

изпратил по пътя на борбата за съвършенство и Който винаги е стоял до вас в изпитанията. 

10 Аз ви изпитвам, Аз ви измъчвам и Аз ви съдя. Но в същото време те подкрепям, прощавам 

ти и те възкресявам. Никога никоя душа няма да бъде разочарована в Моето присъствие, защото в 

Мен няма несправедливост. 

11 Благославям ви, вие, множества от хора, които се научихте да Ме слушате в тишина и да 

сдържате риданията, които изтръгват от вас тръните на пътя. Устните ти мълчат, за да не се чуе 

плач, а сърцето ти Ме благославя. Как би могъл Отец, който се чувства толкова разбран от своите 

създания, да не ви благослови на свой ред? 

12 Светлината вече се разпространява в душата ви. Това е времето, когато тъмните сенки се 

отдалечават от хората, които в момента търся и обединявам. 

13 Много поколения съставляват този народ и от всяко от тях на този ден получавам техния 

данък, т.е. плодовете на техния труд, за да може всеки да получи възнаграждение според делата, 

усилията и целите си. 

14 Който желае почестите и похвалите на света, може да ги получи тук, но те ще бъдат 

краткотрайни и безполезни за него в деня на влизането му в духовния свят. Този, който търси пари, 

може да получи наградата си тук, защото това е това, за което се е борил. Но когато настъпи часът, 

в който ще трябва да остави всичко тук, за да се приспособи към отвъдното, той няма да има ни 

най-малко право да претендира за каквато и да било награда за душата си, дори и да смята, че е 

направил много в полза на благотворителността. 
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За разлика от него онзи, който винаги е отказвал ласкателства и услуги, който е обичал чисто и 

безкористно ближните си и е отхвърлял всяка материална награда, който се е занимавал със сеене 

на добро и е изпитвал удоволствие да върши дела на любов - този човек няма да мисли за награди, 

защото няма да живее за собственото си удовлетворение, а за това на ближния. Колко голям ще 

бъде неговият мир и блаженство, когато е в лоното на своя Господ!  

15 Необходимо е да оставите дърветата да растат, за да ги разпознаете по плодовете им. Тогава 

ще настъпи часът на Страшния съд, когато в огъня на Моята правда на любовта ще бъдат 

унищожени всички, които са давали отровни плодове на хората, и ще бъдат уважавани само онези, 

които са давали плодове на живот и здраве. 

16 По същия начин ще бъдат съдени и религиозните общности и всички секти, които 

съществуват на земята - така че да останат само онези, които обичат и следват истината, а всички, 

които я крият зад завесата на лъжата, фалша и лицемерието, да изчезнат. 

17 Съществува само един закон и следователно само един начин да го изпълним. Тя е тази, 

която всички трябва да търсите, за да бъдете духовно обединени. 

18 Вие, които чувате гласа ми, в този момент се съдите вътрешно. Питате се дали идеалът ви е 

висок и делата ви са чисти. Питате се дали вече сте достатъчно подготвени, така че след моето 

заминаване да знаете как да останете сред хората като патриарси, пророци и апостоли. Питате се 

дали вече сте се одухотворили, дали отговаряте на името "спиритуалист", което ви дадох, за да се 

идентифицирате. 

19 През 1948 г. този народ е разтърсен от трус. Събуди те моето правосъдие, както винаги, 

когато си изпаднал в летаргията на фанатизма или рутината. 

20 Ако се бяхте опитали да разберете смисъла на новото ми послание още от началото на 

моето проявление в това време - колко болка, колко спорове и колко вътрешни борби щяхте да си 

спестите! Но вие, както винаги, се придържахте към външния култ, който отрича свободата и 

възвишеността на душата. Така че трябваше да дойде време да поставите граница на грешките си. 

Спиритуалисти ли сте? След това трябва да го докажете в поклонението си, в живота си и във 

взаимоотношенията си един с друг. 

21 Докато едни са се пробудили, разбрали са каква е истината и са започнали да работят за 

одухотворяването, други, придържайки се към своите обичаи, са се вкопчили в своите символи, 

култови форми и навици, казвайки, че аз съм ви показал всички тези символи и че следователно те 

са законът за тях. 

22 Избухва кавга, но това не се случва за първи път сред хората, обучавани от Бога. Още в 

Първата епоха, в една от заповедите, продиктувани от Бога на върха на планината Синай, Аз 

заповядах на хората да не използват никакви изображения, които да изобразяват Божественото, и в 

същото време им дадох да разберат, че истинското служене на Бога е изпълнението на онзи закон, 

който се ограничава изцяло до любовта към Бога и любовта към ближния. 

23 Въпреки това хората създават безкрайни традиции и ежедневно увеличават фанатизма и 

идолопоклонничеството си. Сега символът вече не е смислов образ, чрез който се обяснява нещо 

по-висше, а обект на идолопоклонничество и поклонение. 

24 Беше необходимо да дойда на света, за да ви покажа пътя, от който се отдалечавате все 

повече и повече. Но когато свещениците и фарисеите разбраха, че не съм дошъл да проповядвам 

предания, те Ме обвиниха и казаха на народа, че словото Ми е против Мойсеевия закон. Тогава 

Моят глас се извиси, за да отговори на лицемерните представители на Закона, че не съм дошъл да 

се противопоставя на това, което Отец е определил, а да го изпълня с Живота Си - че това, което 

искам да изкореня от сърцата, са безполезните традиции и церемонии, чрез които те са забравили 

да изпълняват Закона, а именно: да обичат Бога и да се обичат един друг. 

25 Не смятате ли, че е редно днес, когато живеете във времето на Светия Дух, да изчистя от 

сърцата ви всичко, което сте въвели в тази работа, което сте познали като спиритизъм, по 

отношение на традициите и външните форми на поклонение. 

26 Вярно е, че в началото на всяко от трите откровения, които Бог е дал на човечеството, са ви 

били позволени някои символи и действия на поклонение, за да улеснят разбирането и усвояването 

на Божествените учения, но не за да ги пазите завинаги и още по-малко за да им се покланяте. Това 
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винаги е била причината за вашия духовен застой и причината, поради която Аз винаги съм идвал, 

за да ви отклоня от опасния път и да ви поведа към истинския път на светлината. 

27 Днес Аз не отхвърлям това, което съм постановил в миналото, а ви уча да му се 

подчинявате, като придавате на живота и делата си по-висока степен на духовност, която е и 

истинност. 

28 Ето защо, когато престана да ви говоря в тази форма, вие вече няма да имате желание за 

материални предмети, нито за обреди и формалности, защото вече ще сте се освободили от 

идолопоклонничеството и материализма, за да търсите присъствието на Отца, който също е Дух, с 

Духа. 

29 Скоро ще се озовете сред хора, които са уморени от външните култове и от религиозния 

фанатизъм. Затова ви казвам, че посланието за одухотворяване, което ще им донесете, ще достигне 

до сърцата им като свежа и освежаваща роса. 

30 Смятате ли, че ако дойдете при тях с фанатични култове и начини на действие, които са в 

разрез с одухотворяването, светът ще може да ви признае за носители на божествено послание? 

Истина ви казвам: ще ви вземат за фанатици от нова секта! 

31 С оглед на яснотата, с която ви говоря, има хора, които ми казват: "Учителю, как е 

възможно да отхвърлим много от обредите, които Роке Рохас ни е оставил като наследство? На 

това ви казвам, че за това ви дадох онзи пример от "Втората епоха", когато накарах хората да 

разберат, че заради спазването на ритуали, формалности, традиции и празници са забравили 

Закона, който е основното нещо. Припомних ви тази постъпка на вашия Учител, за да разберете, 

че и днес трябва да забравяте традициите и церемониите, дори и да сте ги научили от Роке Рохас, 

както хората са ги наследили от Мойсей. 

32 Не искам да ви кажа, че те са ви научили на нещо лошо - не. Те били принудени да 

прибягват до символи и действия, които трябвало да помогнат на хората да разберат божествените 

откровения. Но след като тази цел била постигната, било необходимо да се премахнат всички вече 

безполезни форми на поклонение или алегории, за да може да блесне светлината на истината. 

33 Това, което изисквам от вас, е искреност - от носителя на гласа, който предава Моето Слово, 

като се започне от последния от "децата-ученици". 

34 Най-голямата отговорност е на тези, които гласуват, защото чрез техните устни аз обявявам 

закона. Но те не разбират своята отговорност. На тях казвам: Събудете се! Чуйте гласа на съвестта 

си! Вижте този народ - невеж, жаден за Моето слово - облечен в смирение и възприемчивост към 

това, което му предлагате. Какво би станало с вас, ако народът се надигне и поиска от вас 

подготовка и одухотворяване? И колко основателно и правилно би било да го направи, тъй като 

това се отнася до неговата вяра, до неговата душа, до мира на земята и до пътя към вечността. 

35 Носители на гласове, разпространители на Моето Слово, пророци на Третата епоха: не 

вашата несръчност, незрялост или бедност са пречка Аз да се изявя пред човечеството чрез вашето 

посредничество; това са вашият грях и липсата на подготовка, които ограничават смисъла на 

Моето Слово и скриват истината, която съм донесъл за Моя народ. 

36 Истина ви казвам: който не се чувства способен да се одухотвори, по-добре да държи 

устните си затворени и да не прибавя неистина към истината. Защото множеството, което я слуша, 

все още не знае как да отдели житото от плявата, т.е. лъжата от истината, излишното от 

същественото. 

37 Моето Слово е строго и недвусмислено. Но вижте, дори и това проявление има край един 

ден и е необходимо най-добрата ви работа да бъде увенчанието на духовното дело, което съм ви 

поверил. 

38 Знайте, че това слово, излязло от устата ви, е духовното послание, което събаря царства, 

империи и тронове, за да може небесното царство, което е царство на любовта, мира и 

справедливостта, да влезе в душите на хората. 

39 При други народи изпратих пратеници на словото Си. Молете се за тях и им давайте сила с 

мислите си. Те ще отгледат семена и ще обединят множества, които, веднъж одухотворени, ще се 

обединят с вас чрез връзки на братство и разбирателство. 
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40 Подготвям нови пратеници на Моето Слово, които също ще носят тази Блага вест в други 

отечества. Над всички разстилам мантията на Моя мир. 

41 Времето, в което живеете, е време на преход, развитие, изпитания, промени и изненади. 

Живейте бдително, бдете, молете се и постоянствайте в моя закон. 

42 Днес има борба, днес има заслуги, днес има страдание, борба и труд. Утре, когато всички 

сте с Мен, когато постигнете съвършенство на душата си, ще имате свой дом в лоното на Отца, 

където всичко отива и където се съхраняват всички неща, които са постигнали своето 

съвършенство - "лоно", което съдържа мъдрост, съвършенство и слава, които тук не можете да си 

представите. 

43 Моето Слово е пътят, истината и животът, които водят душата ви към земята на 

обещанието. Елате при него, не се заблуждавайте, възлюбени хора. 

44 Моят лъч светлина се установява върху планината, откъдето ви питам: Защо все още сте в 

подножието ѝ, защо все още не сте успели да я изкачите? 

45 Мнозина Ме слушат с голяма радост в сърцата си. Но някои, когато чуят словото Ми, са 

обхванати от голяма тъга. Това са онези, които, подобно на Израил в Египет, се чувстват като роби. 

Те все още носят белезите от ударите с камшик, а гладът им е за свобода и светлина. 

46 Знайте, че Аз дойдох заради вас, защото ви видях да гладувате и жадувате за справедливост, 

свобода и любов. 

47 Елате и чуйте този глас, който ще ви вдъхне кураж, ще ви изпълни със сила и ще ви 

просветли, за да обърнете гръб на фараона и да напуснете земите му, където сте били затворени, 

ранени и унизени. 

48 Вдигнете очи и съзерцавайте божествената планина, която ви кани да я изкачите. 

Пристъпете към това, вярвайте, че ще достигнете върха, направете първите стъпки, изкачете се и 

скоро радостта ви ще бъде голяма, когато почувствате, че веригите, които са ви държали, и игото, 

което ви е притискало, са останали зад гърба ви. 

49 О, хора от всички времена! Премахнете неблагодарността от сърцето си, за да изпитате 

истинския мир на вашия Отец. 

50 По този начин слепите проглеждат, уморените възвръщат силите си, хромите прохождат, 

болните оздравяват, страдащите пеят от радост. 

51 Аз обединявам моя народ и потвърждавам неговата духовна мисия за човечеството. 

Превръщам париите в хора, които са полезни на съседите си, а онези, които са смятали, че са 

лишени от наследство, в пророци и лекари на душата. 

52 Вие сте тези, които трябва да свидетелстват за Моето идване в тази Трета епоха. Знам, че 

народите и провинциите се нуждаят от вашето свидетелство. Но знайте, че когато тръгнете, трябва 

да докажете, че сте деца на Светлината. 

53 Искам предварително да разберете духовното величие на мисията, която ви поверявам в 

този момент. Само тогава душата ви ще осъзнае отговорността на вашата мисия. 

54 Но ако смятате, че трябва да чакам, докато ви се прииска да се подготвите, за да донесете на 

света това послание на светлината, сте в голяма грешка. Защото Аз съм този, който изкупува 

хората и спасява душите им. Вие ще бъдете само пътепоказатели, глашатаи, пророци, служители. 

За да изпълниш тези задачи, аз те уча. 

55 Поставил съм същност в сърцето на всеки ученик. Тази същност ще присъства в мислите и 

молитвите ви, в думите ви и в делата ви на любов. 

56 Не си ли спомняш, че ти казах да бъдеш духовно благоухание сред хората? 

57 Какво повече можете да желаете на земята от това да бъдете съветници, водачи и лекари на 

душите на нуждаещите се? 

58 Милосърдието е едно от най-красивите цветя на любовта и именно това е цветето, което 

искам да разтворя във вас, за да разнесете аромата му сред вашите ближни. Наистина, казвам ви, 

ако имате идеал или желание да придадете величие на душата си, ви предлагам пътя на 

милосърдието. Предлагам ви този път, малко изминат от хората, за да се издигнете до Мен по него. 

59 Искам да стигнете до края на това пътуване с удовлетворението, че сте били верни на моето 

учение. Словото Ми ви укрепва, за да продължите пътуването си с твърда крачка до края. 
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60 В последните дни на Моето проявление по пътя ви ще се появят много изкушения и 

препятствия, затова ви предупреждавам и ви призовавам да бъдете будни, за да можете да бдите и 

да се молите. 

61 Бъдете силни, о, хора, и изпитанието ще премине. Защото, ако не останете послушни и 

верни и не паднете в изкушение, ще си създадете безкрайна верига от изпитания, които ще объркат 

умовете на мнозина и ще унищожат вярата на много сърца. 

62 Планът за вашата мисия вече е разработен и не трябва да се отклонявате от него. 

63 Казах ви, че когато сложа край на думите Си, ще ви дам достатъчно време да се подготвите, 

да изучавате, да размишлявате и да упражнявате учението Си сред вас. Когато открия, че Моят 

народ се е одухотворил, ще отворя пътищата, по които трябва да излезете и да донесете посланието 

на светлината, което съм ви поверил да разгласите на човечеството. 

64 Ясен и прост е планът, който разработих за вас, така че ни най-малко не го променяйте, ако 

искате да се наричате спиритуалисти. 

65 Който иска да има власт да обръща своите ближни - власт да изцелява болни, каквато още 

не сте изпитали, и сила да върши чудеса - трябва да бъде верен на Моя закон и предан на Моите 

заповеди, тогава никога няма да остане без вдъхновение и сила да върши велики дела, изпълнени с 

любов и мъдрост. 

66 Който пренебрегва духовните дарове и плодовете, които идват от чистото практикуване на 

Моето учение, защото е по-изкушен от похвали и материални награди, се насища на суета и 

фалшиви удовлетворения, които не подхранват душата. Това е, което той обича на земята и което е 

търсил в моята работа, и аз му давам възможност да го получи. Но наистина, казвам ви, онези, 

които не изпълняват това, което съм предвидил, които остават в застой и не се отказват от 

фанатизма, суетата и материалните си желания, ще бъдат препятствието, което няма да позволи на 

онези, които обичат Моите постановления и наистина искат да им се подчиняват, да напреднат. 

67 С какви думи или претексти ще Ми отговорят онези, които не се подчиняват на Моите 

заповеди, когато им покажа хората, които остават в застой, увлечени във фанатизъм и безполезни 

традиции - когато им покажа народите, които трябва да продължат да чакат пристигането на 

апостолите на Третата епоха? 

68 Моята любов е тази, която ви говори - моята светлина, която бди над вас непрестанно, която 

ви предупреждава, за да не се сдобиете с чаша за страдание вместо за духовен напредък. 

69 Подготвям ви за деня, в който ще ви говоря за последен път. Защото от този момент нататък 

всичко ще се промени за този народ в духовен план. Затова отдавна ви казвам, че не бива да бъдете 

традиционалисти, нито пазители на външните форми, че не бива да превръщате поклоненията си в 

обичаи или навици, които после няма да можете да изтръгнете от сърцата си. 

70 Смятате ли, че всичко трябва да продължи безкрайно в същата форма? Мислите ли, че ще 

бъдете обединени в тези места за срещи през целия си живот? Не, хора, необходимо е всичко, което 

сте имали досега, да изчезне от погледа ви, за да усетите как се появява светлината на истинското 

одухотворяване. Досега не сте разбрали нито смисъла на моето послание, нито целта на тази 

работа. 

71 Вярно е, че "първите", поради липса на учение и наставления, не са могли да разберат 

смисъла на откровението, което ги е изненадало. Но вие, които принадлежите към "последните" - 

към онези, които трябваше да станат свидетели на края на този период - смятате ли, че е правилно 

да запазите грешките на "първите" и да продължите да не разбирате смисъла на това послание, 

както не са го знаели онези, които са видели само зората на Третата епоха? 

72 Не, сърцето ти ми казва. Казвам ви, че тази убеденост, която имате в тези моменти, не 

трябва да ви напуска в часа на изкушенията. Не забравяйте, че днес ви казвам, че заради вашето 

послушание и искреност ще имате мир в домовете си и по всички пътища, по които пътувате. 

73 Направете всичко възможно, за да влезете подготвени и силни във времето на объркване, 

което наближава. Не увеличавайте с объркването си това, което сектите, църквите, философиите и 

ученията предизвикват, когато дойде времето всички да се отрекат от истината. 
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74 Искам тези хора, които са били обучавани от Мен в духовна форма, да навлязат в това 

време спокойно, осъзнато, бдително и смирено и тяхното присъствие да бъде лъч светлина и дъх на 

успокоение в тази буря. 

Моят мир да бъде с вас! 
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инструкция 254 
1 Дойдох да получа и да дам, дойдох да ви чуя и вие да Ме чуете. 

2 Безброй пъти съм се изявявал като Отец и като Учител. Днес е Моята воля да се покажа като 

Съдия, защото ви поверих една година, чийто плод изисквам от вас. Във вечността този период е 

само миг. Но делата, които сте извършили в него, остават записани в книгата, в която записвате 

историята на живота си. Тази книга, написана в духа ви, ще запази следите от борбата ви за 

постигане на целта и ще бъде тази, която ще представите на върховния съдия. 

3 Днес Ми показвате само една страница, която представлява малък период от време, в който 

сте направили крачка напред по пътя на развитието. 

4 В степента, в която се издигате, делата ви ще достигнат по-голямо съвършенство и ще 

схващате моето дело все по-дълбоко. За това ви вдъхновявам да се доверите на Моите обещания, 

възкресявам ви, събуждам ви и ви изцелявам. 

5 Искам да получа вашия плод, защото сте го получили чрез идеал на любовта, чрез усилие и 

с намерението да угодите на вашия Отец. Вие сте се борили в трудни изпитания, вървели сте по 

камъни. Очите на тялото ти плачат, а душата ти също ридае. 

6 Устните ти мълчат и душата ти не се оплаква в този момент, а ти превръщаш цялата 

горчивина, която си получил, в надежда в Мен и в прошка за твоите ближни. Благославям ви за 

вашето послушание. 

7 Чувствате, че се събуждате за нов ден, че правите крачка напред, и оттогава духът ви 

просветлява още повече и вие Ме разбирате по-добре. Вие също така измервате правилно 

отговорността, която сте поели към Отец и към света. 

8 Днес знаете, че времето е ценно съкровище, което не бива да губите, и че даровете ви са 

като скъпоценни камъни, които не бива да се крият. 

9 Времето на тъмнината и невежеството за вас приключи. Днес, като апостоли, вие знаете 

какво говорите, какво правите и какво мислите, и се стремите към заслуги, за да си спечелите 

правото на моите облаги. Вие живеете сред светлината и ако някой е заслепен от нея, то е поради 

липса на яснота в погледа му. 

10 Изсипвам благодатта си върху всички по един и същи начин, но всеки я получава според 

духовната си подготовка и издигане. 

11 Сега получавам резултата от работата на въплътените същества, защото земният живот се 

измерва във времето. Когато навлезете в духовния живот, ще осъзнаете, че вечността не може да се 

измерва в часове, дни или години, защото времето няма влияние върху духовното. 

12 Присъствам, невидим за цялото човечество, чийто живот пулсира в Мен, защото Аз съм 

техният Отец - единственият, който може да съди живота и делата им по съвършен начин. Виждам 

хора, които се лутат в хаоса, носят войната в сърцата си и дори в душите си, носят убийственото и 

разрушително оръжие не само в ръцете си, но и в сърцата си, използват езика като истински 

двуостър меч. Някои атакуват, други се защитават. Някои сеят смърт, а други се придържат към 

живота. И подобно на сянка мантията на новото учение се разпространява, преминавайки от сърце 

в сърце и от душа в душа. 

Пред лицето на тази заплаха хората и народите треперят и се питат защо Всемогъщият не 

предотвратява разпространението на тези безнадеждни учения. На това Отецът отговаря: 

"Позволявам им да поникнат, да растат, да цъфтят, да се разпространяват и да дават плодове, за да 

могат тези дървета да бъдат разпознати от човечеството по техните собствени плодове. 

13 Тези учения, теории и светогледи ще се разпространят по целия свят, за да могат хората, 

след като са изяли всички плодове, да обърнат поглед към дървото на живота и да разберат, че 

истинският плод - този, който съдържа сладост във вкуса си и живот в същността си - е този, който 

Аз ви предлагам в Моя Закон на любовта от началото на времето. 

14 Мирът на хората е мимолетен. Само мирът, който ти предлагам, е вечен. 

15 Говоря ви чрез човешкия интелект, а Моето слово е същото семе на любовта, което винаги 

съм посявал във вас. 
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16 Дадох ви сила, но не за да налагате чрез нея волята ми на вашите ближни. Освободих 

душата ти, но не така, че тя да се възползва от тази свобода. Моите оръжия са истината, любовта, 

милосърдието, мирът, прошката. 

17 За да Ме представлявате достойно и да бъдете Мои верни свидетели, трябва да използвате 

Моите учения и да се потопите в Моето Слово, за да не изпадате в грешки, които ви разделят и 

карат едни да защитават и да се опитват да запазят външните форми на поклонение и традиции, 

докато други се борят за същността и духовността на Моето учение. Спомнете си, че в първата 

заповед от Закона, която дадох на човечеството чрез Мойсей, казах: "Не си прави никакъв изваян 

образ или подобие на небесни неща, за да коленичиш и да им се покланяш." Оттогава пътят на 

човека и на душата е ясно очертан. 

18 Мойсей не се ограничава само с предаването на Десетте заповеди на човечеството, но 

въвежда и второстепенни закони за човешкия живот, както и традиции, обреди и символи в 

рамките на духовното поклонение на Бога - всичко това в съответствие с развитието на човешкия 

дух по онова време. Но обещаният Месия дойде и премахна традициите, обредите, символите и 

жертвите, като остави непокътнат само закона. Затова, когато фарисеите казаха на хората, че Исус 

се противопоставя на законите на Мойсей, Аз отговорих, че не се противопоставям на закона, а съм 

дошъл да го изпълня. Ако Моето учение премахне традициите, това ще се дължи на факта, че 

хората, за да ги изпълнят, са забравили да се подчиняват на Закона. 

19 Този случай се повтори и сега, хора. През 1866 г. моето присъствие беше разкрито чрез 

човешкия интелект от Роке Рохас, който ви го съобщи. Но и той създава традиции, форми на 

поклонение и символи, за да ви помогне да разберете смисъла на откровенията. 

20 Сега, когато наближава времето, когато вече няма да ви говоря под тази форма, искам да 

изтрия от сърцето ви всеки материализъм и фанатизъм, които биха могли да съществуват във 

вашата секта и във вашите начини на действие, за да можете с право да носите името: "Ученици на 

Светия Дух". Но разберете: Ако премахна излишните традиции и обичаи, не съм против Моя закон. 

Защото както и във Втората епоха, за да следвате традициите, можете да нарушите истинското 

духовно поклонение на Бога и задълженията си към човечеството. 

21 Ако в предаността си към Отца вече сте се освободили от всякакъв материализъм, не се 

гордейте, защото смятате, че сте достигнали върха на одухотворяването, от който смятате всички, 

които изповядват секти или църкви, за недоразвити. Защото, докато вие виждате мътилката в окото 

на вашите ближни, аз мога да ви покажа гредата, която вие влачите със себе си. 

22 Хората са уморени от традиции, формалности и ритуали. Искам да им покажа светлината на 

моето учение като място за почивка на уморената от търсене на светлина душа. 

23 Хора, оставете Ме да бъда ваш съдия, чуйте гласа Ми, който ви говори в съвестта ви. Не 

търсете възнаграждение или похвала и от Мен, не търсете награда. Ако ви дам тези удоволствия, 

вие ще ги използвате зле и ще се издигнете като господари. Търсете Ме смирено като най-малкото 

от Моите деца. Ако се покаеш, поклони се пред Мен, защото Аз ще бъда твой Съдия и ще ти говоря 

с най-голяма правдивост, като те поправям с милост. Тогава ще разпознаете зад думите Ми 

божественото обещание за нещо, което никога не е било предвидено, за нещо, което е отвъд всяко 

желание. 

24 Давам ви дара на Словото, за да събуди като камбанен звън онези, които спят, да даде сила, 

балсам и живот. 

25 Не чакайте бедствените събития да накарат човечеството да се върне при Мен. Гледайте, 

молете се и сейте, и светлината и мирът на Моя Дух ще се разпространят от сърце в сърце. 

26 Въпреки че Моето слово преминава през мозъка и устните на човек, то е съставено от 

светлина и любов. Подгответе се, множества, и Ми позволете да се изявя чрез Моите 

гласоподаватели. А вие, които сте избрани за тази висока и деликатна задача - подгответе се още 

повече. Онези, които не се чувстват способни да предават словото Ми в чистота, се подгответе. 

Ако не е в състояние, по-добре да мълчи и да запечата устните си. Но знайте, че вашата бедност, 

несръчност или скромност не са пречка за моето провъзгласяване. Използвал съм несръчните и 

необразованите хора, за да удивя света. Това, на което се противопоставям, е нечестността, грехът. 
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27 Искам да станете достойни за това, че в последните години на моето слово ще се случват 

едно след друго моите откровения и в залите за събрания няма да се чуват оплаквания. 

28 Получих почитта на цялото творение - от най-големите звезди до едва забележимите за 

погледа ви същества. Всичко подлежи на еволюция, всичко върви по своя път, всичко напредва, 

всичко се трансформира, развива се и се усъвършенства. Тогава, когато достигне върха на 

съвършенството, моята духовна усмивка ще бъде като безкрайна зора в цялата вселена, от която ще 

са изчезнали всеки недостатък, всяка мизерия, страдание и несъвършенство. 

29 Познайте Моята правда в сърцевината на словото Ми. 

30 Моето Слово, множества, е ключът, с който отварям сърцето ви - това сърце, което е биело 

толкова малко за Мен. 

31 Днес започвате втората година от последните три, които са ви поверени за подготовка. 

32 Какво сте постигнали досега? Нищо решително. След като се самоанализирахте в 

светлината на съвестта си, разбрахте, че не сте направили нито крачка напред към обединението и 

одухотворяването. 

33 Свикнали сте с моите упреци и затова продължавате да се облягате безгрижно. Но не бъдете 

прекалено самоуверени, отхвърлете мнението, че ще удължа времето на Моето явяване сред вас. 

Защото ако изпаднете в тази грешка, ще живеете измамени и излъгани. 

34 Кой се осмелява да поиска още една възможност - след тези, които съм му дал? Само 

глупавите или невежите. Вие обаче не сте невежи, тъй като съм ви говорил непрекъснато година 

след година. 

35 Защо ви казвам това? Защото Аз виждам това желание и това тайно намерение в дъното на 

някои сърца - желание и намерение, които, дори без да са осъществени, вече оскверняват 

истинността и искреността на Моето дело. 

36 Това желание словото ми да продължи безкрайно, всичко да продължи както преди, е 

доказателство, че те не са използвали ценното време, което им е поверено, и сега искат друг път да 

могат да направят нещо. Но когато посоченото време изтече, никой няма да може да промени 

божественото решение. Защото ако възнамеряваме да го направим, бихме отрекли съвършенството 

на това, което Бог е осигурил. 

37 Не пренебрегвайте Моите заповеди, о, хора! Защото, ако някой го направи, ще стане 

свидетел на Моето правосъдие и ще види как природните сили ще се стоварят върху този народ, за 

да го накарат да разбере непослушанието си, тъй като не Ме е послушал въпреки думите Ми за 

любов. 

38 Каква скръб и разкаяние ще има в тези души, когато се събудят от своето отклонение и 

осъзнаят духовния си регрес, когато изпитат, че Отецът все още трябва да ги раздвижва и да ги 

измъчва чрез силите на природата, точно както се е случвало с древните! 

39 Аз ще премахна всяко нечисто семе сред този народ и ще оставя само доброто семе, чрез 

което човечеството ще може да Ме разпознае утре. Как биха могли хората да видят великолепието 

на Моята истина чрез объркани, непокорни или фанатични хора? 

40 Тези дни на подготовка са белязани от дълбок размисъл за вас, хора, така че след този 

размисъл и проверка на съвестта да можете да изберете пътя, който искате да следвате, като 

подчертавам, че онзи, който изпълнява Моята воля, ще може да върви по пътя си спокойно, а онзи, 

който не изпълнява своята, трябва да избере да приеме изпитанията, които, когато дойде времето, 

неумолимо ще го сполетят. 

41 В този, който се подчинява на моите напътствия, ще има истински мир, защото той ще бъде 

човек с добра воля, който се подчинява на своя Отец. В онзи, който не се подчинява на указанията 

ми, няма да има мир нито за миг. Той непрекъснато ще чува упреците на съвестта си и ще живее в 

постоянен ужас. 

42 Аз не съдя никого и се ограничавам до това да ви разкрия навреме какво може да ви сполети 

като естествена последица от делата ви. Казвам ви го навреме, защото ви обичам и за да го 

избегнете, за да се изправите пред истината и да не се отклонявате от пътя. 

43 Непокорният винаги е горд. Но кой е този, който смята, че има право да изпълни волята му 

или да промени волята на баща си? Кой вярва, че е получил даровете, които са в него, поради 
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истинска заслуга? Кой вярва, че този народ Ми е необходим, за да осъществя Божествените си 

планове? 

44 Не позволявай на ума ти да се помрачи, не заглушавай гласа на съвестта, не позволявай на 

изкушенията на плътта да накарат душата ти да се препъне, защото това би било много скръбно. 

45 Наблюдавайте и се молете, за да не ви липсва сила. Размишлявайте, съдете се сурово и 

тогава духът ви ще влее светлина в ума и сърцето ви, за да се възцари мир сред вас. 

46 Моите указания продължават да показват на душата ви страница по страница Книгата на 

живота, защото тя трябва да остане силна и подготвена, докато приключи това време на указания. 

47 Ако наистина желаете да действате като пророците от Първата епоха и да бъдете като тях 

маяци по пътя на човечеството, насочете се към одухотворяване, което няма да е трудно да 

намерите, защото всяко от тези учения е урок по одухотворяване за човечеството. 

48 Искам да знаете, че още преди да дойдат в света онези поколения одухотворени души, за 

които ви съобщих, това послание ще бъде разпространено сред народите и племената, за да 

намерят те пътищата, проправени от хората, които са чули гласа на Господа, и от онези, които са се 

присъединили към този народ, защото са повярвали в неговото свидетелство. 

49 Непрекъснато ви призовавам да правите нови стъпки по този път, който е вечно изкачване. 

Не спирайте, а ако го направите, то ще ви бъде от полза, защото е трябвало да съзрете намерение, 

да укрепите вярата си или да размислите. Но продължете след това. 

50 Колко от тях Ми казват в сърцата си: "Учителю, защо не дойде при нас като човек в този 

момент, за да видим Твоето присъствие?" Но Аз ти отговарям с друг въпрос: Не знаеш ли, че 

когато желаеш Моето присъствие в света под тази форма, ти изискваш наново Моята Кръв? 

Приемете Ме така: в дух, невидим само за физическите ви очи, но възприемчив за всички сетива на 

душата ви. 

По това време пролях кръвта Си, за да запечатам с нея любовта, която проповядвах в Моето 

учение. Днес обливам всички с божествена същност, за да докажа, че любовта Ми към хората е 

една и съща, въпреки тяхната неблагодарност, и че затова се приближавам до тях, за да им покажа 

светлия път, който ще ги отведе да живеят с Мен в Моето царство завинаги. 

51 Други ми казват духовно: "Ако искаш, поне никога не ни лишавай от това слово, което ни 

даде да слушаме с толкова любов." На тези хора казвам, че ако наистина се възползват от моите 

учения и се опитат да разберат намеренията ми, няма да им е мъчно да се откажат от тази 

прокламация, когато дойде часът да я обявят за завършена. И това няма да е болезнено за тях, 

защото душата ви ще остане проникната от моята Същност и изпълнена с моята Светлина. Но ако 

не сте успели да запазите в паметта си някои или много от моите поучения, в такъв случай съм 

наредил да се създаде книгата, която съдържа моето слово за този път. В тази книга, която ще бъде 

създадена на базата на моите Божествени учения, ще намерите истинския Ковчег на Завета, който 

първите спиритуалисти не бяха в състояние да разберат и затова трябваше да представят чрез 

предмети или символи. 

52 Истинският ковчег на завета е Моето слово. Защото всеки, който я отвори и влезе в нея с 

уважение, одухотвореност и любов, ще открие на нейното дъно мъдрост, дълбоко откровение, 

пророчество и всички духовни дарби. Именно към този ковчег на завета ще се обърнете, когато 

словото Ми вече няма да се чува чрез несъвършените човешки гласоподаватели, и ще станете 

свидетели как в размишленията ви, в моментите на вашето обучение или в моментите на вашата 

молитва, до най-фината част на вашето същество ще достигне висша светлина, която ще обясни 

всичко - бащинско влияние, което ще ви обгърне, и глас, който не е човешки и който ще ви говори 

по своя съвършен начин. Това ще бъде светлината на моето вдъхновение, която ще дойде при вас в 

истински диалог между духовете. 

53 Бъдете благословени - вие, които сте успели да премахнете от службите си много от 

излишните и ненужни церемонии, завещани ви от "първите", и да запазите само най-същественото. 

Но осъзнайте, че все още имате какво да почистите и да одухотворите. 

54 Колко щастлива ще бъде душата ти, ако успее да Ми предложи на тази земя поклонението, 

което очаквам от нея! Но когато то отпътува оттук към Духовната долина, ако остави след себе си 

нещо, което не би трябвало да е достойно за Моето дело, новите поколения, преглеждайки 
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наследството, което сте им оставили, ще знаят как да премахнат всичко, което сте оставили като 

несправедливост, и така ще направят крачката, която не сте могли да направите. 

55 Казвам ви: колкото повече пречиствате действията си на поклонение и усъвършенствате 

поклонението си на Бога, толкова по-малко ще трябва да страдат идващите след вас и че заслугите 

ви пред Мен ще бъдат по-големи, защото не сте работили за себе си, а сте го правили с мисъл за 

ближните си, защото сте изпитвали любов към тях в сърцата си. 

56 Не сте ли изпитали сами колко много трябваше да се борите, за да приберете това, което сте 

получили от братята си, които са ви предшествали? Затова не оставяйте тази мъчителна работа на 

онези, които вървят по вашите стъпки. 

57 Във Втория път преподаването ми достигна своя връх, когато раздялата ми вече беше много 

близо. 

58 Учениците - знаейки добре, че това са последните мигове, които ще прекарат с Учителя - 

насочиха цялото си внимание към това да чуят и последните думи и да ги запазят в сърцата си. 

59 Божественият копнеж на Исус е учениците Му да станат разпространители на спасителното 

Му учение. В кулминацията на последното си обръщение към учениците, което същевременно е и 

последният разговор между Отец и децата, Той им казва с любов: "Сега ви давам нова заповед: 

обичайте се един друг". Със светлината на тази върховна заповед той разпалва най-голямата 

надежда за човечеството. 

60 Дори в този момент, когато скоро ще приключа с проповядването Си сред вас, виждам с 

каква преданост и внимание слушате Моите поучения. Те ще се запечатат трайно в съзнанието на 

новите ми ученици. 

61 Както тогава казах на Моите апостоли, че ще бъдат като овце сред вълци в света, за да 

живеят винаги нащрек, така и сега ви казвам да се подготвите, да бдите и да се молите. Защото 

мнозина ще се изправят срещу вас, като използват клеветнически оръжия и всички средства, за да 

ви объркат. 

62 Сега е време на борба, всички го знаете, така че никой не е изненадан. 

63 Опростил съм ученията си до краен предел, за да ги разберете и да вникнете в смисъла им. 

Когато настъпи моментът, ще имате лесен отговор на всеки въпрос, който ви бъде зададен. Няма да 

ви се налага да говорите много, за да убеждавате. Ако сте наистина подготвени, думите ви ще 

бъдат не само прости, но и кратки. Няма да е необходимо да познавате науката, за да отговорите на 

учен, нито богословието, за да отговорите на богослов. Думата на светлината осветява всичко и аз 

искам думите на светлината да идват от твоите устни. 

64 Не всички, които са Ме чули в това време, стават, за да свидетелстват за Моето Слово. Ще 

се появят онези, които наистина Ме обичат - онези, които Ме обичат в своя ближен и се обръщат 

към нуждаещите се, на които дават своята милост и утеха. 

65 Онези, които разбират моето учение и го чувстват дълбоко, ще го приемат с вяра. Те ще 

бъдат тези, които трябва да се противопоставят на всякаква опозиция, които трябва да вземат в 

ръце оръжията на истината, любовта и справедливостта. Чрез трудности и в свят, който отдавна се 

е отдалечил от тази справедливост и тази истина, тези сеячи, изпълнени с мир и доверие в своя Бог, 

ще разпространят духовното послание на Третата епоха по целия свят. 

Моят мир да бъде с вас! 
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инструкция 255 
1 Навлезли сте във време на борба, молитва и заслуги. Чувствате, че времето на 

удоволствията е свършило и че трябва да ускорите стъпките си, защото човечеството е отчаяно и 

вие сте длъжни да му донесете Благата вест и свидетелството за Моето идване с думи и дела. 

2 Вижте как хората от всички вероизповедания и секти търсят във времето, живота и 

събитията с надеждата да открият знаците, които известяват Моето идване. Те са невежи хора, 

които не знаят, че Аз се проявявам от дълго време и че скоро това проявление ще приключи. Но ви 

казвам и това, че мнозина от тези, които Ме очакват с такова нетърпение, не биха Ме разпознали, 

ако станат свидетели на начина, по който се проявявам, а по-скоро направо биха Ме отхвърлили. 

3 Само свидетелствата ще достигнат до тях и чрез тях те все пак ще повярват, че съм бил сред 

Моите деца. 

4 Вие също Ме очаквахте с нетърпение, но Аз знаех, че ще Ме разпознаете и ще бъдете сред 

Моите работници в това време.  

5 Нека светът се подиграва с начина, по който съм се изявил. Но те няма да се смеят на Мен, а 

на себе си. Защото те дори не подозират и не разбират какво означава всяко създание за 

божествеността. 

6 За Мен най-правилното нещо, което мога да направя с Моите деца, е да им се изявя чрез 

способностите, с които съм ги надарил, без да се оправдавам, че са грешници и че са нечисти. 

Какъв по-добър стимул има за детето от това да опознае своя Отец, да Го види и почувства, за да 

Го обича? 

7 В едно древно пророчество се казва, че всяко око, грешно или не, ще Ме види. Сега, в това 

време, ви казах: не съм дошъл, желаейки праведния, за да се изявя чрез неговото посредничество, а 

именно желаейки грешника, който се е очистил в изпитанията на живота и в момент на покаяние. 

Защото той е детето, което, когато разбере, че е обичано и ценено от Отца, тръгва изцяло по пътя 

на обновлението и добродетелта. 

8 Кой от носителите на глас, чрез които съм ви говорил, е имал представа за дарбата, която 

вече е притежавал, и за службата, за която е бил предназначен, преди да чуе Словото Ми? Няма. 

През целия си живот те са били пречиствани като в тигел. Но техният дар остава в тайна, докато не 

идва моментът да го разкрият. 

9 Това е началото или подготовката на човешката душа за по-висше общуване с Отец, а вие 

бяхте изненадани. Ако знаехте всичко, което съм приготвил да ви разкрия в подходящия момент, 

не бихте могли да разберете защо ви обичам толкова много, нито какви заслуги трябва да имате, за 

да получите такава голяма благодат. 

10 През 1866 г. се появява първата конгрегация на спиритуалисти, ученици на това дело. Под 

светлината на Моя Дух и напътствани от Илия, тези първи ученици започнаха да получават 

лъчите на посланието, което сега получавате в изобилие преди неговия край. 

11 Оттогава до днес много общности са се формирали като клони, произлезли от "ствола на 

дървото", основано от Роке Рохас. 

12 Една-единствена светлина е озарила множеството, което съставлява този народ, и все пак 

колко много са различията между различните конгрегации! В продължение на много години вие се 

радвахте на проявлението на Моето Слово чрез прости, ясни и разбираеми поучения. Но само 

малцина са тези, които са успели да обяснят смисъла на духовното учение. 

13 Остава само една година до края на моето провъзгласяване в тази форма. Но мнозинството 

от хората все още са много далеч от истината. От "първия" до "последния" съм простил факта, че 

съм материализирал божествено откровение, което те не са били в състояние да разберат в 

началото. Но след като духовното учение се разпространи в продължение на много години и Моето 

Слово все повече и повече обясняваше тази работа, виждам, че е дошло времето да ви помоля да 

напуснете обичайните си пътища, да проникнете малко по-дълбоко в същността на Моето учение и 

да направите решителна и твърда крачка по пътя на одухотворяването. 
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14 Как ще Ме следвате, докато Ме търсите и Ми се покланяте с помощта на символи и 

проекти, външни култови форми и материализации? Вие ми казвате: "Това е наследството на 

"първите" и ние го уважаваме". 

Е, хора, сега ви казвам, че тези "първи" са били само ваши предшественици, за да доведете до 

съвършенство тази форма на поклонение и тази форма на духовно общуване, която те са започнали. 

15 Не бъркайте Божествения закон с религиите или методите, с които тълкувате този закон. 

16 Законът е вечен и неизменен, а религиите, формите на поклонение и действията се развиват 

и променят в зависимост от моралното и духовното развитие на онези, които ги изповядват. Ако не 

беше това духовно развитие, вие все още щяхте да се покланяте на Бога в звездите и на природните 

сили, както са правили първобитните народи. 

17 Не спирайте да Ме обичате, да Ми служите и да Ми се покланяте. Винаги вървете напред, 

усъвършенствайте се все повече и повече, стремете се към съвършенство. Но не докосвайте закона, 

не го променяйте, не го подменяйте. Тя винаги ще ви научи на най-висшето, винаги ще ви 

напътства да го изпълните съвършено. Тя ще присъства и ще бъде вечна като Вселенски закон, 

който ви учи на истинска любов към Бога и на истинска любов към ближния. 

18 Не бъдете привърженици на навици, форми на поклонение или традиции, защото тогава ще 

останете векове наред в летаргията на догмите и невежеството. Вместо това бъдете пазители на 

закона и истината. 

19 В това време не бъдете като еврейския народ от "Втората епоха", който поради 

обвързаността си с традицията, консервативността и фанатизма си, не можа да яде небесния хляб, 

донесен му от Месията, когото очакваше от много векове. Когато настъпи часът, те не можаха да 

Го разпознаят, защото тяхната материализация им попречи да видят светлината на истината. 

20 На този ден ви оставям само две думи, за да можете да ги вникнете дълбоко и да извлечете 

от тях цялото значение, доколкото сте в състояние да го направите благодарение на добрата си 

подготовка: "спиритуализъм" и "спиритуализация". Само по този начин - размишлявайки, молейки 

се и събуждайки се - ще можете да разберете какво трябва да бъде истинското и правилно 

поклонение на Бога, което трябва да принесете на своя Господ въз основа на това учение. 

21 Да, хора, да Ме обичате чрез външни форми на поклонение, да Ме търсите в образи и 

символи и да Ме почитате чрез литургии, церемонии и тържества, има много църкви и много 

секти, в които можете да задоволите сърцето си, ако то все още изпитва глад или нужда от такова 

поклонение. Но ако искате да Ми служите чрез това духовно дело и да Ме обичате и затова 

отхвърляте друга форма на поклонение, разберете какво означава "спиритизъм" и какво 

"одухотворяване", така че ако наистина искате да бъдете ученици на това учение, няма да 

принадлежите към онези, които налагат обичаи, правила, традиции и външни форми на 

поклонение, защото тогава отново ще изпаднете в материализъм, идолопоклонничество и 

фанатизъм, а на спиритизма ще знаете само името. 

22 Издигнете се, доколкото можете, в опит да се адаптирате и да се съобразите с моето учение. 

Но не правете обратното, т.е. не приспособявайте моето учение към вашите ограничения и 

удобства, като по този начин го материализирате, деформирате или фалшифицирате. 

23 Нека днешното поучение послужи като призив за събуждане на онези, които са го чули, за 

да се вдъхновят от него и да се изпълнят с енергия, плам, любов и вяра, за да разкъсат мрежите, 

които дълго време са ги държали в плен. Нека в съзнанието им се формира истинската представа за 

това какво означава "спиритизъм" и нека в сърцата им се роди благородният идеал да станат 

истински ученици на това учение за светлината и съвършенството. 

24 Възлюбени хора: След като изчезнат различията между вас, след като разединението, което 

сега съществува между вас, се превърне в братство и след като разберете мисията си, в душата ви 

ще се породи желание, а в сърцето ви - импулс да посеете семето на одухотворяването, което сте 

получили от моето Слово. 

25 Ще настъпи моментът на просветление, когато ще разберете с най-голяма яснота величието 

на това Дело, като с удивление ще откриете в дъното му чудесни откровения, каквито никога не сте 

си представяли. След това спонтанно ще тръгнете, ще се разпространите по земята и ще давате 

милост, светлина и утеха, докато вървите. Съжденията на съседите ви вече няма да ви вредят, нито 
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неуважението на членовете на семейството ви ще ви кара да страдате, защото всички страдания на 

земята ще изглеждат малки пред величието на вашата мисия. 

26 Блажени са онези, които достигнат онази степен на духовност, която ги прави неподатливи 

на болка, защото те ще бъдат защитени от мантията на моята милост. 

27 Вярата, любовта и духовността са трите добродетели, които ще направят войниците и 

апостолите на Третата епоха непобедими. Тези добродетели са били присъщи на всички онези 

служители, които от най-ранни времена са свидетелствали за Моето съществуване, Моето 

присъствие, Моя закон и Моята истина. 

28 Сред тези служители можете да откриете патриарсите, пророците, апостолите и 

мъчениците. Но те не бяха единствените в историята на човечеството, имаше много други, които 

поеха по различни пътища, за да изпълнят мисията си и да свидетелстват за моята истина, 

устоявайки на всякакви нападки, подигравки, преследвания и клевети. Тяхната вяра, търпението им 

към онези, които са ги наранили, постоянната им и вярна любов към ближните - вдъхновена от 

техния Господ - ги накараха да преодолеят болката, несправедливостта и смъртта. Как иначе бихте 

могли да си обясните предаването на мъчениците пред техните палачи? Как бихте могли да 

разберете търпението и хладнокръвието пред лицето на гоненията на всички онези, които Ме 

обичаха и Ме следваха? 

29 Ако Ме обичате така, вече няма да се страхувате от нищо в света. Докато вярата ви не е 

пълна и любовта ви не е непоклатима, борбата ще ви вдъхва страх. 

30 От какво се страхувате? Защо се хвърляте в затвора, защо отнемате живота си? Знаеш, че 

тези времена са отминали и че имаше много мъченици, които предложиха живота си, за да докажат 

на враговете на истината, че мъченичеството, затворът и кървавият ешафод - вместо да угасят 

вярата на моите служители - ще разпалят огъня на тяхната любов и ще ги накарат да 

разпространяват учението ми с още по-голяма сила. 

31 Страхувате се от присъдата на ближния си и се страхувате да загубите мира си в света. Защо 

не се страхуваш от съда на твоя Бог или не изгубиш мира на душата си, защото не си изпълнил 

мисията си? 

32 Днес това, което искам от вас за "Обетованата земя", изглежда много. Но наистина ви 

казвам, че щом попаднете в нея, ще се чудите, че сте там, дори ще се чувствате недостойни за нея и 

ще си казвате: "Колко малко е това, което сме направили, за да заслужим такава голяма благодат!" 

33 Ти Ме питаш в сърцето си: "Учителю, може би ни даваш повече, отколкото заслужаваме?" 

На това ви отговарям: Ако исках да ви дам според делата ви, щяхте да имате съвсем малко или 

нищо. Вярвате ли, че животът, който имате, тялото, което притежавате, даровете, които се вълнуват 

във вашето същество, и всичко, което ви заобикаля във вашето съществуване, са справедлива 

награда за вашите заслуги? 

34 Истина ви казвам: винаги съм ви давал и винаги ще ви давам повече, отколкото 

заслужавате, защото ви обичам, защото съм ваш Отец. 

35 Плачете, хора, защото осъзнавате липсата си на вяра и любов. След това Ме питаш какво 

трябва да направиш, за да Ми бъдеш угоден и да придобиеш заслуги пред Мен. На това отговарям, 

че трябва да служиш на ближния си с най-добрата си воля, че трябва да направиш болката на 

страдащите своя, че трябва да развиваш дарбите си и да ги усъвършенстваш в полза на нуждаещите 

се. Защото това, което правите за своите ближни, зависи от това, което ще получите, когато 

пристигнете в духовната сфера. 

36 Що се отнася до мен, какво можеш да ми дадеш, което нямам? Имам сила, имам мир, имам 

светлина, собственик съм на вселената, обичан съм и ми служат. В духа Ми няма и най-малка сянка 

от егоизъм, защото Аз съм съвършенство. 

Но сред вашите ближни, които са деца на Моя Дух, има толкова много нещастие! Колко много 

болка и мрак! Колко много нещастие! Защо не Ме обичате в тях? Защо не Ми давате цялата любов, 

която е във вас, като се обичате един друг? 

37 Хора, това е моят отговор на въпроса ви и моят небесен съвет за вашите решения. 
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38 Възлюбени деца, които приемам от името на човечеството, краят на моето проявление чрез 

човешкия ум наближава. След това вашият дух трябва да се стреми да води диалог между духовете 

с Моята Божественост. 

39 Днес моята дума е твоята защита, твоят стимул. Но и след това време на моето 

провъзгласяване ще можете да усетите моето присъствие. 

40 Времената, когато имахте нужда от духовен водач в света, отминаха. Отсега нататък всеки, 

който следва този път, няма да има друг път освен този на моя закон, нито друг водач освен 

собствената си съвест. Въпреки това винаги ще има мъже и жени с голяма светлина и духовна сила, 

които чрез своя пример и вдъхновение ще помагат на множествата. 

41 Ако беше другояче, вече щях да съм ви изпратил на земята духове като Мойсей или Илия, 

за да ви показват пътя и постоянно да ви напомнят за закона. Те също са до вас, защитават ви и ви 

придружават, но вече не в човешка форма, а от духовната. Кой ги вижда? Никой. Но ако се 

подготвите, ще усетите над себе си присъствието на велики духове, които винаги са били в контакт 

с човечеството и са имали велики мисии, които да изпълнят в него. 

42 Обръщайте се към тях в молитвите си и ако наистина им се доверите - казвам ви - никога 

няма да загинете, защото те ще ви водят с онази любов и преданост, за които са ви дали толкова 

много доказателства в света. 

43 Още веднъж ви казвам, че в света няма да ви липсват хора, които са надарени с голяма 

светлина, които ще осветяват пътя ви и ще изпълват живота ви с любов. Човечеството винаги е 

имало присъствието на тези хора на земята, но идват времена, когато в света ще дойдат велики 

легиони от висши духове на светлината, които ще премахнат фалшивия свят, създаден от вас, за да 

издигнат нов, в който ще цари мир и истина. 

44 Те ще пострадат много от нечестието на хората. Но това не е нещо ново, тъй като никой от 

Божиите пратеници не е избегнал преследване, подигравки и враждебност. Те трябва да дойдат на 

света и да живеят в него, защото присъствието им на земята е необходимо. 

45 Те ще дойдат и с любов ще се обърнат към сърцата на хората. Тяхното слово, пропито с 

праведността на Отца, ще порази високомерието и гордостта на всички онези, които са заменили 

дрехата на смирението на душата си с блясъка на суетата, надменността, фалшивата власт и 

фалшивата слава. 

46 Те ще бъдат първите, които ще се изправят и ще насочат пръстите си към моите пратеници, 

треперещи от гняв. Но това ще даде възможност на слугите ми да свидетелстват за истината, която 

са донесли на света, при всяко изпитание, на което са подложени. 

47 В момента не знаете в кои сфери на човешкия живот ще се появят те. Но аз ви казвам, че 

някои от тях ще се появят в лоното на големите религиозни общности. Те ще се борят за 

обединението и духовната хармония на всички хора. Други ще се появят сред учените и ще 

покажат с плодовете на своите вдъхновения, че истинската крайна цел на науката е духовното 

усъвършенстване на човека, а не неговото обедняване и унищожаване. Така във всички сфери на 

живота ще се появят Моите служители, които ще носят закона Ми в сърцата си и ще потвърждават 

с думи и дела всичко, което ви говорих през това време.  

48 Казвам ви също, че моето семе, което е това учение, което получихте, ще даде своите 

плодове във вас и че тези плодове ще бъдат велики души, които ще се въплътят във вашите деца 

или в децата на вашите деца. 

49 Това вече са последните Ми уроци, а Аз все още ви говоря за нови учения и това е така, 

защото изпълнявам мисията Си на Учител до последния момент, като изливам светлина във всяко 

Мое слово, за да не останете в тъмнина във времената на горчивина и болка, когато Божествената 

справедливост се усеща както никога досега. 

50 Гледайте и се молете за света, възлюбени хора. 

51 Елате при Мен, Аз съм утехата и мирът. 

52 Изпитали сте страдания и нещастия на земята, защото душата не е развила способностите и 

дарбите си да се издигне над човешките трудности. 
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53 Ако хората имаха добра воля, този свят можеше да бъде рай, а не долина на сълзите. Аз 

засявам този дом с благословии, не разпръсквам тръни по пътеките. Болката на хората идва от 

техните прегрешения. Но както са създали болката, така ще трябва да се стремят да я премахнат. 

54 Вие, които Ме слушате, не сте изгубени или скитащи хора. Вие сте като семейство, което е 

намерило своя дом в сянката на могъщо дърво, чиито клони постоянно ви предлагат своите 

плодове. 

55 В тази сянка придобиваш нови сили и лекуваш раните си, защото ще трябва да подновиш 

странстванията си, за да изкачиш планината до върха. 

56 Духът ви вече е в състояние да се издигне до шестото стъпало на небесната стълба, където 

ще намерите светлината, която премахва всички грешки и ви предлага помощта си, за да 

достигнете до седмото стъпало. 

57 Аз ще премахна объркването и лошите тълкувания, които съществуват сред вас относно 

седемте печата. Истина ви казвам: Вие не принадлежите към конкретен печат, но - тъй като душата 

ви трябва да премине от първия през последния - днес тя живее във времето на шестия печат или в 

шестия период от развитието на душата си. 

58 Колко големи са били уроците и изпитанията, които душата е трябвало да премине, за да 

премине от един печат към следващия! Колко много достойнства е трябвало да придобие! Но тази 

от кулминацията, седмата, все още липсва. 

59 Силата на злото и неговите изкушения постоянно ще се изправят на пътя ви. Но ще си 

спомняте за вашия Учител, който победи света, болката и плътта, за да можете по неговия пример 

да излезете победители от изпитанието. Потърсете в духа си меч, с който да се биете, тук ще 

намерите неизменното оръжие, което винаги е готово. 

60 Как би могла една душа да бъде безвъзвратно изгубена за Мен, когато тя носи в себе си 

искра от Моята светлина, която никога не угасва, и Аз съм с нея във всичко? Докато трае нейният 

бунт или нейното объркване, тези тъмни сили никога няма да устоят на Моята вечност.  

61 Освободих ви отново. Или не чувствате ли душата си по-свободна, след като сте 

премахнали фанатичното й минало и предразсъдъците й? 

62 Аз съм Животът и го изливам еднакво във всички, въпреки че винаги съм търсил един или 

няколко души, за да им се разкрия. Това е направено, за да ги превърна в пратеници, пророци или 

свидетели на Моята Божественост в служба на човечеството, но не защото ги отличавам с по-

голяма любов или благосклонност от останалите. 

63 Укрепете се в словото ми, деца мои, за да гледате на ближните си с истинско милосърдие и 

да не бъдете съдници на грешника, на порочния, на фанатичния, на самовлюбения. Защото тогава 

ще чуете гласа Ми в съвестта си, който ви казва: "Който е чист, нека пръв хвърли камък." 

Моят мир да бъде с вас! 
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инструкция 256 
1 Моят мир се усеща в душите ви, хора, когато чуете словото ми за добра воля. 

2 Аз съм божественият градинар, който се грижи за градините в сърцата ви и ги полива с 

небесната вода на моята любов. Проливам капка от тази божествена любов върху всяка горчивина 

в човечеството. Показвам ви пътя, който води към Царството на Отца. Никога няма да откриете 

края на този път, но винаги ще напредвате и ще опознавате нови славни моменти. 

3 В момента думата ми ви смила и ви дава форма. Работя върху душата ти с фино длето. 

Научете се да работите върху себе си и да си придадете красиви форми, като изпълнявате моя 

Закон. След това ще благословя работата ви, за да можете да осъществите великата си мисия в този 

свят - да въведете ближните си в пътя на любовта. 

4 Аз съм вашият Учител; но не Ме виждайте отделен от Отца, защото Аз съм Отец. Няма 

разлика между Сина и Светия Дух, защото Светият Дух и Синът са един Дух и този Дух съм Аз. 

Вижте в Моите откровения през вековете един Бог, който ви е учил чрез многобройни и 

разнообразни уроци: Една книга с много страници. 

5 Освещавайте името Ми чрез делата си и ще откриете в себе си онази светлина, която ще ви 

избави от нощта на невежеството и греха. 

6 Спомняте ли си, хора, кои бяхте, преди да бъдете формирани от Моето Слово? Спомняте ли 

си, че преди бяхте способни на много неблагодарни постъпки, които днес не бихте могли да 

извършите? Не можете да сравнявате днешния си живот с предишния си живот. В миналото вие сте 

били самотни пилигрими на земята, които са изминавали пътя си без светлина, която би направила 

съществуването им щастливо и би запалила надежда в него. Днес ти си ученик на Моето учение, в 

чийто извор на любовта си утолил жаждата си и си измил раните си. Моята любов изважда 

тръните, които имаш на краката си, и ако кръстът ти е с гвоздеи, Аз също ще ги извадя. 

7 Аз съм светлината на този свят и на всички светове и искам вие да се облечете в тази 

светлина. Словото Ми е лечебен балсам; лекувайте се с него, слушайте го и го прилагайте. Всяка 

дума е капка от извора на живота. Защо, въпреки че носите Бога в себе си, сте болни, страдате и 

плачете? Проверете себе си и поправете всичко, което трябва да се поправи, пречистете всичко, 

което трябва да се пречисти. Казвам ви: Пречистете съда както отвътре, така и отвън, т.е. душата ви 

да хармонизира по воля и стремеж с вашата материална или човешка част. 

Аз оформям вътрешния ви образ - това, което криете от хората, но не можете да скриете от Мен. 

Ако оформите външността си така, че лицето ви да е истинско отражение на душата, тогава 

искреността и правдивостта ще се изразяват в действията ви. Причината, поради която хората не си 

вярват, е, че показват пред света едното си лице, а крият другото. 

8 Следвайте указанията ми и използвайте дарбите си. 

9 Прегледахте ли вече раните си? Позволихте ли на балсама, който ви дадох, да потече в тях? 

10 Ако се съмнявате в ефективността на моя балсам, обработете ги наново. Но ако вярваш, 

остави ги без лечение и ще видиш как моята любов ги лекува, а когато ги потърсиш, те вече ще са 

затворени. 

На други ще кажа, че намират здравето си чрез вяра, молитва, силата на мисълта. Ще дойдат 

множество духовни същества, които ще обединят силата и мощта си и ще ви "помажат", а вие ще се 

излекувате с тяхна помощ. 

11 Думите ми трябва да се сбъднат: "Твоята вяра и твоите заслуги ще те спасят". Защото след 

това, когато оздравееш, ще те изпратя в битка, за да постигнеш най-висшето нещо в живота си: 

любовта към ближния. 

Няма ли да ви е приятно да бъдете светлина за другите? Няма ли да ви е приятно, ако думите ви 

имат същността на истина? Няма ли да ти е приятно да имаш нещо, с което да поучаваш онези, 

които търсят утеха от теб? Ако това ви харесва, можете да го направите, защото много зависи от 

вашата добра воля и усилия да го постигнете. Всичко останало правя аз. 

12 Одухотвореният човек казва: "Колко красив е животът!" Обикновеният човек, 

материалистът, казва: "Колко горчив, колко тъжен и колко мрачен е животът!" 
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Човекът без висш разум се обижда от всичко, всичко го наранява. Този, който е духовно 

извисен, дори не забелязва несгодите по пътя си. Когато един високоумен ум общува с другите, той 

го прави, за да похвали техните добродетели или да оправдае грешките им, но никога за да ги съди 

или осъжда. Ниският ум съди, клевети, разпространява злодеянията на другите и намира 

удоволствие в това. 

13 Питам онези, които съдят и се занимават с делата на своите ближни: Не ви ли се струва 

твърде леко бремето на греха, та с удоволствие да увеличавате това на другите? Ако не можете да 

се отървете от собствения си товар, защо добавяте към него този на ближните си? Защо, вместо да 

търсите скъпоценни камъни от ближните си, за да се наслаждавате на тяхната светлина, 

предпочитате да се занимавате с мръсотия, за да оцапате себе си? 

14 Домът на Отца има много жилища. Но онези, които живеят във високите духовни области, 

помагат на хората да се освободят от бремето си или им помагат да го понесат, но без да ги съдят и 

без да злорадстват над техните нещастия. 

15 Виждал съм те да хулиш един ден, а на следващия да се разкайваш. Виждал съм как 

отричате прокламацията ми, а после свидетелствате, че тя е истина. Виждал съм как един ден 

клеветиш, а на следващия защитаваш това, което си оклеветил. Добре е да поправяте грешките си, 

но би било по-добре да не вършите повече зло, за да не се налага да го поправяте. 

Видях как един ден даваш помощи на този, който не се нуждае от тях, и видях как ги отказваш 

на истински бедните. Но Аз не искам да ви обвинявам, нито да ви съдя, а идвам със светлината на 

Моето учение, за да ви просветля, така че да не съгрешавате повече. Мога също така да ти кажа, че 

съм те виждал услужлив, щедър, милосърден и разбиращ и че тези твои заслуги винаги са били 

вземани предвид и признавани от Мен. Разберете обаче, че в сърцата ви вече трябва да има повече 

пшеница, отколкото плевели. 

16 Не се молете без чувство, като движите устните си механично. Молете се с чувство, без да 

говорите. Използвайте лекотата, с която сте давали лъжливи обети и сте се кълняли напразно в 

миналото, за да говорите истината днес. 

17 Не отнемайте нищо чуждо. Всеки, който взема чуждото, трябва да се отплати с болка и 

срам. Не посочвам никого, но искам всеки да разбере от думите ми това, което го засяга. 

18 Няма да ви обвинявам, нито да ви търся сметка за това, което сте направили, когато сте 

вървели по пътя си в тъмнината на невежеството, незрелостта и материализирането. Но ако днес, 

когато сте напълно наясно с това, което е Моят закон, продължавате да вършите незаконното, 

нечистото, ще трябва да отговаряте за действията си пред Бога, който ще се окаже неумолим за вас 

пред собствената ви съвест. 

19 Всички вие сте моето семе и Учителят го жъне. Ако сред добрите семена се появи плевелно 

семе, Аз също го вземам с любов в ръцете си, за да го превърна в златна пшеница. 

20 Виждам в сърцата семето на плевелите, на тинята, на престъпленията, на омразата, но 

въпреки това жъна и ви обичам. Грижа се за това семе и го пречиствам, докато то заблести като 

пшеница на слънцето. 

21 Мислиш ли, че силата на моята любов не е способна да те изкупи? След като те пречистя, 

ще те засея в градината Си, където ще дадеш нови цветове и нови плодове. Моята божествена 

задача е да ви направя достойни за мен.  

22 Дойдох да се радвам на теб, да говоря на сърцето ти. Моето присъствие ви дава сили да 

изпълните мисията, която съм ви поверил. 

23 Но вие - не усещате ли болката на хората? Не изпитвате ли скръб, когато виждате как 

смъртта отнема греха на този свят вместо светлината на съвестта? 

24 Като ученици на Исус в Третата епоха вие имате много велика мисия, която трябва да 

изпълните, тъй като сте сред онези, които са чули Моето Слово и са се учили от Мен. 

25 Знайте, че хората също се стремят да общуват с отвъдното с помощта на науката. Поставете 

си за цел да свидетелствате за моето учение, ако не искате то да ви разтърси. 

26 Ученият, който често е отричал Моето съществуване, изследва природата във всичките й 

части, изследва земята, моретата, космоса и на всяка крачка се среща с Мен, защото всяко негово 

откритие говори за любовта, с която съм създал цялото творение. 
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27 Трябва да говориш много, за да може моята светлина да достигне до всички твои събратя и 

те да разберат, че всичко сътворено - от атомите до най-големите звездни купове - е предназначено 

да носи живот, храна, благополучие и съвършенство. 

28 Направете учението ми известно по съвършен начин, така че невежите да не му приписват 

недостатъци. Сейте добре, за да не се налага поколенията, които идват от вас, да страдат от вашите 

грешки, нито да пожънат болка като наследство. 

29 Искам от вас да поникне чистото и здраво семе, което да носи благословии навсякъде. 

30 Посей пътя на живота с добри примери, не фалшифицирай моите учения. Вземете за пример 

моите апостоли от "Втората епоха", които никога не изпаднаха в чувствени култове, за да 

преподават и обясняват моите учения. Те не могат да бъдат обвинявани за идолопоклонството, в 

което човечеството изпада впоследствие. Ръцете им никога не са издигали олтари и не са строили 

дворци за духовно поклонение на Бога. Но те донесоха Христовото учение на човечеството, 

донесоха здраве на болните, надежда и утеха на бедните и страдащите и подобно на своя Учител 

показаха пътя към спасението на изгубените. 

31 Християнската религия, която познавате днес, дори не е отражение на учението, което 

моите апостоли практикуваха и преподаваха! 

32 Пак ви казвам, че в тези ученици можете да откриете съвършени примери за смирение, 

любов, милосърдие и възвишеност. Те запечатаха с кръвта си истината, която говореха устата им. 

33 Човечеството няма да поиска от вас повече кръв, за да повярва на свидетелството ви, но ще 

поиска от вас истинност. 

34 Моето учение винаги е учило човека да не бъде материалист. Но това далеч не ви учи на 

презрение към земните блага. Казвам ви: Обичайте земята, нейните чудеса, красоти и наслади с 

онази любов, с която трябва да обичате всичко, създадено от Мен. Но бъдете готови да отхвърлите 

всичко, ако е необходимо, и не забравяйте, че душата ви е само временно в този живот и трябва да 

се върне в света, който е напуснала и от който духовно копнее за своя мир. 

35 Днес Ме питаш от дъното на сърцето си дали трябва да презреш материалния живот и да 

забравиш всичко, което обичаш на земята, за да Ми служиш по-добре. На това ви отговарям, че 

който вярва, че съм казал това, е в заблуда и не е разбрал Моето наставление. 

36 Как можеш да си мислиш, че ви лишавам от материалния живот, въпреки че съм създал 

природата за прехрана на децата Си? Нищо от това, което съм създал, не може да бъде против вас, 

така че да го забранявам; но използвайте всичко с мярка. Когато съм ви казвал да се отвърнете от 

разврата и материализма, винаги съм имал предвид низките страсти, пороците, безсрамието или 

употребата на вредни и лоши неща. 

37 Днес, когато подробно обяснявам Моето учение, трябва да ви кажа, че всичко, което 

правите извън законите, управляващи душата или тялото, е във вреда и на двете. 

38 Съвестта, интуицията и знанието са водачите, които ще ви покажат безопасния път и ще ви 

помогнат да избегнете падания. Тези светлини принадлежат на духа, но е необходимо да ги 

накараме да светят. Щом тази яснота настъпи във всеки от вас, ще възкликнете: "Отче, Твоето семе 

на спасението покълна в моето същество и Твоето Слово най-сетне разцъфна в моя живот." 

39 Вдъхновявам ви с велики мисли, за да подтикна сърцата ви към велики дела. Но наистина 

ви казвам, че това учение няма да се ограничи само до този народ, защото спиритизмът е 

разпространен в целия свят. Учението или откровението на 

Светият Дух е предназначен не само за един народ, но и за всички хора. Подобно на буен поток, 

който отнася всичко, такъв ще бъде и потопът, който ще образуват спиритуалистичните маси от 

хора - потоп, който никой няма да може да спре, защото силата му ще бъде непреодолима. И всеки, 

който иска да застане на пътя на този процес, ще бъде понесен от течението. 

40 Кой на земята би могъл да има властта да спре развитието на душите или изпълнението на 

Божиите заповеди? Никой. Единственото същество, което има абсолютна власт и справедливост, е 

вашият Отец и Той е определил всяка душа да се развива към съвършенство. 

41 Ако за кратко време хората не се съобразяват с моите божествени закони, Аз ще се погрижа 

гласът ми да бъде чут като звук от силна камбана дори от онези, които са мъртви за духовен живот.  
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42 Гласът на този народ също ще звучи в сърцата като камбанен звън, ще ви събужда и 

приканва да се молите и да размишлявате. Но е необходимо да се облечете в смирение и сърцата ви 

да бъдат изпълнени с милосърдие, за да могат делата ви да блеснат като истински примери сред 

човечеството. 

43 Престанете да обичате своя човек, за да можете да започнете да обичате другите. Не търсете 

почести за името си и се грижете само делата ви да бъдат чисти, и ще влезете в безсмъртие. Истина 

ви казвам, че който сее със смирение, ще остави нетленна следа от своето ходене по света. От друга 

страна, онзи, който върши Моите дела в желанието си да се възхити и да се прослави пред света, 

ще открие, че делата му скоро ще бъдат забравени и че името му няма да бъде известно дори на 

третото поколение след него. 

44 Възложих ви една прекрасна задача, но в същото време тя е трудна за изпълнение. Но затова 

пък не е по силите ви, защото на всеки от вас е отредена само малка част за изпълнение. 

45 Изкуплението на човечеството няма да бъде осъществено от един човек, нито дори от един 

народ. Това ще бъда Аз, Който ви дадох Своята Кръв, чрез която изразих любовта Си, и Който в 

това време кара хората да се изправят и да търсят пътя, на който Христос ги е учил. 

46 Бъдете винаги нащрек и се молете, защото сега е времето, когато тъмните и объркващи сили 

се отприщват, когато тъмните сили обкръжават и смущават хората. 

47 Имайте пълното разбиране, че моето проявление сред вас е станало, за да изцеля душата ви, 

да я освободя, да я обновя и да я издигна към светлината; да ѝ разкрия велико знание и да ѝ обясня 

неразбираемите за хората тайни, а също и да ви разкрия онова, което е било скрито от вас. 

48 Пазете Словото ми, изпълнено със същност и вечен живот, усещайте силата ми във вас. Не 

се притеснявай: Аз знам всичко, дори последното ти страдание е пред Мен. 

49 Моето правосъдие се грижи за вашите дела. Подсушавам сълзите ти, предлагам ти тояга, на 

която да се опреш в живота, и те целувам по челото, за да се почувстваш помазан и обичан от своя 

Учител. 

50 Не се страхувайте от малките камъчета по пътя, научете се да ги преодолявате, без да се 

наранявате, което е същото като: да живеете издигнати над мизерията на човешкия живот. 

51 Молете се за народите с такава вяра и състрадание, че влиянието ви да бъде усетено от 

вашите ближни и да почувствате как моята мантия на любов обгръща всички вас. 

52 През всяко време, което съм ви давал за развитие на душата ви, вие сте придобивали все 

повече светлина. 

53 Тази светлина е тази, която осветява интелигентността и чувствата ви. 

54 Още преди да дойдете на Земята, Аз знаех вашия житейски път и вашите наклонности и за 

да ви помогна в житейския ви път, поставих на пътя ви сърце, което да осветява пътя чрез любовта 

си към вас. Това сърце беше и мъжко, и женско. С него исках да ви помогна, за да се превърнете в 

опора на вярата, моралната сила и милосърдието за онези, които се нуждаят от него. 

55 Вие се страхувате да отворите устата си, за да говорите открито за Моето идване, и във вас 

се води борба между желанието да правите добро и страха, че ще бъдете отхвърлени. Тогава 

предпочитате да се скриете със своите дарове и задачи, които сте получили от Мен. Но помнете, 

деца, че да криете дарбите, които притежавате, е все едно да се отречете от Мен и да се лишите от 

развитието си. 

56 Повярвайте Ми: ако този народ беше обединен и беше тръгнал с вяра и смелост да предаде 

тази Блага вест с думи и дела, знанието, че Аз сега се изявявам пред хората, щеше вече да е 

достигнало до краищата на земята. 

57 Ако все още се чувствате немощни, казвам ви: Яжте и пийте, защото не искам да виждам 

глад или жажда сред вас. 

58 Изпълнявайте волята ми и наградата ще дойде бързо, когато почувствате любовта ми в себе 

си, когато очаквате мира на отвъдното като врата, която ви кани да преминете и да съзрете Лицето 

ми. 

59 Аз уча всички вас да издигате душата си в молитва. Някои вече знаят как да се освежат чрез 

тази благодат, други все още не са успели да го направят, защото предишните им впечатления са 

оставили дълбока следа в съзнанието им, защото не са забравили религиозните обичаи и традиции. 
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Но всички те са отдадени на пречистването на своите ритуали, на обновяването и на духовното 

извисяване. 

60 Благословени са онези, които са повярвали в Моето присъствие чрез човешкия интелект, 

защото те ще влязат с твърда крачка във времето на общение между духовете. 

61 Ти се обърна към Мен, за да получиш утехата и топлината, от които се нуждаеш като 

отмора в живота си, защото това е като наковалня, която укрепва душите в големи изпитания. Но 

доверието ти в съдбата е голямо и знаеш, че ще излезеш от това горнило чист за битка. 

62 Ден след ден твоята духовна молитва стига до Мен на езика, който твоята земна природа не 

познава, защото това не са думи, изречени от твоите устни, нито идеи, формирани от твоя ум. 

Молитвата на духа е толкова дълбока, че е отвъд човешките способности и сетива. 

63 При тази молитва духът навлиза в областите на светлината и мира, където живеят висшите 

духове, и там се насища с тази същност, след което се връща в тленното си тяло, за да му предаде 

сила.  

64 Сега е моментът, когато човек освобождава душата си, когато веригите, които дълго време 

са я свързвали, се разкъсват и в сърцето му настъпва истински мир. 

65 Бъдете нащрек, за да не се биете с онези, които също като вас се стремят да изпълнят 

мисиите, поверени им от Моята Божественост, за да можете да разпознаете истинските и 

лъжливите пророци, да утвърдите делата на едните и да унищожите делата на другите. Защото това 

е времето, когато всички сили се изправят в битка. Вижте как доброто се бори срещу злото, 

светлината срещу мрака, знанието срещу невежеството, мирът срещу войната.  

66 В момента вие ставате възприемчиви към Светия Дух и събуждате заспалия, за да види 

светлината, която премахва границите и ограниченията, за да направи от всички хора едно 

семейство, обединено от любовта. 

67 Искам всички Мои ученици и Моите "деца-ученици" да Ме чуят в Последния ден, за да ги 

приема чрез пълномощник на човечеството. Ръцете ми ще се разперят, но не искам да е като онзи 

Втори път на кръста. Искам да ви прегърна в любовна прегръдка, която ще сложи край на това 

проявление на Божествения дух чрез човека. 

68 Дошъл е часът, когато дори мъртвите за живота на душата ще чуят звука на силната 

камбана. 

69 Никой от тези, които съм избрал в това време, да не се възгордява, защото смята, че 

превъзхожда другите чрез духовните си дарби. Защото вие още не можете да се сравнявате с Йоан - 

този, за когото казах, че макар да е най-голям сред пророците, е по-малък от най-малкия в 

небесното царство. 

70 Живейте за Отец, като обичате Неговите деца, които са ваши братя и сестри, и ще 

постигнете безсмъртие. Ако изпаднете в егоизъм и се затворите в любовта си към себе си, 

семената, които оставяте след себе си, едва ли ще надживеят паметта ви. 

71 Бъдете кротки и смирени по сърце и винаги ще бъдете изпълнени с Моята благодат.   

Моят мир да бъде с вас! 
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Инструкция 257 
1 Ти мълчиш, а мислите ти се издигат към твоя Баща. 

2 Бъдете добре дошли - казва ви Учителят. Търсиш покой, мир или утеха и си стигнал дотам 

да Ме чуеш, защото Аз съм този, който притежава всичко, от което се нуждаеш. 

3 Ако търсите смисъла на думите на Исус - наистина, казвам ви, ще го намерите. 

4 Словото на Исус е гласът на Божественото "Слово". Исус беше името на Христовото тяло - 

тяло, което беше като храм, в който се помещаваше моят дух и разкриваше истината с моите думи. 

5 Но ако вярваш в Мен, ако Ме обичаш и Ме следваш, името, което Ми даваш измежду 

многото, с които можеш да Ме наречеш, не е важно. Същественото е да Ме чувствате, въпреки че 

не изисквам от вас да го правите по напълно съвършен начин. 

6 Щастлив да бъде онзи, който Ме усеща в собственото си същество до степента, която му 

позволява духовната му възприемчивост. 

7 При някои сърцето им бие със сила, други искат да Ми кажат нещо и не могат да схванат 

нито една мисъл. Други изпитват нужда да се разплачат и очите им да преливат, а трети се чувстват 

обзети от страх, защото знаят, че ги наблюдава проницателен поглед. 

8 Тези, които са способни да се подготвят и да почувстват моето присъствие, са онези, които 

наистина се приближават до духовната трапеза, за да ядат хляба на благодатта. Те са душите, които 

от урок на урок един ден ще достигнат отвъд интелекта и човешкото, за да проникнат в смисъла на 

моето Слово и да открият духовното му съдържание. 

9 Това ще бъдат онези, които се посвещават на упражняването на милосърдието - 

миротворците, защото са открили източника на мира и ще страдат, когато съзерцават онези, които 

живеят в раздор и борба, което е истински мрак за душата. Те ще бъдат тези, които живеят, за да 

утешават, да насърчават, да внасят светлина в помрачения ум, да лекуват физически или 

емоционално болните. 

10 Само онзи, който усеща моето присъствие, който възприема в душата си смисъла и любовта 

на моето слово, по-късно ще може да изпитва състрадание към страдащите и ще може да усеща 

болката, голотата, бедността и трагедиите на хората. 

11 Когато ви поканих на трапезата си и ви помолих да се подготвите да се наслаждавате 

духовно на присъствието ми, казвам, че всички вие сте предопределени да се наслаждавате на 

храната на Небесното царство, но в същото време имате задачата да засеете с любов полетата, на 

които е израснал разколът, и да напълните със светлина всяко място, където се крият порокът, 

мизерията и невежеството. 

12 Този урок ви е даден от Този, Който, понеже изпитваше безкрайна любов към вас, остави 

всичко зад гърба си, за да ви спаси от тъмнината, въпреки че за целта трябваше да стане човек, да 

води живот на преследване и да позволи да Му се подиграват, докато умре на кръста. 

13 Ученици: Преди да направите първата си крачка на земята, Аз предварително познавам 

живота ви, делата ви и мислите ви. Затова ви давам всичко, от което се нуждаете в житейския път, 

който започвате. 

14 Душата започва период на изпитания чрез тялото си. Но тя вече се е просветила 

предварително и се е укрепила, за да не се поддава на изкушенията, които светът ѝ поднася. 

15 Понякога й подхожда да живее в човек, в чието сърце има голяма немирност, и тогава й е 

трудно да разкрие светлината си. Това сърце ще бъде нейният пробен камък и изпитание в живота 

ѝ. Ако успее да го подчини и да го убеди, че само когато тялото и душата са в хармония, човек 

може да намери покой, тя ще е издържала изпитанието си и ще може да се надява на един по-висш 

свят. 

16 Ако сърцето е слабо пред страданията и нещастията на живота и започва да богохулства, 

това е, защото душата се е оставила да бъде победена от страданието, защото е паднала на нивото 

на материята и е направила свои всички трудности и дреболии, които не са били предназначени за 

нея. 

Този, който се опомни навреме, моли се и се укрепва с вяра, ще може да победи, а от това 

изпитание плодовете на опита ще останат у него, така че няма да се провали, нито ще отслабне. От 
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друга страна, онзи, който за кратко време забрави същността си и се задоволи да живее и страда за 

света, ще падне, победен от силата на материята, от трудностите, изкушенията и нещастието на 

човешкия живот. 

17 О, ако само можехте да чуете мъдро, укрепващо и утешително поучение от устата на 

родителите си още от първите си стъпки на земята - колко много би помогнало на душата да 

насочи ума и сърцето си в издигането им към вашия Бог. 

18 Необходимо е голямо духовно обучение, за да може човек да живее в хармония с гласа на 

съвестта си. Защото, въпреки че всичко е проникнато от божествена любов и е мъдро създадено за 

благото и щастието на човека, материята, която го заобикаля в света, е изпитание за душата от 

момента, в който тя заживее в свят, към който не принадлежи, и се съедини с тяло, чиято природа е 

различна от нейната. 

19 В това можете да видите причината, поради която душата забравя миналото си. От момента, 

в който се въплъти в току-що роденото несъзнателно същество и се слее с него, то започва живот, 

който е тясно свързан с това тяло. От духа остават само две качества: съвестта и интуицията; но 

личността, извършените дела и миналото остават скрити за известно време. Така е замислено от 

Отец. Какво би станало с душата, която е излязла от светлината на високия дом, за да живее в 

жалките условия на този свят, ако си спомни миналото? И каква суета би имало сред хората, ако им 

се разкрие величието, което е съществувало в душата им в друг живот?  

20 Трябва да знаете, че преди земното си въплъщение душата преминава през задълбочена 

подготовка, тъй като й предстои да бъде подложена на дълго и понякога тежко изпитание. Но 

благодарение на тази подготовка то не е обезпокоено, когато влезе в този живот. Тя затваря очите 

си за миналото, за да ги отвори за едно ново съществуване, и така от първия момент се 

приспособява към света, в който е дошла. Колко различен е начинът, по който душата ви се 

приспособява към праговете на духовния живот, веднага след като е напуснала тялото си и света. 

Тъй като не е било истински подготвено за завръщането в дома си, то е объркано, чувствата на 

материалното тяло все още го владеят и то не знае какво да прави, нито накъде да се обърне. Това 

се дължи на факта, че тя не е научила, че в последния момент човек трябва да затвори очите си и за 

този свят, защото само тогава ще може да ги отвори отново за Духовния свят, който е напуснала, 

където цялото й минало я очаква, за да се съедини с новия опит, и всички нейни предишни заслуги 

се прибавят към новите. 

21 Плътен воал обгръща съзнанието ѝ, докато възвръща светлината; упоритото влияние на 

всичко, което е оставила зад гърба си, ѝ пречи да усети вибрациите на духа си; но когато сенките се 

разтварят, за да се съединят с истинската същност на съществото ѝ - колко много разстроена, колко 

много болка. 

22 Има ли някой, който, след като е чул или прочел това послание, го отхвърля като 

безполезно или лъжливо учение? Казвам ви, че само онзи, който се намира в стадий на краен 

материализъм или на сляпа непохватност, би могъл да отхвърли тази светлина, без душата му да 

бъде дълбоко развълнувана от нея.  

23 През това време не разкривам на човека миналото на душата му, но все пак го уверявам, че 

душата му е живяла и преди, че е дошла да изпълни висока задача на земята и че трябва да се върне 

в дома си - не само без недостатък, не дори със същата светлина, която е донесла, а с още по-

голяма светлина. 

24 Души, които живеят на земята: Почувствайте моето присъствие, вижте божествената 

светлина, която се излива върху вас. Вашият Отец разполага с много средства, за да направи така, 

че Неговите лъчи и вдъхновения да достигнат до вас. Но освен това ви изпращам това Слово, което 

оповестих чрез човешките органи на интелекта, за да може то да достигне до вас и вие да го 

осмислите. Тя е манна на живота в твоята пустиня, роса на благодатта в безплодното ти 

съществуване, балсам в болката ти и безкрайна светлина в тъмнината ти. 

25 То ви трогва, вие, множеството слушатели и свидетели на моето проявление. Подгответе се 

да позволите на моите божествени послания да достигнат до цялото човечество. 
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26 Моето безкрайно милосърдие е готово да приеме всички вас - и този, който идва уморен и 

плачещ, и този, който идва без истинска вяра, за да Ме чуе, и този, който идва с желание като 

добър ученик, за да Ми поднесе плодовете на своята изпълнена мисия. 

27 Аз съм Отец, който търси душата ви, за да я изпълни със светлина, защото живеете във 

време на несигурност и объркване. 

28 Нося на човечеството напътствия, които ще го доведат до осъществяването на дела на 

истинска милост, духовна полза и възвишеност, с които хората ще бъдат запомнени, благословени 

и давани за пример на бъдещите поколения. Само следите от делата, които съдържат истината, ще 

останат непроменени в света. Защото наближава часът на съда, в който всяко дело, което не е 

основано на основите на истината, ще бъде унищожено и в който няма да остане камък върху 

камък. 

29 На вас, ученици, казвам, че ако искате да оставите семе в сърцата на ближните си, то трябва 

да се състои от вашите дела и примери - дела без суета. Винаги знайте, че за да не изкривите пътя 

или да го пропуснете, трябва да бъдете смирени слуги и послушни ученици на Христос, чиито дела 

са записани в духа ви. 

30 Там моите образцови творби са налице, вечни и незаличими, въпреки толкова много бури и 

урагани. 

31 Хора, осъзнавате ли, че Моето Слово ви е спасило от човешките изпитания в този период? 

След това знайте, че трябва да правите същото и с вашите ближни. Сърцето ти Ми казва: "Господи, 

Ти ни дари с дарове и благодати - как бихме могли да направим същото с нашите ближни?" На това 

ви отговарям: Въпреки че не можете да дарявате духовни дарби, нито да дарявате благодати, 

можете да накарате ближните си, когато чуят моето учение от вашите уста, да почувстват 

пробуждане на дарбите и способностите си и като се научат да общуват със своя Отец, да получат 

чрез вдъхновение задачата, която трябва да изпълнят. Сега задачата ви не ви се струва достатъчно 

голяма и достойна? 

32 Трябва да ви кажа, ученици: ако ви е грижа делата ви да имат стойност пред Мен, не трябва 

да изисквате нищо от ближните си за тях. 

33 Божествената манна на Третата епоха е слязла върху този народ - как можахте да се 

превърнете от деца на светлината в деца на тъмнината, на оскверняването и непослушанието? Как 

можахте, след като бяхте назначени за попечители на моите откровения, да станете жалки 

същества на земята? 

34 Бдете и се молете, казвам ви през цялото време, за да не изпаднете в изкушение, за да не 

скриете от никого даровете си, било то от страх или от егоизъм, защото разбирате, че носите много 

дарове в пътната си чанта, които не ви принадлежат. Защото Аз ви ги дадох, за да ги вложите в 

ближните си. 

Знайте, че колкото и много да притежавате, ако не давате нищо, все едно нямате нищо. Ето 

защо често ви призовавам да си дадете сметка, защото макар да сте получили толкова много от 

Мен, идвате тук и Ми показвате ръцете си празни, защото не са дали нищо, защото не са посяли 

Моето слово на любов. 

35 Истина ви казвам: Ако имате нужда от стимул, за да изпълните мисията си, извършвайте 

истински благотворителни дела. Защото в практикуването на Моето учение ще намерите стимул и 

награда. 

36 Онези, които очакват милост от Мен, но не я проявяват, въпреки че биха могли да го 

направят по свой начин, не са имали милост нито към ближните си, нито към себе си. Те са онези, 

които са оставили сърцата си да изстинат, които са угасили лампата си - онези, които приличат на 

слаби птички, изпаднали от гнездата си, или на изсъхнали листа, които падат от дърветата през 

есента, за да бъдат разнасяни безцелно от ветровете. 

37 Може би намирате вина в Моето проявление поради факта, че ви го давам чрез грешни 

създания? Те със сигурност не са чисти същества. Но кажи Ми дали думите Ми, произнесени чрез 

тези човешки устни, не са намерили отклик в сърцето ти или дали тяхната сладост не е премахнала 

горчивината, която си носил в сърцето си. 
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38 Вие, мъже, помнете, че дойдохте тук с наранено сърце, с разтревожен ум и разкъсана душа 

и че след като Ме чухте, се изправихте укрепени. Кой някога е правил това с вас? 

39 Вие, жените, дойдохте с очи и сърца, които бяха уморени да плачат. Но когато си мислеше, 

че нямаш повече сълзи, чу думата ми и бузите ти отново се обляха в сълзи. Но сега това бяха сълзи 

на надежда и емоция. Кой беше стигнал до дъното на сърцата ви преди деня, в който чухте гласа 

ми? 

40 Това учение ви доказва, че не е празна дума, а че е пропито с божествена същност. Затова тя 

е проста по своята форма, тъй като дълбочината и смисълът ѝ са заложени в нейното изложение. 

41 Както дойдох да ви утеша в скърбите ви, така дойдох и да дам светлина на душата ви. 

Защото всички тъмни сили са се отприщили и раздвижили в бездните си и е необходимо да знаете 

как да се защитите. 

42 Запалете отново лампата си, събудете любовта в сърцето си, заемете се с вечния живот и се 

смилете над душата си. Само така ще можете да изпитвате състрадание към ближния си и да 

посветите част от живота си на любовта. 

43 Пазете своето "съкровище", споделяйте го с другите и винаги използвайте добре всичко, 

което то съдържа. Тогава във вас ще се появят сила, здраве и светлина, каквито не сте изпитвали 

досега. Тази сила, светлина и здраве ще дойдат от душата и ще се отразят в тялото. 

44 Хора, вие вече не сте скитник, който търси светлина на случаен принцип. Вече сте го 

открили. 

45 Това Слово е извършило чудото да ви възкреси, то е било силата, която ви е възкресила и 

излекувала. Кой би могъл да те убеди, че това не е от Бога, въпреки че си преживял преобразяване 

в същността си, което може да се дължи единствено на моята сила? 

46 Сега имате прекрасна възможност да подобрите живота си, да бъдете полезни и да 

създадете достоен дом за душата си в духовния свят. Кой би могъл да ви отнеме тази възможност? - 

Никой, освен ако не забравиш да бдиш и да се молиш и небрежността ти не те доведе до 

изкушение. 

47 Ако искате да останете спокойни, когато настъпят великите събития, обявени от моите 

учения, останете верни на решенията си. 

48 Ще доживеете времето, когато представителите на великите църкви ще усетят присъствието 

на Божественото и ще признаят настъпването на Новата епоха. 

49 Ще ги видите да се съветват помежду си, да си задават въпроси и да правят предложения, 

въпреки че суетата им ги кара да вярват за кратко, че са по-добри един от друг. 

50 Това време на борба ще бъде незабравимо за душата ви, защото в него тя успява да 

преодолее материализма и да укрепи вярата, любовта и копнежа си да се издигне до Бога по пътя 

на одухотворяването. 

51 Умът и сърцето на спиритуалиста ще споделят радостта на своята висша част от същността 

и докато в тях има живот, те ще сътрудничат на душата в изпълнението на нейната висша мисия. 

Но когато настъпи часът да починат в лоното на земята, те ще го направят в мир и с 

удовлетворението, че са се занимавали с делото на Господа, и последните мисли, както и 

последните удари на сърцето на този човек, ще останат незаличими в душата на онзи, който е 

обитавал скромна, благородна телесна обвивка, послушна на божествените заповеди. 

52 Разберете защо ви казвам да превърнете тялото си в жезъл, в опора за душата тук, на земята, 

като ви накарах да разберете, че трябва да изтръгнете от плътта си този скиптър и тази сила, с 

които тя се опитва да подчини душата, която, водена от съвестта, е единственият контрол и 

единствената светлина в живота на човека. 

53 Говорих ви според възможностите ви за разбиране, защото не искам да не разбирате 

смисъла на нито една от Моите думи, а също така ви казвам, че според подготовката на всяка 

група, тълпа или събрание е и формата, в която се изявявам. 

54 Всяка душа има голямо задължение към своя Баща. Поради любовта Си към вас ви 

предложих тази нова възможност на земята да се оправдаете пред Мен, да се поправите духовно и 

да се пречистите, за да можете да преминете в следващия дом. 
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55 О, благословен Трети път! В своя "Ковчег на завета" донасяте всичко, от което светът се 

нуждае, за да се спаси от робството си. Блажени са онези, които използват светлината ти, защото те 

ще бъдат спасени. 

56 Напътствал съм ви през целия път на развитие на душата ви, изпитвал съм ви и съм ви 

подготвял за откровението в този момент. Не хората ще формират новата нация на Израел, а Аз ще 

я формирам, ще я пречистя, ще я издигна и ще я изпратя сред човечеството, за да изпълни мисията 

си, докато тази нация расте и разрушава бариерите, за да може да напредва. Същото направих и с 

Израел, когато ги изведох от Египет и ги преведох през морето и пустинята. 

57 Този народ има мисията да пробуди духовно човечеството. Но когато го изпълни и хората 

осъзнаят времето, в което живеят, ще видите как от сърцата им ще избликне желание за светлина, а 

от душите им - идеал за извисяване, който ще разтърси човешкия живот из основи и ще преобрази 

света. 

58 Тогава съвестта ще бъде чута и послушана, призованите от Духа ще бъдат разбрани, 

духовните копнежи и права ще бъдат взети под внимание и зачетени, а желанието да се познава 

Бог, да се чувства, да се приближава към Него и да вижда Неговата истина ще блести навсякъде. 

59 Всичко това ще се прояви у хората, когато гладът и жаждата ги доведат до предела на 

възможностите им за съпротива, когато гордостта им бъде сломена и те покайно признаят вината 

си пред своя Господ, когато слязат от троновете и креслата си, откъдето са се опитвали да Ме 

отричат, откъдето са Ме осъждали и отричали. Това ще се случи, за да могат да се покаят за 

грешките си, да обърнат очи към Мен и да Ми говорят като деца на Баща, който ги очаква от много 

векове, за да ги обсипе с любовта Си. 

60 Колко ниско е паднал човекът в своя материализъм, докато накрая се е отрекъл от Този, 

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

наука да Ме отрича и да унижава живота и природата, както го прави? 

61 Във всяко произведение, което твоята наука открива, присъства Моето присъствие, във 

всяко произведение се разкрива Моят закон и се чува Моят глас. Как е възможно тези хора да не 

чувстват, да не виждат и да не чуват? Доказателство за напредък и цивилизация ли е да отричаш 

моето съществуване, моята любов и моята справедливост? 

62 Тогава вие не сте по-напреднали от първобитните хора, които са умеели да откриват във 

всяка природна сила и във всяко природно чудо действието на едно божествено, по-висше, мъдро, 

справедливо и могъщо същество, на което са приписвали всичко добро, всичко, което съществува, 

и затова са му се кланяли. 

63 Чрез повишаване на интелигентността те се опитват да разберат какво възприемат 

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

пълна представа за истината биха могли да имат те? Въпреки това тяхното чудо, тяхната вяра и 

тяхното поклонение бяха приети от Мен като първите плодове на една огромна нива, за която Моят 

Дух трябваше да се грижи през вековете. 

64 Колко много учения съм дал на човечеството оттогава до сега! И колко много откровения 

му е поверила Моята любов! Въпреки това, въпреки че тези хора би трябвало да са достигнали 

върха на разбирането и поклонението им пред Бога да е съвършено, тяхната егоистична, горда и 

нечовешка наука се е издигнала, за да Ме отрече, а съществуващите религиозни общности живеят в 

летаргията на рутината и традициите. 

65 Дадох ви дара на свободната воля и уважавам тази благословена свобода, дадена на моите 

деца. Но Аз също така поставих в твоето същество Божествената светлина на Духа, за да насочваш 

способностите си по правилните пътища, воден от нея. Но аз ви казвам: В битката между душата и 

тялото душата е претърпяла поражение, болезнено падение, което постепенно я е отдалечавало все 

повече и повече от Източника на Истината, който съм Аз. 

66 Нейното поражение не е окончателно, то е временно, защото тя ще се надигне от дълбините 

на своята бездна, когато вече не може да понася глада, жаждата, голотата и мрака. Болката ще бъде 

нейното спасение и тогава, когато чуе гласа на духа си, тя ще се изправи силна и лъчезарна, 

пламенна и вдъхновена и ще използва способностите си отново. Но вече не с тази свобода да ги 
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използвате за добро или зло, а като ги посвещавате единствено на изпълнението на божествените 

закони, което е най-добрата служба, която можете да предложите на моя Дух. 

Моят мир да бъде с вас! 
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Инструкция 258 
1 показваш, че се страхуваш от Мен, народе, защото Моят глас на правда те кара да трепериш. 

но Аз те питам: От Моята справедливост или от несправедливост се страхувате? Ако това е Моята 

правда, знайте, че трябва да се съгласите да получите божествената присъда за делата си. Ако това 

е несправедливост, вие сте в грешка, защото аз не бих могъл да извърша такава несправедливост. 

2 Имате за съдия най-неумолимия, но същевременно най-любящия, търпелив и разбиращ 

Отец - съдия, който, вместо да оповестява прегрешенията ви или да ви издава пред близките ви, ви 

вика един по един, говори на сърцето ви, изпитва ви, когато е необходимо, и ви дава нова 

възможност - да довършите някое дело или да поправите грешка. 

3 Ако най-голямата любов на Отца не присъстваше в божествената справедливост, ако 

неговата справедливост нямаше този произход, това човечество вече нямаше да съществува, 

неговите грехове и непрестанни прегрешения щяха да изчерпят божественото търпение; но това не 

се е случило. Човечеството продължава да живее, душите продължават да се въплъщават и на всяка 

крачка, във всяко човешко дело се проявява Моята справедливост, която е любов и безкрайна 

милост. 

4 За да разберат материята, за която ви говоря, хората трябва да се потопят в смисъла на 

Моите наставления, а досега те са били заети със земните си дела и цели. Но сега настъпва часът, в 

който те ще оставят за кратко онова, което ги занимава и заробва толкова много, за да вдигнат 

поглед към небесната твърд и да Ме попитат вътрешно: "Боже мой, какво става в света? Какво се е 

случило с живота ни и какво сме направили с него, за което не знаем?" Това ще бъде моментът на 

просветление, който сега ще настъпи за мнозина. 

5 Другите ще бъдат изненадани от словото, което ви дадох в този момент и което ще достигне 

до сърцето на Моите пратеници, свидетели и ученици, каквито сте вие. 

6 Хората ще се опитват да отричат истинността на Моето откровение, но фактите, 

доказателствата и събитията ще говорят и свидетелстват за тази истина, която ще излезе от устата 

на Моя народ като великото послание на "Третата епоха". И също така чрез писанията Моето 

учение ще се разпространи по целия свят, защото това е позволено средство, което дадох на Моите 

пратеници от най-древни времена. Искам само да бдиш над моята истина и да я предаваш на 

сърцата по най-чистия и прост начин. 

7 Ученици, вижте как Учителят, който скоро ще приключи словото Си, ви дава във всяко 

учение урок за духовна подготовка за вашата борба. 

8 Вие се стичате, за да приемете моето учение, след като сте преминали през огромна пустиня 

на променящи се съдби. Причината за това е, че душата ви е почувствала, че е настъпило обявеното 

време за моето завръщане, че е чула божествения глас, който я призовава. 

9 Тълпи от болни, гладни, жадни и уморени хора, които идват в присъствието на своя 

Създател, вдъхновени от светлината на надеждата, копнеещи за хляба на любовта, за манната на 

живота. 

10 Бъдете добре дошли, всички вие! Починете си в сянката на моя мир, яжте и пийте и се 

отървете от болестите си. 

11 Ако продължавате да слушате това слово с постоянство, ако се стремите да издържите в 

житейската борба, ще почувствате, че бремето ви олеква, защото сте станали силни във вярата и 

знанието. 

12 Онези, които търсят от Мен само блага или съкровища от света и не признават 

съществуването на духовни дарове, ще изпитат разочарование и когато се отклонят от пътя, към 

който са призовани, ще намерят ръцете си празни, а сърцата си - опустошени. Те са души, които 

все още обичат нечистото, и Аз ще трябва да им дам още време, за да могат да се развият, да 

натрупат опит и когато се върнат на Моя път, да бъдат по-подготвени да Ме приемат. 

13 За онзи, който е дошъл с духовност, моето присъствие чрез това слово е истински празник 

на светлината, където най-добрите храни на духовното царство се предлагат на желанието на 

жадния за любов, справедливост, мъдрост и мир. Те няма да могат да се отклонят от моя път и ще 

знаят как да получат благата на света отгоре му. 
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14 Моята работа ще бъде същественото в живота им, а материалите ще бъдат допълнението, за 

да се поддържат живи и да изпълняват задачата, която им е поверена. 

15 О, ако всички вие разбирахте, че слънцето на това Слово скоро ще бъде скрито - щяхте да 

побързате да запазите нещо от неговата стойност и светлина в сърцата си. Но вие сте твърде бавни, 

за да разберете, твърде съпротивлявате се, за да разгърнете дара на ясновидството, за да можете 

още сега да съзрете близостта на Новата ера. 

16 Със сигурност моето присъствие сред вас под формата, в която съм бил с вас, ще бъде 

кратко и е необходимо да живеете настоящето и бъдещето, като забравите много обичаи, вярвания, 

идеи и начини на действие от миналото, които са част от огромния товар, който носехте със себе 

си, когато дойдохте да чуете Словото ми за първи път. 

17 Аз съм Спасителят на душите, Аз съм Защитникът на твоята вяра и на твоя живот. Не бих 

могъл да ви оставя да се гмурнете в бездните или да се изгубите в пустините, без да ви позволя да 

чуете утешителния ми глас, без да ви позволя да видите истинската светлина, която извира от Моя 

Дух. 

18 Ще се задоволите ли само да Ме слушате, за да дам мир на сърцето ви, без да се подготвите 

да посеете Моето дело в сърцата на ближните си или да бъдете Мои ученици? 

19 Ако желаете да Ми бъдете угодни, като бъдете полезни на ближния си, нека той споделя и 

използва божествените учения, които ви давам всеки път, когато се намеся, за да можете да 

говорите за Мен, за Моя закон и Моето учение, и да не бъдете изненадвани от онези, които са 

готови да се борят с всяка нова светлина, която се появява, дори ако тази светлина е абсолютната 

истина, мъдростта на всички времена. 

20 Разберете, че Аз ви призовах не само за да ви утеша в скърбите ви, но и за да ви науча да 

чувствате болката на ближните си и да ги утешавате в страданията им. 

21 Ако искате да знаете какво трябва да правите сред хората, достатъчно е да помислите какво 

съм направил сред вас от деня, в който за първи път чухте словото Ми. 

22 Простих ти, приех те с безкрайна милост и любов, позволих ти да си починеш от трудовете 

на деня. Не спрях да разглеждам социалното ви положение, вашата 

Не съм съдил класата или кастата ви. Изчистих проказата на греха ви и изцелих недъзите ви. Бях 

разбиращ, снизходителен и добронамерен, когато преценявах недостатъците ви. Върнах ви към 

истинския живот, като ви дадох учението за любовта, което ви позволява да спасите себе си, като 

спасите ближния си. 

23 В тези Мои дела, които съм извършил за всеки един от вас, можете да намерите най-добрия 

пример, който да използвате сред нуждаещите се, които ще дойдат при вас на тълпи. 

24 Когато говоря на тези хора тук, аз говоря на човечеството. Вашата задача утре е да се 

обърнете към сърцата на хората и братски да им предадете Моето Слово, което ще завърши делото 

на изкуплението.  

25 Днес усещате, че ви е сполетяла болка, и понякога не разбирате, че се пречиствате чрез тази 

чаша. Как можеш да говориш за Мен, когато си изцапан? Как би могла любовта, която се изразява 

в милосърдие и човечност, да извира от сърцето ви, ако то е пълно с егоизъм? 

26 Несъвършенствата на Божиите деца са довели до болка - болка, която се е превърнала в 

учител, за да обработи сърцата ви и да ви покаже пътя, който сте изгубили. Моята любов се заселва 

в сърцето ти, за да премахне от него всяко зло, защото искам да те видя силен, здрав и чист. 

27 Вслушайте се в този глас, който звучи сред вас в тази форма, не се уморявайте да го 

слушате. Удължих проявлението Си с намерението да изгладя неравностите в сърцата ви и когато 

след 1950 г. вече няма да се проявявам, да ви оставя твърди във вярата. 

28 Мъжете са отдадени на своята наука, сърцата и умовете им са изцяло погълнати от живота, 

който водят на земята. Затова сред хората избрах тези, чрез които говоря просто и без наука. 

Докоснах тези сърца, а след това проникнах в умовете им със светлината Си, за да донеса това 

послание на любов на Моя народ. 

29 Тази светлина осветява пътя на живота ви и затова сте се отдали на Мен. След Моето 

заминаване ще ви оставя сред човечеството, за да свидетелствате за Моята истина, а сред 

учениците ще се появят учители, които с делата си ще проповядват учението за духовната любов. 
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30 Радостите на небесното царство са за всички. Тук, на земята, ще имате частица от този мир 

и поглед към вечния живот. Бъдете добронамерени на земята и няма да ви липсва Моят мир. 

31 Много страници от Книгата на живота си видял да минават, откакто ти дадох Словото Си. 

Всяко от тях е перфектно обучение. Понякога любовта на Отца е била тази, която ви е говорила, 

друг път Учителят е бил този, който ви е поставил пред Своя стол, а понякога Съдията е бил този, 

който ви е подбуждал. 

32 Всички вие получихте моето слово, следователно всички вие получихте инструкции и 

задачи в духа, които да следвате. Някои от тях са започнали, други все още чакат времето да 

тръгнат, а трети са в процес на подготовка. Няма човек сред вас, който да не е получил 

способности за разгръщане. Но докато някои вече са започнали да се развиват, тъй като Аз все още 

се проявявам в тази форма, други ще започнат да развиват душата си едва след времето на Моето 

проявление. Въпреки това в тези времена всички вие се издигнете като един дух. 

33 Имате дарби да вниквате в Словото Ми, да получавате вдъхновенията Ми и виденията, 

които ще ви съобщят какво предстои. 

34 Онези, които са спрели днес - онези, които са получили дарове, за да получат Моя 

Божествен лъч, или които трябва да позволят на Духовния свят да се прояви чрез тях, и които не са 

изпълнили мисията си, ще започнат да я изпълняват по-късно, въпреки че вече им казвам, че 

формата на предаване трябва да се промени, за да не внасят смут в човечеството. 

35 Ще дойде ден, когато ще бъдете разпръснати по целия свят - едни в една страна, други в 

други страни, но всички ще се чувствате обединени от духовната хармония, която ви донесох. 

36 Подготвям ви да се обичате един друг и чрез тази връзка да бъдете силни и непобедими. 

Поради тази причина Аз съм любящият и търпелив Учител, който чрез своя пример показва пътя 

на учениците. Бдете над стъпките си, над делата си и дори над думите и мислите си. Не човекът ще 

съди за вашите несъвършенства, а Учителят, който винаги ще ви поправя чрез съвестта ви. 

37 Моята воля беше да се изявя чрез грешните хора, за да ви дам доказателства за Моята сила и 

Моята любов. Сега, чрез Духа, се обърнете към вашия Отец, за да Му докажете, че и вие Го 

обичате. Стремете се към тази цел, постигнете този възвишен диалог между духовете, без да се 

задоволявате с първите плодове, които ще пожънете, а само когато постигнете съвършенство. 

Тогава всяко човешко същество ще има в себе си божествения водач, който ще го води вечно по 

пътищата, предназначени за онези, които знаят как да се развиват нагоре в желанието си да обичат 

своя Създател. 

38 Моята светлина, която се превърна в слово, животът, изпитанията - всичко това има за цел 

да ви освободи от вашия материализъм. Утре дори човешката наука ще има духовност, 

възвишеност, благородни цели и ще знае как да говори за онова, което е било скрито от нея на пръв 

поглед и което тя само не е успяла да открие в действителност. Защото не интелектът, а душата ще 

проникне в тайната, и това ще стане само когато тя е достигнала чистота. 

Но не се безпокойте, хора, че заради обръщането към духа и това, което му принадлежи, 

човешкият живот и земните ви задължения ще бъдат пренебрегнати и че здравето и тялото ви ще 

пострадат от последици, за които днес още не подозирате. Защото когато душата на днешните хора 

се издигне от мръсотията, в която живее днес, тя ще почувства в тялото си нова сила и непозната 

досега светлина, която ще накара хората да създадат съществуване, изобилстващо от благополучие, 

благоденствие и здраве. 

39 Защо хората се опитват да се приближат до душите си непрекъснато с преходни и понякога 

безсмислени действия на поклонение? Не бива да заблуждавате душата или сърцето си с обреди, 

които нямат същност или съдържание на вечен живот. 

40 Необходимо е тази светлина скоро да достигне до сърцето на хората. Няма значение, че 

първоначално тя е причина за спорове или борби. Светлината и тъмнината, истината и лъжата, 

доброто и злото винаги са се сблъсквали. Както сенките на нощта се размиват пред светлината на 

деня, така и злото на хората ще отстъпи пред моето послание за любов. 

41 В онази "Втора епоха" в моето идване като човешко същество вярваха само няколко души. 

Въпреки това по-късно човечеството определя раждането на Спасителя като начало на нова епоха. 
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По същия начин в този момент началото на Моето проявление към вас, т.е. Моето идване като 

Светия Дух, ще бъде установено утре като начало на друга епоха. 

42 Вслушайте се в това, което ви казва Христос, въплъщението на Божествената любов. 

43 Мир на хората с добра воля, на онези, които обичат истината и сеят семената на любовта. 

44 Аз съм "Словото", което търси хората, защото те не са могли да стигнат до Мен. Това е 

Моята истина, която им разкривам, тъй като истината е царството, в което всички ще влезете 

според Моята воля. 

45 Как ще откриете истината, ако първо не ви кажа, че за нея са необходими много отречения? 

46 За да открием истината, понякога е необходимо да се откажем от това, което притежаваме, 

дори да се откажем от себе си. 

47 Самодоволният, материалистът, безразличният не може да види истината, докато не 

разруши стените, в които живее. Необходимо е той да преодолее страстите и слабостите си, за да 

види моята светлина лице в лице. 

48 Материалистът обича само човешкия живот. Въпреки това, осъзнавайки, че всичко в него е 

преходно, той се стреми да го изживее интензивно. Тогава, когато плановете или желанията му не 

се сбъдват или когато го сполети някаква болка, той се отчайва и хули; предизвиква съдбата и я 

обвинява, че не му дава благата, на които смята, че има право. 

49 Те са слаби души в неукротими тела, те са морално незрели същества, които са подлагани 

на многобройни изпитания, за да разберат фалшивото уважение, с което се отнасят към 

произведенията с малки заслуги в тяхната материализация. 

50 Колко много материализираните биха искали да променят съдбата си! Как копнеят всичко 

да върви според техните представи и воля. 

51 Човек може да получи от Бога всички блага, които желае, без да има нужда да оспорва 

Неговата справедливост или да не вярва в Неговата сила. Моята любов е готова да изслуша всеки, 

който иска да подобри съществуването си. 

52 Пак ви казвам: Мир на хората с добра воля, които обичат истината, защото те правят нещо, 

за да се подчинят на Божествената воля. А онези, които се поставят под моята закрила, неизбежно 

трябва да усещат моето присъствие - както в душата си, така и в човешкия си живот, в борбите си, 

в нуждите си, в изпитанията си. 

53 Хората с добра воля са деца, които се подчиняват на закона на своя Баща. Те вървят по 

правилния път и когато страдат много, издигат душата си към Мен в желание за прошка и мир. Те 

знаят, че болката често е необходима, и затова я понасят с търпение. Едва когато това стане 

непоносимо, те молят бремето на кръста им да бъде облекчено. "Господи - ми казват те, - знам, че 

душата ми се нуждае от пречистване, от страдание, за да се издигне нагоре. Вие знаете по-добре от 

мен от какво се нуждая. Не можете да ми дадете нищо, от което не се нуждая. Затова нека ми бъде 

Твоята воля." Блажени са онези, които мислят и се молят по този начин, защото търсят примера на 

своя Учител, за да го приложат в изпитанията на живота си. 

54 Вярно е, че всяка болка, всяко страдание обновява сърцето, разтърсва душата и я изчиства 

от петната, давайки ѝ възможност да расте и да се развива нагоре. 

55 Колко много полза носи болката в душата, когато тази чаша се изпие с любов и търпение! 

56 Далечно е изпитанието за душата ти. Вие сте като хилядолетните дървета, които губят 

своите оскъдни листа, когато вятърът ги брули и оголва, за да се покрият по-късно с нови листа. 

Така дървото изпълнява волята на Отца. По същия начин всички вие трябва да го изпълните, като 

позволите на изпитанията и уроците, които Отец ви дава през живота ви, да ви освободят от 

старите дрехи, нечистотиите и парцалите на душата, за да ви облекат в нови празнични одежди. 

57 Знайте, ученици, че болката премахва лошите плодове от сърцето ви, дава ви опит и кара 

грешките ви да бъдат поправени. 

58 По този начин вашият Отец ви изпитва, за да стане то ярко в съзнанието ви. Но ако не 

разбираш и страдаш безплодно, защото не откриваш смисъла на моите мъдри уроци, болката ти е 

безсмислена и ти не оценяваш урока. 

59 През това време ви обясних смисъла на живота, в който трябва да знаете причината за 

болката си, какво означават изкуплението и обезщетението и защо трябва да се пречистите. Когато 
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моят народ разбере и почувства моето учение, ще бъдат положени основите на едно ново 

човечество. 

60 Случвало ли ви се е понякога да бъдете разтърсени от болка? Изкривиха ли се клоните ви, 

отрониха ли се мършавите листа и паднаха ли лошите плодове от дървото ви? Казвам ви, че 

доброто, което душата ви е придобила, струва несравнимо повече от това, което се цени най-много 

в света. 

61 Давам ви примери, които можете да наблюдавате всеки ден в природата, като например 

дървото, когато е брулено от бурен вятър. Материалната природа е проявление на божествената 

природа, затова във всичко, което ви заобикаля в този живот, можете да намерите урок или 

откровение за духа си. 

62 Както тялото, за да живее, се нуждае от въздух, слънце, вода и хляб, така и душата се 

нуждае от жизнена среда, светлина и храна, които съответстват на нейната природа. Ако е лишено 

от свободата да се издига в желанието си да се храни, то става слабо, изсъхва и се притъпява; както 

ако детето е принудено да остане винаги в люлката си и да бъде затворено в стаята си. Крайниците 

му щяха да олекнат, той щеше да побледнее, сетивата му щяха да се притъпят, а способностите му 

щяха да атрофират. 

63 Осъзнайте, че душата също може да бъде куца! Мога дори да ви кажа, че светът е пълен с 

умствено изостанали, слепи, глухи и болни хора! Душата, която живее в затвор и без свобода да се 

развива, е същество, което не расте - нито в мъдрост, нито в сила, нито в добродетел. 

64 Не чакайте дивите бури да ви изчистят от нечистотиите, защото можете да очаквате и 

идването на сезоните, за да ви обновят в тях, да ви пречистят и да ви накарат да разцъфнете. 

65 Има много неща, които трябва да научите на този свят, за да можете да достигнете до други, 

по-висши светове на живота. 

66 Учете, мислете, разбирайте, за да се борите, да страдате и да се надявате. Винаги обичайте и 

имайте вяра. Бъдете хора на вярата и добрата воля и ще бъдете велики души. 

67 Ако искате да потърсите присъствието Ми в природата, която ви заобикаля, направете го. 

Знам, че ще Ме откриеш във всичко, защото Аз съм във всичко и във всяко Мое дело. 

68 Вижте как се изявявам чрез тези хора, в които се скривам за кратко време, за да пусна 

божественото Си слово от техните устни. Кога ще Ме съзреш отвъд това, което принадлежи на 

този свят? Кога ще Ме чуете чрез духовните си сетива, без да се нуждаете от човешки инструмент? 

69 Вечното поучително слово на Бога звучи непрестанно, защото Той е "Словото". Но само 

просветлените хора я чуват директно, т.е. от дух на дух. 

70 Щом влезете в пряко общение с Божественото и с човешкото, щом постигнете хармонията 

на своето същество, ще чуете песента, в която се обединяват ангелът и човекът, небето и светът, 

отвъдното и земното царство, духът и материята. Всички ще се обединят в химн на любовта към 

Божественото същество, което е дало живот на своите произведения и ги е направило свои деца. В 

този хвалебствен химн ще се обедините, ученици, защото с тази цел дойдох отново при хората. 

71 Необходимо е да влезете във вътрешното си светилище - онова, което не е построено от 

човешка ръка, а от Божествения разум. Казвам ви, че там ще се запознаете с откровението на 

истината, там ще разберете същността на Вечното, за да го обикнете повече от всичко преходно. 

72 Какво е вашето тяло? Мимолетна птичка, чийто полет е краткотраен - птичка, която 

несъзнателно пее за предстоящото си изчезване. Жалко тяло, което в своя егоизъм изисква и 

изисква много за себе си. Душата, от друга страна, е невидима за света, но чиста и светла птица, 

която с течение на времето се издига все по-високо и по-високо. Това е същество, за което няма 

възраст, години или векове. 

73 Знаете на кой ден, в кой час и в коя година сте родени. Но знаете ли кога сте оживели 

духовно? 

74 Издигнете душата, тя е същността на вашия живот, тя е вашата съдба и целта, за която сте 

създадени. Станете, защото така ще дойдете при Мен. Имам много да ви дам, много повече от това, 

което сте срещнали в света. 

75 Накрая любовта трябва да ви победи и чрез нея ще Ме познаете. 
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Моят мир да бъде с вас! 
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Инструкция 259 
1 Добре дошли, мои ученици. Вие дойдохте да чуете Моето учение и Аз ви приготвям 

трапезата, за да се нахраните с храната на вечния живот. 

2 Дори плътта ти да е слаба, душата ти е достатъчно силна, за да Ми се подчини. Блажен е 

ученикът, който е подготвил сърцето си и е оставил това, което принадлежи на света, за да чуе 

"Словото". 

3 Предлагам на душата ти дрехата на благодатта. Защото с течение на времето вие направихте 

от това, което ви дадох, парцали. 

4 Моят закон е учението, което сте получавали през цялото време - закон, на който не сте се 

подчинявали и поради непослушанието си сте изпаднали в объркване. Сега ви просветлявам отново 

със светлината на Светия Дух. 

5 Поверих ви скъпоценен камък с неоценима стойност, за да блесне пред човечеството. Не го 

крийте и не се лишавайте от него. 

6 Днес отбелязвате Моето триумфално влизане в древния Йерусалим. Днес човекът също се 

показва пред Мен с палмови клонки в материалните си ръце. Но не виждам мир в сърцето му. 

7 По това време множествата Ме приеха, като пееха "Осанна" с душите си, защото знаеха, че 

Господната благодат е с тях. По този начин те свидетелстваха, че Божият Син е сред хората. 

8 По-късно, когато бях принесен в жертва на светия олтар на кръста, за да ви науча да 

изпълнявате мисията си, мнозина се усъмниха, че Исус е Синът на истинския Бог, Божият Агнец, 

обявен много преди това от пророците. Но така е писано, че Агнецът ще ви просвети чрез кръвта 

Си. 

9 Днес идвам в Духа, за да ви дам отново Моите наставления, да ви одухотворя, да разсея 

мрака със светлината на Светия Дух, за да се обновите и да позволите на добродетелите да се 

проявят напълно. 

10 Хората все още не са чули тази дума, те не се съобразяват един с друг. Но Аз ви нарекох 

"Силният Израел", защото вие ще тръгнете изпълнени с моята сила, за да засвидетелствате моето 

духовно присъствие сред човечеството, за да донесете моята истина и да премахнете чашата на 

страданието, която светът изпразва в момента. 

11 Сред вас е гладният вълк. Трябва да наблюдавате и да се молите, трябва да практикувате 

моето учение. Който се подчинява на Моите заповеди, ще почувства Моя мир. 

12 През това време ви говорих съвсем ясно, за да Ме разберете. Показах ви, че този път е 

проходим. Когато ви сполети болка, не Отец ви я е изпратил. Вие самите сте го причинили с 

непослушанието си. 

13 Осъзнайте, че Аз съм безкрайна, възвишена и свята Любов, че обичам всички. Но Аз ви 

казвам: обичайте, както Отец ви обича, и Аз ще продължа да ви обичам винаги. 

14 Дойдох да ви пречистя като злато в тигел, за да бъдете пример за човечеството. Необходимо 

е да разберете моите учения, за да можете да бъдете сред своите събратя факел от светлина, който 

просветлява всички души. 

15 Това е твоята духовна душа, на която искам да дам вечен живот, защото е излязла от Мен. 

Подготвям го така, че да Ми се подчинява и да може да общува с Мен от дух на дух. 

16 Покажете Ми палмовите си клонки по духовен начин, защото материалните палмови клонки 

не достигат до Мен. Живеете във време, когато човечеството изпразва чашата на страданието. 

Гледайте и се молете, за да не бъдете и вие поразени от това страдание. 

17 В тези дни човечеството възпоменава Моите страсти. Но истина ви казвам: сега сте във 

времето, когато ще ви възкреся. 

18 Голяма е болката на Моя Дух, когато виждам, че човечеството все още Ме разпъва на кръст 

в своя фанатизъм, отклонение и грях. Вие обаче, избраните хора, които сте просветени, следвате 

Моето истинско учение, което ще царува сред хората завинаги. Хората няма да могат да задържат 

любовта ми, нито да затъмнят Божествената ми светлина. Насърчавам ви и ви напътствам с Моето 

Слово, за да можете да следвате стъпките Ми и да изпълнявате Моя Закон. 
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19 Утре ще се издигнете в молитва към моята божественост и просветени от интуицията си, ще 

бъдете водачи по пътя на своите ближни. 

20 Мисията, която ви поверих, е мисия, която трябва да изпълнявате по всяко време, защото 

чрез вашето посредничество човечеството трябва да получи Моята светлина и Аз ще го издигна до 

живота на благодатта. 

21 Израел, нямам желание да продължа да спя. Защото ако го направите, природните сили ще 

ви събудят и ще ви упрекнат, че не сте изпълнили възвишената и трудна мисия, която съм ви 

поверил. 

22 Направих така, че да познавате дарбите си и необятността на полетата, които съм ви 

поверил да почиствате и обработвате. 

23 Вие сте Моите деца, които са под Моята закрила, под листата на дървото на живота, и 

душите ви са пълни с радост. Казвам ви, избрани люде: Кой от вас, който е молил за моята милост, 

не я е получил? Блажени са онези от вас, които, познавайки големите Ми блага, са тръгнали да 

свидетелстват, че Отец е с вас. Защото заради вашето свидетелство ще тръгнат големи множества. 

24 Свидетелствайте, че съм бил с вас, за да могат хората да получат живота на благодатта в 

душата си, за да открият в Мен най-добрия лекар и да Ме търсят от дух на дух. 

25 През Втората епоха моите ученици разпространиха моето учение, за да може човечеството 

да го изучава, да размишлява върху него и да го прилага. Но по-късно човекът се отдалечи от 

същността на моето учение и създаде свой собствен закон, който да ръководи масите. Но аз не 

приемам това, което човекът е създал в своята аберация и материализация. Само ви напомням, че 

истинският ми храм трябва да бъде изграден в сърцето и в душата ви. 

26 През това време учех онези от вас, които Ме търсеха, да Ме усещат в сърцето си, да 

отпечатват Моите учения в него, за да бъдат хора, които живеят изпълнени с благодат и светлина. 

27 Подгответе се и тръгнете със смирение, за да донесете това послание за мир на 

човечеството. Молете се за тях, за да може вашият Отец да направи така, че Неговият закон да бъде 

признат и спазван от всички хора, за да могат те да живеят благодатен живот и да знаят как да Ме 

търсят от дух на дух. 

28 Спомнете си, че казах: Когато двама или трима от вас се съберат в Мое име, Аз ще бъда 

сред вас и ще се открия според подготовката ви. 

29 Дойдох в този момент, за да дам на човечеството още едно доказателство за Моята любов, 

като се изявя сред вас, избрания народ. 

30 Трябва да свидетелствате на хората и да ги учите, че когато се подготвят, когато премахнат 

материализацията си, ще Ме почувстват и видят с духа си. Затова ви говорих чрез човешкия 

интелект и това проявление чрез грешните хора беше доказателство за любовта, която ви дадох, за 

да можете да приемете Моето Слово и по-късно да го донесете на човечеството. 

31 Подготви се, Израел, защото времето за Моето проявление чрез човешкия интелект е кратко 

и Аз не искам утре да се чувствате като сираци заради липсата на подготовка и да подражавате на 

тълпите, които се събират в показните си църкви и се задоволяват с церемонии и материални 

песнопения. 

Сред тези тълпи има малцина, които са Ме почувствали. Но Аз дойдох при вас, за да подготвя 

сърцата ви и да просветля душите ви, да ви дам Моето Слово, изпълнено с любов, за да почувствате 

Моето присъствие и да бъдете сред онези, които утре ще предадат тази любов и мир на своите 

ближни. 

32 Ако не подготвите сърцата си, изпълнени с любов, чрез Моето Слово - какво ще стане с вас, 

какво ще стане с ближния ви, когато настъпи времето на големите изпитания и бури, които ще 

връхлетят човечеството? 

В сърцата им няма мир и когато тези хора се отдават на удоволствия за кратко време в 

желанието си да се утешат, Аз ви казвам истината, че във всички тези удоволствия те имат 

страдаща и болна душа, която не чувства Моя мир. В разсейването, което търсят, те задоволяват 

само физическите си сетива, но душите им изпитват само болка. 
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33 Това човечество не Ме е почувствало, никой още не е дошъл при него, за да го хване за ръка 

и да му покаже пътя. Ще я приема като невинна и ще съдя престъпленията й с милост. Ще й дам 

възможност да се поправи. 

Но вие, избрани люде, които Ме чухте, в които се открих - как ще се почувствате пред Мен, 

когато стигнете до духовното и изповядате непослушанието си към Мен? Вие сте онези, които са 

получили благодат от Отца, и Аз искам да ви приема заедно с изпълнението на вашата трудна 

мисия. Не искам да бъдете обвинявани в Моето присъствие, искам да ви приема с бащинска 

усмивка и да ви изпратя отново в света като духове на светлината, като водачи и защитници на 

ближния. 

34 Истина ви казвам: Вие дойдохте при Мен, защото Илия ви събра по различни пътища, 

защото вие сте избраните, които Илия доведе при Мен като овце. Всеки, който се намира в 

овчарника на Илия, е защитаван от него. Този неуморен Пастир ви пази от коварните възстановки. 

35 Светият Дух ви е просветил. Но не само тези от вас, които имат Моя Божествен печат, имат 

тази благодат, а всеки, който се издига при Мен, подготвен и напътстван от Илия. 

36 Светлината на Светия Дух ви просвети, за да бъдете с Мен в дух и истина. Това е начинът, 

по който ще почувствате Моята любов и ще намерите спасение. 

37 Приемам овцете, които Илия води пред Мен. Той ще продължи да търси изгубените, защото 

Аз ще даря милостта Си на всички народи на земята и на всички идващи поколения. 

38 Учителят ви казва: Пийте от този неизчерпаем извор, вие, кристално чиста вода, хранете се 

с хляба на вечния живот, вземете плода на лозата. Ето, приготвил съм ти най-доброто място на 

трапезата Си. 

39 Питам те, Израел: Какво искаш за народите? Защото тази полза не е само за вас. Вижте как 

народите са били засегнати от големите изпитания на болката. Но на теб казвам: Израел, ако се 

застъпваш и молиш за своите ближни, Моята воля ще се изпълни в цялото човечество. 

40 Мъжете са изопачили моето учение. Но аз дойдох при вас, за да ви обуча отново на Моето 

учение, на Моята мъдрост, за да станете Мои ученици и да бъдете тези, които утре ще обучават 

хората по света и ще направят така, че Моето присъствие да се усеща в душите им. 

41 Народите се готвят да се впуснат в нови войни. Но ако бдиш и се молиш, Аз ще предложа и 

ще даря Своя мир на човечеството. 

42 Аз дойдох в духа на тази Трета епоха, за да ви възкреся като Лазар от гроба към живот. Аз 

изцелих проказата ти и премахнах болката ти. 

43 Дадох ви напътствията си, за да носите любовта ми в сърцето си и така да тръгнете 

подготвени да водите човечеството и да му покажете дървото, което ви е дало сянка и е дало живот 

с плодовете си. 

44 Покани хората да дойдат при Мен, за да им дам бащинската си ласка, да просветля душите 

им, да ги спася от безкрайното море на злото, да им дам мляко и мед и да премахна горчивината от 

живота им. 

45 Ако говорите така на ближните си, ще сте изпълнили мандата, който съм ви дал във всички 

времена. Чуйте в себе си, възлюбени хора, гласа на съвестта и укрепете решимостта си да Ме 

обичате и да обичате ближните си. 

46 Търся любовта на сърцето ти, за да изградиш в него светилище за Мен. Обичам те, украсих 

те с божествена благодат и те просветих, за да ми служиш. 

47 В теб съм вложил това Слово, което утре ще се размножи като добро семе. Защото, когато 

вече не Ме чувате в тази форма, множествата ще се обърнат към Моите ученици, за да получат 

наставленията, които не са могли да чуят чрез гласоподавателите. Ти ще ги наставляваш и Аз ще 

бъда с тях. Ще бъдете предани и послушни на Моя закон, за да може Моето дело да ви служи за 

защита и да издигнете знамето на одухотворяването. 

48 Израел, големите изпитания са готови да сполетят човечеството, защото човечеството е 

пожелало това, защото в сърцата му все още живее желанието да унищожава, а също и защото е 

създало свой собствен Бог в този свят. Но преди човекът да изпълни собствената си воля, Отец ще 

се почувства отново сред човечеството. 
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Вие, Моят народ, ще станете, за да покажете отново ковчега на спасението, който е Моят закон, 

както Ной говореше на народа тогава. 

49 Подготви се, народе Мой, да приемеш онези, които ще дойдат при теб. Дайте им Моята 

любов, научете ги да се обичат един друг, покажете им Моя закон, запалете в сърцата им пламъка 

на вярата и им дайте мир с Моето слово, за да могат да се хранят с него в своите пътища. Ти ще 

научиш тези множества да Ме търсят от дух на дух. 

50 Дошли сте на Земята, за да изпълните тази мисия. За това те подготвих чрез Словото Си, за 

да утоля жаждата на душата ти с тази кристално чиста вода, да те укрепя и излекувам. Ще се 

издигате смело, за да говорите на хората в Мое име. Вие ще бъдете Мои пратеници и чрез вашето 

посредничество ще им дам Своята светлина. 

51 Станете в молитва и Аз ще бъда с вас, а заедно с духовния свят постепенно ще събудите 

хората. Гледайте и се молете за онези, които не са Ме усетили и плачат в болката си, като Ми 

казват: "Отче, Отче, защо не ни чуваш?" 

Ти обаче, който знаеш как да Ме търсиш от дух на дух, ще научиш ближните си да се молят и да 

Ме търсят в тишина и в извисяване на собствените си души. Ще направя така, че прошката Ми да 

бъде осезаема за тях, ще им дам светлина и мъдрост, за да изпълняват закона Ми. 

52 Чрез тези от вас, които са Ме разпознали и са с Мен, Аз ще помогна на онези, които загиват 

в огромното море на злото. Аз им прощавам и ги благославям. Вие обаче, които сте получили 

добро от вашия Бог и Господ, свидетелствайте на човечеството за всичко, на което ви научих и 

което ви разкрих, за да могат и те да Ме обикнат и да започнат да изпълняват своята духовна 

мисия. 

53 Пророкувано е, че в днешно време на земята ще се появи новият Божи народ - "народът на 

Израел", и думите Ми трябва да се сбъднат. Но не се заблуждавайте, че става дума за еврейския 

народ, когато споменавам Новия народ на Израел. Защото народът, за който ви говоря, ще бъде 

съставен от всички раси и езици. Неговата общност няма да бъде физическа, а духовна, както и 

мисията му ще бъде духовна. 

54 Докато в Първата епоха Израел се състоеше от дванадесет племена, сега ще има дванадесет 

мисии, които Новият народ ще изпълнява - дванадесет божествени мисии, които в своето 

взаимодействие ще му дадат силата на непобедим народ. 

55 На хората няма да им се налага да създават групи, за да формират новите племена. Ще ги 

създам и ще дам на всеки от тях различна мисия, която да изпълняват сред хората. 

56 Даровете на интуицията, откровението и вдъхновението ще се събудят в духа на Новия 

Израел, защото чрез тях той ще получи моите послания. 

57 Хората, които ще формират новия народ, няма да бъдат избрани на земята, но поради моята 

любов те вече ще бъдат белязани или запечатани в душите си като еволюирали същества, като 

същества от светлина, които няма да могат да се отклонят от пътя, който им е предначертан. 

58 Точно както в Първата епоха Израил се подготвяше и нареждаше да премине през 

пустинята в желанието си да стигне до Обетованата земя и на всяко племе беше възложена 

различна задача, така и в този период едни ще укрепват духовно други и всеки ще изпълнява 

възложената му задача. 

59 Вие, които Ме слушате сега, ще бъдете само част от този народ, който ще бъде разпръснат 

по цялата земя и ще бъде толкова многоброен, колкото са звездите на небето. 

60 Знакът, който някои от вас получиха, е само символ на знака, който носи в душата си всеки, 

който изпълнява задача в Новия народ на Израел в тази Трета епоха. 

61 Неведнъж съм ви казвал, че душата ви пази в себе си всичко, което притежава, още преди да 

дойде на земята. Следователно актът, който вие наричате "запечатване", е бил само символ. 

Радвайте се обаче, защото задачата ви вече е поставена, защото вече знаете каква ще бъде съдбата 

ви и ролята ви в лоното на Новия народ. 

62 Вие ще бъдете глашатаите, които ще възвестяват Моите напътствия на народите, и ще 

бъдете тези, които ще разкриват на човечеството божественото послание, на което ви направих 

довереници. Защото в това послание всички пратеници и белязани ще бъдат духовно обединени. 
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Вие ще обявите на човечеството времето, когато всички дарби и способности на душата ще бъдат 

освободени, и ще научите как да ги откриете, разгърнете и използвате. 

63 Вдъхновението, интуицията, дарът на словото, изцелението, пророчеството, откровението, 

духовният диалог - това са даровете, които, изляти върху моя народ, ще направят от всички хора 

ново човечество. Но се молете, имайте вяра и смелост, за да разпространявате мир, справедливост 

и милосърдие сред ближните си. 

64 Моите пратеници ще изпълняват задачи навсякъде, в лоното на всяка институция. Сърцето 

им няма да знае каква духовна мисия изпълнява, но душата им ще е напълно наясно с всичко, което 

прави. Тя ще покаже на сърцето съдбата, която трябва да изпълни на земята, и ще разкрие на ума 

всичко, което трябва да осъзнае. 

65 Колко голяма е отговорността на вас, които сте получили това послание! Защото трябва да 

се подготвите да свидетелствате за това, което сте чули, и да бъдете пример и учение за духовност. 

66 Не трябва да има нито едно двусмислие между вас, когато дойде време да отворите устата 

си, за да провъзгласите Благата вест на хората, и истината и щедростта трябва да се изразяват както 

в делата ви, така и в думите и писанията ви. 

67 Сега ви питам: Искате ли да сте тези, които да прозвучат като сигнал за събуждане на 

човечеството, събуждайки го с камбанен звън, чийто звук е звукът на истината, призоваваща 

сърцата? Или искате те да изчакат, докато и последната ви следа на земята изчезне, за да могат 

новите поколения да предадат това свидетелство на народите по света? 

68 Не сбърках, когато изпратих всеки от вас, макар че понякога се съмнявате в силите си да се 

справите с такава висока съдба. 

69 Съмнявате се, че сте избрани и изпратени, защото познавате своите слабости. Но мога да ви 

кажа, че тези слабости не са в духовната душа, която изпратих, а в плътта, която ви служи за 

изпитание на земята. 

70 Ще дойде време, когато духовната душа ще надделее над тялото и светлината на познанието 

ще засияе във всеки ум. Тогава ще бъдете единни помежду си, защото ще остане само един: Това е 

да се подчинявате на заповедта, записана в душата ви от Отец, за да бъдете достойни деца на Новия 

народ на Израел. 

71 Божествената светлина на Учителя се разпространява по цялата земя. Отправям призив към 

моите "работници", за да седнете на трапезата на Господа. Изразете своето послушание и 

смирение, елате да се нахраните, за да имате в себе си любов, разбиране и милосърдие. 

72 Аз, Върховният Учител, давам съвършен пример на моите "работници". В тази Трета епоха 

Аз подготвям учениците си, за да бъдете сърца, които изпълняват Закона и упражняват милостта, 

която е ваша. 

73 Идвам при вас, възлюбени ученици, за да ви насърча с любовта Си, за да Ме почувствате и 

да Ме познаете, за да знаете от кого чувате Словото и да го разбирате, като го изучавате и 

изследвате. 

74 Потопете се в нея, възлюбени "работници", защото в човечеството се разпространява мрак - 

омраза, алчност и суета. Но вие имате голяма сила, вие сте тези, които трябва да говорят за моето 

дело, така че болните, прокажените, невярващите да могат да разпознаят какво доставя 

"Божественото слово" в този момент. 

75 Вие сте светлината на света. Но въпреки че блестите сред хората, вие все още не познавате 

себе си и хората не ви познават. 

76 Невярващото човечество отваря устата си, за да отрече Моята сила, защото очаква да види 

доказателствата и чудесата, които му дадох през Втората епоха. Хората подхранват 

идолопоклонничеството, защото не знаят как да повдигнат душите си, не знаят как да се молят, 

нито как да просят. 

77 Когато ви научих да питате, ви поставих на пътя на истината, на възходящото развитие и 

подготовка. Казах ви: Ще учите хората да бдят и да се молят. 

78 Помислете, изучавайте и ще разберете, че Учителят се изявява във вашата низост, за да ви 

даде светлина, прошка и благословии, че никога не ви е изоставял. Аз съм с теб, за да облекча твоя 

кръст и да ти дам утеха. 
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79 Поверих ви нивите и земеделските инструменти, за да ги обработвате и да се грижите за 

тях. 

80 Човечеството е гладно и жадно за истината, която ви поверих. Човечеството се движи към 

мрака, към бездната, към разрухата. Но има сърца, които Ме обичат - от различни езици, раси и 

цветове. Само отправям призив към душите, без да разглеждам различията. 

81 Ти, Израел, си този, който трябва да им покажеш пътя, който трябва да им дадеш Моите 

наставления. 

82 Признайте благодатта, която притежавате, и стойността на Моето Слово. Работете с едно 

сърце, с един човек и с една воля, за да изпълните справедливо мисията, която ви поверих. 

83 Обичайте се един друг, обединявайте се и бъдете пример за смирение. Предавайте Моето 

слово, давайте здраве, утешавайте, възкресявайте Лазар от гроба, връщайте зрението на слепите и 

изцелявайте хромите, тогава човечеството ще Ме признае чрез тези духовни чудеса. 

84 След 1950 г. вече няма да Ме чувате чрез гласоподаватели и тогава ще разберете, че това е 

бил Учителят, че това е бил Светият Дух, който се е изявил чрез човешката способност за 

разбиране. 

85 Днес ви давам Моята благодат като Отец и Моите наставления като Учител. Призовах ви 

чрез мелодичния си звън и ви събрах от различни пътища, за да ви направя водачи на хората в това 

време. Напомних ви за мисията, която трябва да изпълните, и обучих духовните ви очи да Ме 

виждат чрез символи и фигури. Дадох ви дара на словото, за да можете да свидетелствате пред 

човечеството за откровенията, които сте получили от Мен. 

86 вие сте Моите избраници и Аз ви казах: където и да отидете, ще оставяте следа от светлина. 

За да оставите тази следа обаче, трябва да се обновите, да се подготвите. 

87 Ако следвате Моите учения, от какво бихте могли да се страхувате от света? Говоря ви с 

пълна яснота, за да Ме разберете и да можете да Ме следвате. 

88 Аз ви уча, за да можете да дадете на света думи на истината, за да усетите Моето 

присъствие. Предложете Ми цветята на сърцето си, нека благоуханието на добрите ви дела се 

издигне до Моя Дух, бъдете добър пример за ближните си и утре, когато вече няма да Ме чувате 

чрез тези гласоподаватели, тръгнете като Мои добри ученици да показвате на човечеството този 

път. 

89 Хората опорочиха работата ми и се заблудиха. Но вие ще се възпитавате и няма да изпадате 

повече в идолопоклонство. Защото образите, създадени от човешки ръце, не говорят, не чувстват и 

не чуват. Трябва ли моята същност да се материализира, за да бъда с теб? Истината ще надделее 

във всеки един момент. Винаги съм ви давал думи на истина, за да можете и вие да свидетелствате 

за Мен. 

90 Изкушението иска да ви лиши от даровете ви като хищна птица. Но вие живеете във време, 

когато имате свобода на вярата, тъй като епохата на потисничеството вече е отминала, и трябва да 

използвате тази свобода и да не се оставяте да бъдете роби на човешката злоба и лъжа. 

91 Предавайте това учение с любов, защото любовта е това, което ви дадох. Не съм използвал 

камшика, за да ви накарам да повярвате в Мен. Защото, ако го направя, няма да бъда вече ваш Отец 

и ваш Бог. 

92 По пътищата и пътеките на света сте се сблъсквали с болка. Сега съзерцавай този път, 

където е моята истина, съзерцавай славата му с духовния си поглед. Поверил съм ви ключове, 

дарби и власт. Използвайте добре всичко това, за да може човечеството да ви разпознае като мои 

ученици. 

93 Сега е моментът да се подготвите, за да можете да се заемете с изпълнението на мисията си, 

когато вече няма да Ме чувате чрез носителите на гласове. Никога няма да се отделя от теб. Ще ви 

вдъхновявам и ще ви говоря от дух на дух, за да можете да изпълните трудната си мисия. 

Моят мир да бъде с вас! 
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Инструкция 260 
1 В този момент вие се връщате при Мен, за да чуете новото Ми учение, да получите листа с 

Моята доктрина, която бяхте забравили, и да потърсите книгата с Моите откровения, която хората 

също бяха скрили от вас. 

2 Отворих пред вас още една глава от Книгата на живота, Шестия печат, която съдържа 

безкрайна мъдрост, която сега ви разкривам по прост и разбираем начин. Това откровение ви 

обяснява тайните, които не сте успели да разгадаете. 

3 Шестият печат е напълно отворен и аз ви показвам една след друга неговите страници. 

4 Винаги, когато подготовката ви е била голяма, когато сте Ме слушали, сте получавали 

големи Божествени откровения. Вие сте наследници на Книгата на Мъдростта и затова, когато се 

подготвите, съдържанието на Шестия печат ще се влее във вас, за да бъдете свидетелят, който 

потвърждава, че гласът, който е чул, е бил Моят глас, и вие свидетелствате за това чрез делата си. 

5 Ако Отец не се разкриваше на Своите деца, можеше ли да очаква от тях съвършено 

разбиране и любов? Помнете, че с течение на времето Аз оповестявах Моите учения на вашия дух с 

все по-голяма простота. 

6 Трябва да ви кажа, че макар да живеете във времето на Светия Дух, вие все още не Ме 

познавате напълно, нямате съвършена представа кой съм Аз и не сте разбрали какво съм ви 

разкрил. Но любовта ви ще ви отведе до целта на житейския път, окуражена от думите на вашия 

Учител. 

7 Вие се лутате в духовна пустиня, озарени от светлината на божествен фар. Не горещият 

пясък изгаря стъпалата на краката ви, нито слънчевите лъчи нараняват кожата на лицето ви. 

Липсата на вода и хляб не е това, което те измъчва, но все пак - животът, който живееш, с неговите 

жертви, трудности и нещастия, също е пустиня, която бавно прекосяваш, но с твърдата надежда да 

достигнеш Царството на мира. 

8 Илия е водачът, който води хората в този период, показва им пътя и ги насърчава в борбата. 

9 Това странстване ще остави напредък и съвършенство в душата ви. Осъзнайте обаче, че ако 

сте били чираци в Първото време, ще бъдете ученици във Второто време и през това време ще 

получите обучение, за да станете майстори. 

Трябва да бъдете бдителни, защото хората ще започнат да изследват работата ми, която някои 

ще смятат за научна. След това ще им разкажете как духовното учение ще преобрази света и ще го 

засвидетелствате с делата си на любов към ближните. 

10 Не се противопоставям на човешката наука, защото науката е знание, познание, светлина. 

Но Моите наставления са над всяко човешко познание. В Моето Слово ви говоря за душата, за 

познанието на духовното, на Божественото, за познанието на по-висшия живот, който е отвъд 

всичко, което е вещество и материя. Истина ви казвам: благославям науката, която хората са 

развили за благото на човечеството. 

11 Сега е времето, когато ще се говори много за душата и науката. Науката не е привилегия 

само на онези, които се обучават физически, за да я изучават. Защото тя е светлина, която извира от 

душата, която я получава от Бога. 

12 Моите божествени инструкции са висша наука, която ви учи да усъвършенствате душата си. 

За тази цел ви дадох мозъка и сърцето, за да усъвършенствате мисленето и чувствата си. 

13 Учението, което ви давам в този момент, няма граници, то е всеобхватно, безкрайно. В нея 

ще намерите истинското познание за духовния и материалния живот. 

14 Виждам, че сте способни да разберете моето учение и да проникнете в тайните му. 

Благодарение на материалната наука вие сте опознали законите, които управляват материалното 

творение - закони, които са кондензирани в собственото ви тяло. 

Но когато опознахте това, което преди това беше загадка за вас, разбрахте, че се намирате пред 

праговете на отвъдното, където усещате сърцето на Отца, който непрестанно се опитва да ви 

предаде Себе си. Какво може да ви е неизвестно, когато познавате моето учение? 

15 Затова ви казвам, че моето учение ви дава висшето познание, което ще предпази сърцето ви 

от отчаяние в присъствието на учените от този свят. 
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16 За да разберете смисъла или значението на всяко събитие в природата или в живота си, не е 

необходимо да се обръщате към научните книги. Достатъчно е да подготвите ума си и да 

пречистите сърцето си, за да може вдъхновението да струи от устните ви. 

17 Любовта Ми към вас е толкова голяма, че макар да сте все още толкова незрели, ви 

предложих Моето царство и слязох при вас, за да ви дам Моята Кръв! 

18 Тези хора, които обучавам в момента, няма да бъдат по-велики от другите, но ще бъдат по-

отговорни за това, което съм им поверил, и за това, което съм им разкрил. Твоята задача е да 

накараш другите да споделят това, което притежаваш, да ги накараш да заприличат на теб, така че 

макар и да си бил първият, който е получил, да бъдеш последният от смирение. Не се страхувайте, 

че тези, които идват след вас, ще постигнат по-голям напредък от вас. Колкото повече давате, 

толкова повече ще се увеличават знанията ви. Ако пък не предадеш нищо от това, което си получил 

от Отца, душата ти ще остане гола, сърцето ти - празно, а ръцете ти - без сила. Тогава ще сте 

загубили съкровището и книгата ще бъде затворена. Устата ти ще остане безмълвна и вече няма да 

говори за духовни учения, а ти ще загубиш лечебния балсам, който Исус ти е поверил. 

19 Вашата мисия сред хората е мисия на мир и любов. Вашият дух вече имаше тази мисия в 

Първата епоха, когато бяхте деца-ученици на Моя закон, когато ви използвах като инструменти, за 

да давам поучения и примери на хората от всички времена. Във Втората епоха вие бяхте ученици 

на Исус, тъй като чухте от моите устни това, което дванадесетте апостоли чуха и разпространиха, 

за да станат свидетели всички хора. Затова след моето заминаване се появиха много Христови 

ученици и много мъченици. 

20 Хора: В това време, когато дойда като Светия Дух, ще ви оставя обучени като Учители, 

способни да общуват пряко с Божественото. 

21 Повечето човешки същества няма да Ме чуят чрез човешкия интелект, но ще получат 

наставленията Ми чрез вас. Вече наближава времето, когато завинаги ще премахна тази форма на 

даване на Моето Слово в този свят. Но много народи, които не са Ме чували, ще Ме чуят чрез вас. 

Днес моят завет с теб ще бъде подпечатан не с кръвта ми, а със светлината ми. 

22 Няма да ви се налага да питате хората какво да правите, да заеквате или да мълчите при 

въпросите им. Вие носите в себе си Учителя, който ще ви говори и вдъхновява. Молитвата ви ще 

получи достатъчно сила и мощ, за да върши чудеса. 

23 Вижте как светът, изправен пред големите си нужди, размишлява върху обещанията, които 

Исус е дал през Втората епоха, за да се завърне при човечеството, и изучава пророците от 

предишните времена с надеждата, че събитията около тази епоха са знак за моето скорошно 

идване. 

24 Ако вие, като последователи на моето дело, се почувствате по-низши и презрени от своите 

събратя, ще ви смятат за глупави и невежи. 

25 Това е само форма на изразяване, която използвам, когато ви казвам, че се проявявам чрез 

невежите. Защото мозъкът, който позволява на Моето вдъхновение да премине, разкрива светлина 

в душата, а светлината е мъдрост. 

26 Казвам ви отново: Бой! Докато душата върви по пътя на развитието, тя ще бъде изложена на 

изкушения. Затова ви наставлявам и ви давам сила, за да можете да преодолеете лошите 

наклонности. Ако душата ви е силна, тя ще даде сила на ума и твърда воля на сърцето, за да 

преодолее желанията на плътта. Ако на човека му липсва светлина, душата му не се развива. 

Тогава всички превратности на живота въздействат върху сърцето му със сила и той е като лодка, 

която се преобръща по време на буря. 

27 Когато душата на човека е подготвена, той сякаш носи неразрушима броня срещу 

коварството на изкушението. 

28 Разкрих ви тези учения, за да можете, когато паднете или се препънете за миг по пътя, да 

разпознаете прегрешението си и да потърсите отново пътя към поправянето. 

29 Ако сте смирени, духовното ви богатство ще се увеличи в живота, който ви очаква. Тогава 

ще имате мир, който ще ви даде най-прекрасното усещане в съществуването ви. И в духа ти ще се 

роди желанието да служиш на Отца, като бъдеш верен пазител на всичко, създадено от Мен, като 

бъдеш утеха за страдащите и мир за немирните. 
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30 Не само Моето Слово ви известява за Моето присъствие в тези моменти, но и вашата душа 

Ме усеща дълбоко сред този мир, който ви давам. 

31 Учителят е с вас. Душата ти е заела място на небесната ми трапеза. Истина ви казвам, на 

тази трапеза няма привилегировани места, всички са равни, защото са обхванати от Моята милост. 

32 Моята любов прониква във вашето същество, така че да обичате ближния си, както Аз ви 

обичам, и да няма нито първо, нито последно място в сърцата ви. Ако вече бяхте тръгнали към 

народите, провинциите и селата, щяхте да откриете едно човечество без любов, без милост, щяхте 

да откриете навсякъде болка и мизерия. Навсякъде ще намерите подходяща земя, за да посеете 

семето ми. 

33 Човечеството усеща Моето присъствие, без да знае по какъв начин съм му се изявил, и в 

страшната си молитва Ми казва, че само Моята Кръв ще може да го спаси, че ако му дам хляба Си, 

то няма да умре от глад и жажда за любов и че само Моята светлина ще намери решение на 

конфликтите му. Нейният глас, изпълнен с болка и отчаяние, Ме пита: "Защо не идваш? Защо не се 

приближиш до онзи, който Те призовава и моли в болката си?" 

34 Те не знаят, че има хора, които Ме слушат ден след ден и получават присъствието на Моя 

Дух, който със Своята благодат превръща париите в служители на божествеността. 

35 Ако знаеха, че скоро ще си тръгна отново, щяха да ви осъдят безмилостно като 

неблагодарници заради безразличието ви към нуждата им от утеха, от духовно слово, от лъч 

светлина. 

36 В момента ви подготвям за времето след Моето заминаване, за да останете единни въпреки 

превратностите на живота, защото "Словото" ще продължи да вибрира духовно във вас, 

разкривайки ви велики вдъхновения. Когато се събирате, за да говорите за духовни прояви, ще 

получавате божествени вдъхновения от Мен и в тези моменти ще усещате топлината на сърцето на 

Учителя и сладката тежест на ръката Му върху главата си. Тогава ще ви се стори, че чувате 

любимия ми глас, който ще ви даде Моя мир. 

37 Давам ви капка лечебен балсам, за да можете, когато сте преследвани, да извършвате 

чудотворни изцеления сред хората. Защото по време на големите епидемии, когато избухват 

непознати за науката странни болести, ще се прояви властта на моите ученици. 

38 Поверявам ти ключ, с който ще отвориш и най-ръждясалата ключалка, т.е. най-непокорното 

сърце, и дори затворническите порти, за да дадеш свобода на невинните и да спасиш виновните. 

Винаги ще живееш в мир и ще се доверяваш на Мен, защото където и да отидеш, ще бъдеш 

закрилян от Моите ангели. Те ще направят така, че вашата мисия да бъде изпълнена и ще ви 

придружат в домове, болници, затвори, в полетата на раздора и войната - навсякъде, където можете 

да отидете, за да посеете Моето семе. 

39 Тогава светлината на Шестия печат ще засияе със сила, която ще бъде като универсален 

факел, чиито лъчи ще се виждат от всички, и името на моето Учение ще стане известно сред 

човечеството. 

40 Това кътче на земята, където съм се изявил през това време, ще бъде отражение на Новия 

Йерусалим, който ще отвори своите "дванадесет порти", за да даде достъп на чужденците, които 

ще дойдат на големи множества, за да питат къде е бил Учителят през това време, да искат 

свидетелство за чудесата, които е извършил, и за доказателствата, които е дал, да изучават 

Неговото Слово и да наблюдават онези, които са били Негови ученици. Мнозина ще се позоват на 

Писанията и пророчествата от минали времена, за да определят дали наистина съм бил сред вас. 

41 Някои от моите ученици ще останат там, където са сега. Други пък ще трябва да заминат за 

други страни и по пътя си като апостоли и мисионери ще видят бойните полета, където 

разрушението и смъртта са оставили следи. Те ще видят мъртвите градове, руините и мизерията. 

Тогава ще започне борбата за връщане на "мъртвите" към живота на вярата, на светлината и на 

любовта. Но ако хората се усъмнят в истинността на Моите "работници", Аз ще извърша чудеса с 

тяхно посредничество. Тогава неверниците ще се обърнат, ще заплачат и множествата ще обсипят с 

болка сърцето на тези пратеници. 

42 Не знаете от кого ще бъдете призовани и приети. Но където и да отидете и пред когото и да 

се представите, винаги трябва да говорите в смирение и кротост. Ще тълкувате закона, 
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откровенията и ученията от минали времена, както и това, което е било разкрито през това време от 

Светия Дух. Ще говориш образно, но ще знаеш как да обясняваш моите образни изрази и притчи, 

за да могат възрастните да разбират, децата да се събуждат, а възрастните да не си блъскат главата. 

43 Онези, които се обърнат към това Слово, ще се присъединят към "работниците" и ще 

тръгнат да печелят сърца и души за Мен. 

44 Конфронтацията ще бъде ожесточена, но плодотворна, защото болката предварително ще е 

направила сърцата плодородни. 

45 Признайте трансформациите, които ще настъпят благодарение на моето преподаване! 

46 Материалното насилие ще бъде обезсилено, науката ще бъде объркана, гордостта ще бъде 

унижена, а страстите ще бъдат покорени. 

47 Душата на човека, която вече се е развила благодарение на своята еволюция, скоро ще 

разбере и ще използва откровенията на моето учение. Зад материализма, личните интереси и 

суетата съществува духовна душа, която очаква моето идване. 

48 Уверете се, че семето, което сеете, е толкова чисто, колкото съм ви го поверил. 

49 Ще срещнете хора, които мислят различно от вас, които чувстват и живеят по различен 

начин и чиито обичаи, обстоятелства, закони, учения и ритуали също са дълбоко вкоренени в 

сърцата им. 

50 Ще станете свидетели на борбите на светогледи и доктрини, като някои от тях частично се 

придържат към моя закон, а други напълно се отвръщат от тези принципи. Ще им позволя да се 

изправят и да се борят помежду си. 

51 В тази конфронтация ще видите как големите религиозни общности използват повече 

насилие и несправедливост, отколкото любов и милосърдие. Ще видите усилията им да привързват 

слабите към себе си. 

52 Разложението ще се прояви във всички, защото истината има своите оръжия, за да защити 

онези, които се придържат към нея. Но когато в хората възникне въпросът: "Къде е истината?", 

трябва да отговорите: "В любовта". 

53 Ученици, радостта ви е голяма, защото Моето Слово е все още с вас - това Слово, което ви 

даде живот, което ви подкрепяше в часовете на изпитание и което ви хранеше. Когато се 

запознахте с Него, преживяхте затваряне на раните си и преобразяване на живота си. 

54 Колко много стремежи, свързани с материалното, умряха в сърцето ви за голямата радост на 

душата ви, която видя възможност да оползотвори живота, като върши добри дела с духовно семе! 

Обръщате поглед към миналото и преценявате какъв сте бил преди и какъв сте сега. Забелязваш 

духовния напредък, който си постигнал, и Ми благодариш от цялото си сърце. 

55 Ако сте извършили прегрешения, Аз с любов съм ви поправил, без да ви издавам пред 

другите. Защото не искам светът да вижда немощи сред вас и да ви усъвършенства. Светът е 

жесток и в неговата справедливост няма милост. 

56 Позволете на моя духовен свят да ви поправи. Те са най-добрите ви приятели, те са вашите 

братя и сестри в любовта, които не разгласяват делата си на любов. От колко пропасти и опасности 

са ви спасили, от колко лоши решения са ви предпазили. Колко често те са затваряли устните ви, за 

да не може страстта на сърцето ви да даде воля на думи, които биха могли да бъдат присъда за вас 

самите! 

Ако сте се провалили в лошо начинание, което сте смятали за добро, те са начертали добър път 

за вас. Те са неуморно до вас като медицински сестри и като защитници. Те също няма да могат да 

общуват, когато аз престана да говоря. Но не оттегляйте цялата си любов от тези същества, защото 

те ще бъдат много близо до вас и ще продължат да ви помагат. 

57 Моята работа няма да приключи, защото вече няма да ви говоря, както и моят духовен свят. 

Напротив, ще настъпи времето на съвършения диалог с Отца, когато ще чувате гласа Му духовно. 

58 Моето Слово няма да бъде чуто, както го чу Мойсей на Синай, материализирано в рева на 

бурята, нито очовечено, както през Втората епоха от устата на Исус, нито чрез човешки 

гласоподаватели, както го чухте в този момент от Светия Дух. Всеки, който се подготви, ще 

постигне разговор между духовете, който няма да бъде привилегия само на някои. 
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59 Най-естественото нещо за душите е да умеят да общуват и да знаят езика на духа, от който 

са излезли. 

60 Одухотворяването ще доведе до пробуждане на спящите дарби или способности и до 

изтънченост на всички фибри на сърцето. 

61 Присъствието ми ще се усети. Когато говорите за Моето дело, ще бъдете вдъхновени от 

Мен и ще говорите с изречения с неизмерима мъдрост, които ще изненадат дори хора с много 

знания. Тези, които постигнат голям напредък в това общуване, ще получат не само думи, 

изречения или идеи, но и цели доктринални беседи, изпълнени със съвършенство. Ръцете ви ще 

могат да пишат като тези на "златните пера", като тези на апостол Йоан, под вдъхновението на 

Светия Дух. 

62 Когато си заобиколен от невярващи, от книжници и свещеници, и се чувстваш изпълнен с 

Моя Дух, не казвай на никого, че Отец е този, който говори чрез твоите уста. Но Аз ще продължа 

да говоря чрез вас на човечеството. При това общуване нека очите ви да са отворени, а душата ви 

да е вцепенена, удивена от това, което устните разкриват в този момент. 

63 Дарбата на пророчеството чрез ясновидство също ще бъде освободена и ще ви разкрие още 

неразкрити тайни и ще ви позволи да видите бъдещето. Но ясновидецът никога не трябва да бъде 

съдия или изобличител на своите ближни. 

64 Това ще бъде общуването от дух на дух под някаква форма, чрез което отново ще ви кажа, 

че през 1950 г., когато словото ми сред вас приключи, делото ми няма да бъде завършено. Нейната 

съдба, нейната мисия по цялото земно кълбо ще продължи. 

65 Трябва да се подготвите, за да можете винаги, когато се съберете - било то в тези 

обществени центрове, в домовете си или на открито - да усещате духовно моето присъствие на тези 

събирания. 

66 Но внимавайте, защото ще се появят и лъжливи ученици, които ще обявят, че имат пряка 

връзка с Отца, и ще предадат фалшиви инструкции и вдъхновения. Аз ви научих да различавате 

истината от измамата, да разпознавате дървото по плода му. 

67 Ще изпитам и едните, и другите и ще видите, че истинските ученици устояват на вярата си, 

а лъжливите падат от слабост. 

68 Когато произнеса последното си поучение, ще видя тъга у онези, които не са се възползвали 

от учението Ми; но у онези, които са разбрали смисъла на заминаването Ми, ще видя 

удовлетворение от напредъка им. 

69 Като пътеводител за достигане до Мен ще ви оставя молитвата - не тази, която изричат 

устните, нито тази, която произнасяте чрез песнопения, а тази, която е пропита от чисти мисли и 

благородни чувства. 

70 Ако ви се противопоставят за това поведение, не се страхувайте. Ако сте осъдени за това, че 

не коленичите пред олтарите и образите, също не се страхувайте. Ще дойде вашият момент да 

говорите и ще убеждавате с истината. Ще покажете, че вашето поклонение на Бога не е нито 

публично, нито свързано с външен ефект, а вътрешно и духовно. Хората ще търсят грешки във 

всичко това и няма да ги намерят. 

71 Продължавайте и ще видите как идолопоклонниците ще осъзнаят грешката си и ще 

унищожат идолите си със собствените си ръце. 

72 Истина ви казвам: по-скоро небето и земята ще преминат, отколкото думата ми няма да се 

сбъдне! 

Моят мир да бъде с вас! 
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Инструкция 261 
1 Думата ми е ясна, простият ѝ израз убеждава и трогва както образованите, така и 

необразованите. Пред нейната яснота вие с лекота разбрахте много уроци, които или не можехте да 

разберете, или не искахте да приемете. 

2 Днес вие знаете, че човек може да разпознае своя Бог, без да се нуждае от бурни чувства, за 

да възприеме духовното чрез тях. Днес знаете, че въпреки ограничения си мозък можете да си 

създадете представа как съвършеното общение между Бога и човека ще стане реалност, както сте 

убедени в истинността на моето проявление чрез интелекта на моите гласоподаватели. 

3 В тези, които са Ме чули, то е станало светло и затова лъжливото и нечистото вече не може 

да влезе в сърцето им. 

4 Сега е времето на светлината, когато човек, освен че ще повярва, ще разбере, ще разсъждава 

и ще почувства моята истина. 

5 Целта на моето учение е да убедя всички, че никой не е дошъл на този свят без основателна 

причина, че тази причина е божествената любов и че съдбата на всички човешки същества е да 

изпълняват мисията на любовта. 

6 Във всички времена, от самото начало, хората са се питали: "Кой съм аз? На кого дължа 

живота си? Защо съществувам? За какво съм дошъл тук и къде отивам?" За част от своите 

несигурности и липса на знания те получиха отговор в моите обяснения и чрез размислите си върху 

това, което съм ви разкрил с течение на времето. Някои смятат, че вече знаят всичко, но аз ви 

казвам, че са в голяма заблуда, защото онова, което се пази в Книгата на Божията Премъдрост, не 

може да бъде открито от хората, докато не им бъде разкрито; а в тази Книга на Божията 

Премъдрост се съдържа много, съдържанието й е безкрайно. 

7 Този свят ще направи още една крачка към осъзнаването на истината. Изведнъж то ще 

изпита объркване, но после ще се успокои и ще разбере. 

8 Човек винаги се е борил да постигне познанието за истината. В началото той приписва 

всичко на природата, но по-късно, чрез наблюдение и размисъл, стига до убеждението, че не е 

възможно толкова много чудеса и съвършени произведения да се появят от нищото, че трябва да 

съществува творческа сила, интелигентност и висша сила. Това убеждение укрепило вярата на 

хората, които на свой ред създали култове и обреди, за да се поклонят на Този, от когото 

произлезли всички създания. 

9 В човешкото сърце се появиха нови въпроси: "Кой е Бог? Какъв е Той? Съществува ли Той 

наистина или не?" Хората ми задаваха тези и други въпроси за Моето съществуване и за Моята 

същност и Аз винаги отговарях на всяко обаждане и на всеки въпрос. 

10 Много доказателства и откровения е дал Бог на хората от първите дни на човечеството - 

материални, осезаеми и видими проявления, в зависимост от наивността, невежеството и 

простодушието на тези същества, докато, когато дойде подходящото време, Аз се показах на света 

чрез Исус, за да отговоря лично на всички човешки въпроси, за да разсее всички съмнения и да ги 

подготви за времето, когато вече няма да бъдат невежи, невинни и глупави деца, а благодарение на 

светлината на Божествения Дух ще станат велики ученици, деца на Бога, възвишени от любовта и 

знанието - хора, които осъзнават своята природа, своята съдба и причината за своето съществуване. 

11 Така че докато някои винаги са търсили божествена подкрепа и помощ, за да победят в 

живота, други, с развитието на интелигентността си, са станали арогантни, защото са се смятали за 

независими, силни и мъдри. Смятали са, че са способни да създават творчески идеи и да бъдат 

самостоятелни. 

12 В човечеството винаги са съществували спиритуалисти и материалисти, както и битката на 

светогледите между едните и другите, като всеки от тях се бори да докаже, че притежава истината. 

13 Моето духовно присъствие в този момент се случи, за да ви успокои, да ви помири, да 

отговори на всичките ви въпроси и да ви докаже, че нито онези, които се борят за духовното, нито 

онези, които проповядват, че единствената истина е тази, която се съдържа в материалния живот, 

са прави. Първите са съгрешили като фанатици, а вторите - като невежи. Те не са осъзнали, че 
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единият, както и другият, има част от тази истина, но не са разбрали как да ги примирят, да ги 

помирят един с друг и да ги обединят в любов. 

14 Струва ви се невъзможно да се разберете, не вярвате в такова великолепие на обединението. 

Но наистина, казвам ви, знам много добре, че това обединение ще стане реалност. 

15 В противен случай вече нямаше да имаш съвършената природа, в която Бог те е създал, и 

нямаше да имаш Моята светлина в съвестта си, за да работиш по справедлив и правилен начин, 

както са всички дела на Отец. Но е необходимо да се изчака още малко, за да може светлината, тази 

божествена част, която наричате дух, да премине през човека целия път на свободата на волята, 

която му е дадена, за да го въведе в делото на обновлението, възстановяването и духовното 

възходящо развитие. 

16 Ти си приготвил сърцето си като светилище, за да Ме приемеш в него. Преди това 

преминахте през изпит на съвестта си и от очите на мнозина потекоха сълзи на покаяние. 

17 Чух всички ви и ви благославям. 

18 Знам кой е изпитвал болка, защото е бил слаб в изпитанието, кой се е заклел пред Мен да 

прости на врага си и не го е направил. Но когато се върна при Мен, за да Ме чуе, той веднага 

почувства угризенията на съвестта си, смирено изповяда прегрешението си и Ме помоли за още 

една възможност. 

19 Знайте, че ще ви направя силни, за да не падате повече, че ще ви наставлявам с безкрайно 

търпение и снизхождение и че ще дам на всички нови възможности да докажат своето разбиране, 

усилия, воля и напредък. 

20 Осъзнайте, че искреното покаяние измива много петна, облекчава бремето ви и дава мир на 

сърцето ви. След това, когато се почувствате свободни от бремето си, си спомнете, че има много 

ваши ближни, които не се молят и въпреки това страдат, така че можете да се молите за тях с 

пълната увереност, че Моят изцелителен балсам ще се излее върху всички болни и нуждаещи се. 

21 Не искам от вас молитва, която да трае с часове, а кратка и сърдечна молитва, проста по 

форма и дълбока по своята духовност. Тези моменти ще Ми бъдат достатъчни, за да ви даря с 

Моята милост. 

22 Молитвата е духовното средство, което съм вдъхновил за човека, за да общува с Моята 

Божественост. Затова от самото начало то се проявява във вас като копнеж, като потребност на 

душата, като убежище в часовете на посещението. 

23 Който не познава истинската молитва, не знае благословиите, които тя носи, не познава 

източника на здраве и ползи, които се съдържат в нея. Той наистина изпитва импулс да се 

приближи до Мен, да Ми говори и да отправи молбата си към Мен; но тъй като му липсва 

духовност, предложението само да издигне мислите си му се струва толкова слабо, че веднага 

търси нещо материално, което да Ми предложи, защото смята, че така Ми отдава по-голяма почит. 

24 Така хората са изпаднали в идолопоклонничество, фанатизъм, обреди и външни култове, 

чрез които задушават душите си и ги лишават от благословената свобода да се молят директно на 

своя Отец. Едва когато болката е много силна, когато мъката стига до предела на човешките сили, 

душата се освобождава, забравя формалностите и събаря идолите си, за да се издигне и да извика 

от дъното на сърцето си: "Отче мой, Боже мой!" 

25 Чрез молитвата човек постига мир, придобива мъдрост, получава здраве, разбира 

дълбокото, умът му се просветлява, а душата му се окуражава. 

26 Този, който умее да се моли от дух на дух, се чувства защитен навсякъде, но не и този, 

който търси фигури и образи, при които трябва да отиде, за да усети тяхното присъствие и да се 

почувства в безопасност. 

27 Виждате ли как в това време на материализъм народите са заети да водят война помежду 

си? Но ви казвам, че много хора там, в разгара на тези военни събития, откриха тайната на 

молитвата - онази молитва, която извира от сърцето и идва при Мен като спешен вик за помощ, 

като оплакване, като умолителна молба. Когато след това преживяха исканото чудо по пътя си, те 

разбраха, че няма друг начин да се говори с Бога освен на езика на душата. 

28 Ученици: Вие, които образувате общност, които сте получили не само урок, но и цяла 

книга, ще бъдете готови да говорите за Мен така, както никой досега не е говорил. 
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29 Сега ви давам много възможности да изпълните задачите си - използвайте ги. Давайте на 

всички, наставлявайте всички. Това, което съм ви дал, няма граници и благодарение на него 

сърцето ви никога няма да бъде празно - напротив, колкото повече давате, толкова повече то ще се 

увеличава във вас. Колкото повече обичате, толкова по-велики ще бъдете в добродетелта си. 

30 Оставям любовта си сред народа си като свидетелство за Моето присъствие. 

31 Моята прокламация е с вас, моята светлина свети на човешкия интелект, за да изпратя 

посланието си за любов към човечеството чрез неговото посредничество. 

32 Вие ще бъдете пратениците, от чиито устни словото ми ще преминава от провинция в 

провинция и от сърце в сърце. 

33 Сегашното време е посветено на самосъзерцание за този народ, то е за вашето вътрешно 

изследване, за да можете наистина да разберете дали Ме обичате в чистота, или сте станали жертва 

на фанатизъм. Часът е благоприятен за подобряване на грешките ви. 

34 Изучавайки значението на думата "одухотворяване", вие сте разбрали, че е грешка да искате 

да представите Божественото чрез форми, които наричате символи - грешка, която става още по-

голяма, когато се замислите, че чрез външни проявления прикривате реалността, която е точно 

пред вас. 

35 Помнете, че Аз винаги се проявявам в интелигентност, в живот, в любов, в сила, никога в 

безжизнени фигури. Дори днес присъствате на едно от Моите проявления, което се случва чрез 

интелекта на човешкото същество. Защо настоявате да Ме представяте в бездушни образи и 

фигури? Човекът, чрез когото се проявявам, Ме усеща дълбоко и силно в душата си и дори в тялото 

си, радостта му е дълбока и възторгът му го кара да вижда ясно светлината, която достига до 

интелекта му. 

36 Вие сте като този човек. Защо тогава не Ме усещаш и в сърцето си? 

37 Размишлявайки върху това учение, ще стигнете до извода, че там, където има склонност 

към материализиране на Божественото, не може да има одухотворяване. 

38 Понастоящем не всички разбирате какво означава "одухотворяване", нито пък разбирате 

защо ви моля да постигнете това вътрешно извисяване. Можете ли да бъдете готови и послушни на 

Моите заповеди, ако дори не осъзнавате какво искам от вас? Но някои разбират идеала, който 

Учителят вдъхва на учениците си, и бързат да последват указанията му. 

39 Любовта към символиката и формалността, както и почитането на изображенията, напомнят 

за духовното детство на човечеството, за примитивните времена, когато хората са се нуждаели от 

външното и видимото, за да повярват в божественото. 

40 Човешкият интелект е в началото на своето развитие. По онова време не бих казал на 

човека: "Изследвай и разбери онова, което принадлежи на душата". Но днес, след като човекът е 

навлязъл във всички пътища на науката, след като е развил много философии, след като се е развил 

интелектуално в много области - дали няма да разбере накрая спиритуализма? Ще се обърка ли 

пред новото ми послание? Не, хора, човешката душа се нуждае и копнее за моето учение за 

спасението. 

41 Не се страхувайте от борбата да разпространявате и сеете това учение. Вече много народи 

зачитат свещеното право да мислиш свободно. По-късно хората ще познаят онази свобода на ума, 

която човечеството не е познавало досега. 

42 Войните в света ще продължат, заплахата от смърт и разрушение ще тегне над народите и 

това е така, защото хората, които упорито се придържат към своите философии и доктрини, не 

искат да признаят истината. 

43 Давам ви духовно насърчение, хора, за да не се страхувате от провал. Ако съм ви казвал, че 

светлината, която озарих в душата ви, ще разсее сенките, сега повтарям, че съм ви казал истината. 

44 В този момент ви обгръщам със светлината на Моята Божественост. Слязох, за да ви 

подготвя като Учители да наставлявате ближните си с думи и дела на любов и милосърдие, 

смирение и прошка. Но наистина ви казвам, че делата винаги говорят по-силно от думите. 

45 Човекът също говори за любов към човечеството, за братство и мир, но с делата си отрича 

думите си. 
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46 Днес, след като Отец слезе, за да ви се изяви чрез човешкия интелект, ви казвам: Не бъдете 

сред онези, които говорят за любов, а носят омраза, които говорят за добро, а правят обратното, 

които говорят за мир, а предизвикват войни. Не, за да видите как словото Ми процъфтява сред вас, 

трябва да говорите за него чрез дела, които идват от сърцето. 

47 Говорете чрез душата си, защото сте в разгара на времето на Светия Дух. Винаги бъдете 

радостни. Ако за кратко време почувстваш, че съм далеч, не Аз ще съм си отишъл, а ти, защото си 

отслабил душата си. Защото Аз живея в сърцето ти завинаги. 

48 Разстоянията и бариерите между Божествения Дух и сърцето на човека са създадени от 

самия човек. Но Аз живея толкова близо до теб, че не е нужно да претърсваш хоризонта с поглед, 

за да Ме видиш. Достатъчно е да проникнеш във вътрешното си същество с преданост и 

съзерцание, за да Ме откриеш в Моето светилище. 

49 Моите откровения от този период ви водят до духовен контакт с моята божественост - 

близост, която душата ви винаги е търсила. 

50 Все още виждам и чувам как това човечество Ме ласкае и Ме призовава със своите обреди, 

песнопения, молитви и различни форми на поклонение, за да Ме почувства близо до себе си. За 

всички Аз усещам присъствието Си, Аз съм с всички. Но сега е настъпило времето, когато Господ 

иска поклонението на Неговите деца да бъде съвършено, за да бъде съвършено и общуването им с 

Отец. И това е, което това учение ви разкрива в този момент. Днес вие научихте от Мен как да се 

молите и как да постигате диалог между духовете. 

51 За да напреднете по този път, ви насърчих да оставите настрана всички ритуали и външни 

поклонения. След това от стаите ви за срещи постепенно изчезнаха всички предмети, с които се 

опитвахте да представите божествените качества, а също така и смисълът или външната форма на 

вашето духовно поклонение на Бога. 

52 Моето учение не е само за да ви даде сила и увереност по време на земния ви път; то е, за да 

ви научи как да напуснете този свят, да прекрачите прага на отвъдното и да влезете във вечния дом. 

53 Всички вероизповедания укрепват душата при преминаването ѝ през този свят, но колко 

малко ѝ разкриват и я подготвят за голямото пътуване в отвъдното. Това е причината, поради която 

мнозина смятат смъртта за край, без да знаят, че от този момент нататък се открива безкрайният 

хоризонт на истинския живот. 

54 Вие нарекохте ученията, които ви дадох като Светия Дух в този период, спиритизъм, защото 

Той ви разкри много непроницаеми тайни. Вече не е съвременно да съществува завеса между 

задгробния живот и човека. Аз ще ви разкрия за този живот толкова, колкото можете да разберете, 

и само това, което е по Моята воля. 

55 Не възприемайте гроба като край, не виждайте отвъд него празнота, смърт, мрак или 

нищото. Защото отвъд физическата смърт е животът, светлината, всичко. 

56 Преди да навлезете в тези области, трябва да се подготвите, а след това чрез издигането на 

душата си ще можете да живеете или да влезете в "Духовната долина" дори сега, когато все още сте 

въплътени. 

57 Не виждайте в тялото си верига, враг или палач, виждайте в него слабо същество, което 

трябва да укрепите, защото тогава то ще бъде ваш слуга, ваша опора и най-доброто ви средство за 

изпълнение на задачата и изкачване в планината. Одухотворявайте го, без да го оставяте да изпадне 

във фанатизъм, за да можете да се откъснете от него в молитвите си и да донесете на болните 

лечебния балсам на крилете на мисълта. 

58 Когато във Втората епоха говорих на учениците Си за Моето царство, те не разбраха и Ме 

попитаха: "Къде е Твоето царство, Господи?" Но когато наближи денят на Моето заминаване, 

словото Ми вече не беше алегория, то стана ясно и всички го разбраха. 

59 Дори в настоящия момент, когато наближава времето, когато вече няма да се проявявам в 

тази форма, Аз изоставих алегоричния израз, за да ви говоря просто за великите неща, които съм 

запазил за вас. Всичко, което съм ви говорил от 1866 г. насам, ще бъде обобщено в Моите учения 

през последните три години. 
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60 Това слово, което чухте в този момент чрез Божествения лъч, който озарява ума на човека, е 

новата манна за душата ви. Това е също като чудото с хлябовете и рибите, което Исус извършва в 

пустинята. 

61 Времето, през което ще ви говоря, вече е много кратко. Обучавайте се и използвайте моето 

слово и моите примери, за да можете с тях да отидете при човечеството и да свидетелствате за 

моето учение. Много врати ще се отворят за вас, а други ще останат затворени. 

Множество хора ще дойдат да ви чуят, но сред тях ще има и "глухи". Но ти ще сееш, защото 

сърцето на човека е като почва. Ще изпратя роса и дъжд върху сеитбата ви и семето ще поникне. 

62 Тези, които са предназначени да отидат при други народи, ще преминат границите като 

вестители на мира. 

63 Светът ви очаква като изкупителна долина с всичките си болки, пороци, болести и рани, за 

да ги намажете с балсама, който ви поверих и който лекува всички злини. 

64 Вие не се чувствате способни на велики дела, но аз, с ваше посредничество, с малка част от 

вашата любов и милост, ще извърша удивителни дела, за които дори ще се чувствате недостойни. 

65 Когато словото ми вече не звучи в тези зали, вие ще се събирате, за да четете моите 

поучителни беседи, от които ще разберете много учения, които преди не сте могли да разберете. 

Ясновидците ще видят образа на Учителя, който ще ви даде нови откровения като Светия Дух. 

Там, сред вас, болните ще облекчат болката си, а неизлечимо болните ще възвърнат живота си, 

скърбящите ще намерят утеха, а отчаяните - нова надежда. 

66 Вие ще учите с примера на собствения си живот, а аз ще направя останалото. Моята воля 

беше да ви позволя да участвате в това дело на любовта, така че, обичайки ближните си, да обичате 

и Мен самия. 

67 Бъдете готови до деня на последното ми поучение, защото то ще бъде като последното 

хранене във Втората епоха, когато ще получите последните ми думи. 

68 Онези, които не следваха Моите указания, не се стремяха към одухотворяване, които 

упорито се придържаха към остарелите обичаи и традиции, ще трябва да проливат сълзи, а по-

късно, когато прочетат книгата, която ви поверявам в този момент, ще осъзнаят грешките си. След 

това, изпълнени с болка и разкаяние, те ще се опитат да поправят грешките си. 

69 Светлината на моята любов осветява света и неговите пътища, когато тъмнината заплашва 

да ги покрие. Ден след ден многобройни души напускат този живот, без да знаят къде отиват. Не ги 

забравяй, дай им светлината на твоята молитва, на твоето милосърдие. Не се тревожете за 

съществата от светлина, защото те вече са в светлината и се застъпват за вас. Не се молете само за 

хората, молете се за всички ваши ближни. 

Моят мир да бъде с вас! 
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инструкция 262 
1 Духът Ми се радва, когато вижда, че сте обединени от едно и също желание да се 

приближите до Учителя. Тук, в проявлението на Моето Слово, вие забравяте нещастието, обидата, 

завистта и страданието. 

2 Добре е да очистиш сърцето си, защото словото Ми ще дойде в него, когато го приготвиш 

като светилище. 

3 В духовното поклонение на Бога трябва да има смирение и простота, така че материалното 

и показното да не ви отклоняват от основното, а именно любовта към вашия Отец и милосърдието 

към ближния. Когато сте готови да преживеете тези моменти на извисяване, тогава мисленето ви се 

е адаптирало към божествената мисъл. 

4 Създайте един обединен, братски народ, който обича истината и добрите дела, който се 

радва на пристигането на нови братя и сестри, който ги посреща с усмивка на уста, с истинско 

милосърдие в сърцата и молитва в душите си. Ще им дадеш това, което си натрупал през времето, 

когато си Ме слушал. Ще им покажете истинския път, който съм очертал за вас, и ще се радват, че 

Ме вземат за пример. Няма значение, че знанията ви все още не са много задълбочени. Ако 

благотворителността ви е голяма, ще правите истински чудеса. 

5 Тази мисия никога няма да изглежда трудна, ако този, който я изпълнява, осветява делата си 

с любов. От друга страна, за онзи, който я изпълнява просто като задължение, тя може да изглежда 

като тежък кръст. 

6 Не се обезсърчавайте, ако смятате, че все още сте твърде несъвършени, за да изпълните 

такава деликатна мисия. Добрата воля побеждава всичко. 

7 Сега ви уча на определен начин да се подготвите, така че ежедневните ви дела да бъдат 

вдъхновени от благородни чувства и посещенията и трудностите да не ви спират и да не ви карат 

да отстъпвате: Когато отворите очите си за светлината на новия ден, помолете се, обърнете се към 

Мен чрез мисълта си, след това съставете дневния си план, вдъхновен от Моята светлина, и сега се 

издигнете в борбата на живота. По този начин се постарайте да бъдете силни и да не нарушавате 

послушанието и вярата нито за миг. 

8 Истина ви казвам: скоро вашата твърдост и резултатът от делата ви ще ви учудят. 

9 Гледайте в действията ви да има истинност и чистота и не се страхувайте да бъдете 

осмивани от ближните си. Защото в този момент на прибързаност те няма да знаят какво правят. 

10 Виждам, че се страхувате от обидни оценки и критики. Не искам да ви се подиграват. Но 

ако съвестта ти не те укорява, Аз ще простя на онези, които са те обидили, и ще направя така, че 

светлината на истината да засияе в умовете им. 

11 Имайте истинско познание за това какво е милосърдието, как да го усещате и как да го 

дарявате, за да бъде то по-силно и да го проявявате без показност. Винаги "нека лявата ти ръка не 

знае какво прави дясната", т.е. не давай показно, защото така ще унищожиш всяко дело на 

милосърдие. 

12 Исках да създам с всяка от тези общности истинско семейство, в което всички да се обичате, 

да се подкрепяте един друг в страданията и нуждите си, за да се научите помежду си да проявявате 

милосърдие. Когато това чувство се развие и узрее в сърцата ви, ще можете да тръгнете по пътя на 

борбата, за да предложите добрите ѝ плодове на нуждаещите се от любов и светлина, които ще се 

изпречат на пътя ви с хиляди. 

13 Ще дойде ден, в който вече няма да сте част от тези множества ученици, които се събират 

днес, за да слушат моето учение. Но въпреки че сте разпръснати в различни части на земята, вие ще 

останете единни по дух в борбата и в изпълнението на мисията си. Никой няма да може да разкъса 

тези връзки на духовно единение. 

14 Бъдете благословени, защото сте били в хармония с вашия Отец. Нито една нечиста мисъл 

не е смутила съзнанието ви в този час на общение с вашия Бог. Всичко е било хармония и в нея вие 

сте чули словото ми в лоното на природата, далеч от всяко място за събиране. 

15 Погледнете славата на това, което ви заобикаля: високите планини, които са олтари за 

постоянна почит към Създателя; звездата на слънцето като неизмеримо голям светилник, който 
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осветява живота на хората; хармоничната песен на птиците, които отправят към Отца своите трели, 

които са като молби, и сред тази слава душата ви, която е във възторг от концерта на божественото 

Слово. 

16 Духът на утехата Ми е с вас, Светлината Ми се излива в лъчи и в същото време приемам от 

сърцата ви приноса, който сте донесли за Мен. 

17 Ето защо в тази атмосфера на възвишеност и духовност ще видите как най-големите чудеса 

стават реалност сред вас. Искайте, искайте за болните, за нуждаещите се, за отсъстващите, за 

изгубените, защото тогава те ще получат изобилно. 

18 Възлюбените хора, които търсят най-доброто предложение, да се представят пред Мен с: 

Очистил си се и си отмил прегрешенията, които ти сочи съвестта, и след като си се разкаял за 

греховете си, си приготвил светилището, за да общуваш с Мен. 

19 Бдете и се молете - учи ви Учителят, - за да бъдете силни пред изкушението и да не грешите 

повече. Молете се за себе си и за онези, които не знаят как да се молят. Колко време ще ви е 

необходимо, за да се молите ежедневно? За дълги часове, за да издигнеш душата си към Мен? Не, 

хора, пет минути ще са достатъчни. Това кратко време на любов, на отдаване на Мен, е времето, от 

което се нуждаете, за да Ми предложите своето отдаване и послушание на Моите предварителни 

планове за деня, който живеете. Ще ви утешавам в нуждите ви, ще ви насърчавам в работата ви и 

ще ви просветлявам за успеха на начинанията ви. 

20 Винаги, когато имате нужда от довереник, от добър приятел, обърнете се към Мен и 

изложете пред Мен страданията, които може би съществуват в сърцата ви, и Аз ще ви посъветвам 

най-добрия начин - решението, което търсите. Ако душата ви е обременена с тежести, това е, 

защото сте съгрешили. Аз ще ви приема и ще бъда благосклонен в преценката си, ще укрепя 

решимостта ви да се поправите и ще ви върна силата, която сте загубили. 

21 Само следването на моите учения ще ви запази в благодатта и ще съхрани психическото и 

физическото ви здраве. Опитът, който ще придобиете, ще бъде светлина, която ще натрупвате 

малко по малко в душата си. 

22 Моят съд и Моят закон са неумолими и ако трябва да платиш дълга си през това време, 

направи го с любов и търпение. Но когато се изтощите, ще ви помогна да носите кръста си, за да 

придобиете нови сили да продължите борбата. 

23 Ако знаеш, че съдбата ти е записана, че изпитанията само смилат сърцето и огъват 

плътската природа - защо се бунтуваш? 

24 Душата ви е надарена с голяма сила и изпитанията, които ви изпращам, не са по-големи от 

силата и енергията, които притежавате. Те са предимства, които ви помагат да придобиете заслуги 

и ви спестяват. 

25 Моят бащински дух страда, когато вижда болката на човечеството. Не съм ги наказвал. 

Моите закони на любовта и справедливостта, прилагани в практиката, носят само благоденствие и 

мир. 

26 Чрез човека са отприщени силите на разрушението. Войната е посяла семената си във 

всички сърца. Колко много болка е изпитало човечеството! Колко изоставеност, мизерия, 

сирачество и скръб е оставил по пътя си! Мислите ли, че душите на падналите в битка са загинали 

или че онази част от живота, вечността, която живее в човека, вече не съществува? 

27 Не, хора: душата оцелява след войната и смъртта. Тази част от духа ми се е издигнала от 

полетата на болката и търси нов хоризонт по пътя си, за да продължи да живее, да се развива и да 

еволюира. 

28 А на тези, които останаха на земята и видяха родината си опустошена, полята си 

опустошени, мор и глад, принципите на морала и доброто потъпкани, Аз запазих смелостта им да 

живеят и бдях над всички тях. 

29 В бъдеще ще ги използвам, за да носят светлината на Моето Слово на други народи. Ще им 

възложа велика духовна мисия. 

30 Те се научиха да се молят, както ви наставлявах. В тези души няма болка, няма страдание, а 

величие на душата, защото те са Ме обичали сред изпитанията, разбирали са Ме и са Ми се 

подчинявали. Те са се пречистили с болка. 
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31 Хора, обединете молитвата си с тази на тези души. Вие не сте се пречиствали с болка, 

вашият тигел е бил мирът, който ви предложих през това време в моите думи на любов. След като 

сте подготвени - някои с болка, а други с любов - ще се движите заедно, ще се обедините и заедно, 

следвайки моите учения, ще разберете моето Слово. Ще изпиете тази чаша любов и ще потвърдите, 

че всичко, което сте получили, е било благотворно. Ще напредна в работата си и ще ви покажа 

крайната цел, резултата от нея. Върху духовните и морални руини, които човечеството 

представлява, ще изградя един цялостен и силен свят. 

32 Вашият съд тепърва предстои, хора, и както другите народи понесоха бремето на Моя съд, 

така и вие ще го получите според делата си в посоченото време. 

33 Приемам всички, както този, който идва с желание да Ме чуе, така и този, който влиза, за да 

изследва, или този, който с голямо самодоволство отрича всичко, което е чул, и идва само от 

любопитство. 

34 Истина ви казвам: моето облъчване винаги е било и ще бъде - преди по един начин, днес по 

друг, утре по още един и така до безкрай. 

35 Между Отец и децата има връзка, която никога не може да бъде прекъсната, и тази връзка е 

причината за разговора между Божествения Дух и този на всички вас. 

36 Блажен е онзи, който търси истината, защото той е жаден за любов, светлина и доброта. 

Търсете и ще намерите, търсете истината и тя ще дойде при вас. Продължавайте да мислите, 

продължавайте да задавате въпроси на Книгата на Божествената мъдрост и тя ще ви отговори, 

защото Отец никога не е оставал безмълвен или безразличен към този, който Го пита пламенно. 

37 Колко от тези, които търсят истината в книгите, сред учените и в различните науки, в 

крайна сметка ще я открият в себе си, тъй като Аз съм поставил семето на Вечната истина в най-

съкровената част на всяко човешко същество? 

38 Ето моята светлина, която блести в човешкия мозък и се превръща в думи. Защо смятате, че 

това проявление е невъзможно? Смятате ли, че човешките същества могат да бъдат по-способни от 

Бога, ако с помощта на своята наука постигнат комуникация от разстояние? 

39 Истина ви казвам: ако не познавате способностите, с които е надарена човешката душа, още 

по-малко ще познавате Мен. 

40 Оповестявам Себе Си чрез човешкия интелектуален орган, защото мозъкът е "апарат", 

съвършено създаден от Твореца, за да може в него да се прояви интелектът, който е светлината на 

душата. 

41 Този "апарат" е модел, който никога няма да можете да имитирате с цялата си наука. Ще 

използвате формата и конструкцията му като модел за своите творения, но никога няма да 

достигнете съвършенството, което имат творенията на вашия Отец. Защо тогава се съмнявате, че 

мога да използвам това, което съм създал? 

42 Пак ви казвам, че не познавате себе си. Защото, ако познавахте себе си духовно, щяхте не 

само да потвърдите това божествено проявление чрез интелекта си, но и да разберете, че ви очакват 

още по-големи изненади. Ако познавахте себе си, нямаше да се оплаквате, че не сте разбрани от 

ближните си, защото вие не познавате дори себе си. Опознайте себе си, за да не сте вечен въпрос за 

себе си - за да не търсите навсякъде отговора, който носите в себе си. 

43 Цялото ми учение има за цел да ви накара да осъзнаете всичко, което съдържа вашето 

същество, защото от това знание се ражда светлината, за да намерите пътя, който води към 

Вечното, към Съвършеното, към Бога. 

44 Моето учение има за цел да създаде у вас същество, което е по-висше от всичко 

съществуващо в света - същество, което е щедрост, светлина и красота на душата, добродетел, 

мъдрост и сила. Колко голямо ще бъде тогава вашето блаженство и вътрешен мир! Вашият дух ще 

ви каже: "Това е истинската същност на вашето същество." 

Колко различно ще бъде поведението на онези, които са изхвърлили от сърцата си всяко добро 

семе и са посветили същността си на егоистичен, материалистичен и порочен живот. Когато 

веднъж са се вгледали в себе си, когато веднъж са разговаряли със съвестта си, те са се виждали в 

онова огледало, което никога не помръква, което никога не лъже, и са се ужасявали от чудовището, 

което носят в себе си и което не могат да разпознаят като свое дело. 
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45 О, неверници! Елате и Ме слушайте често, Моето Слово ще преодолее съмнението ви. Ако 

ви се струва, че изразът на Моето Слово не е същият, какъвто имах някога, казвам ви да не се 

придържате към формата, към външното, а да търсите същността, която е същата. Същността, 

смисълът, винаги е един, защото Божественото е вечно и неизменно; но формата, в която 

откровението идва до вас или чрез която ви съобщавам друга част от истината, винаги се проявява 

в зависимост от възприемчивостта или развитието, което сте постигнали. 

46 Голяма част от моето учение беше насочено към това да откриете себе си, да се опознаете, 

за да не падате повече по пътя и да не викате за милост, когато се чувствате изгубени или 

нещастни. 

47 Защо да проливате сълзи, когато носите толкова много богатства и скрити съкровища в 

същността си? Една от целите на живота ви, която отдавна сте забравили, е следната: Трябва да 

опознаете себе си, за да откриете всичко, което крие душата ви. 

48 Питайте, изследвайте, проучвайте и колкото повече прониквате в същността си, толкова по-

големи съкровища и изненади ще откриете. 

49 Множества, елате с Мен, Аз ще ви спася. Когато светът те уморява, когато ближните ти те 

преценяват погрешно, когато близките ти не те разбират, ела при Мен и Аз ще те приема. Ще ти 

докажа, че знам всичко, което ти се е случило. 

50 Елате, за да ви възкреся за истински живот и да ви напомня, че сте създадени, за да давате. 

Но докато не знаете какво носите в себе си, ще ви е невъзможно да дадете на този, който се нуждае 

от това. 

51 Вижте как всичко, което ви заобикаля, изпълнява мисията да дарявате. Стихиите, звездите, 

съществата, растенията, цветята и птиците - всичко, от най-великите до най-незабележимите неща, 

има способността и предназначението да дава. Защо правиш изключение, въпреки че си най-

надарен с божествената благодат да обичаш? 

52 Колко повече трябва да растете в мъдрост, в любов, в добродетел и в способност, за да 

бъдете светлина по пътя на по-младите си братя и сестри! Каква висока и красива съдба ви е дал 

вашият Отец!  

53 Почувствайте моя мир и го носете в дълбините на сърцето си. Не позволявайте на никого да 

ви лиши от Моя мир. То е съкровище - най-голямото, което човек може да притежава. 

54 Нито силата, нито науката са в състояние да ви дадат мир. Въпреки това ви казвам да не се 

отчайвате, ако не го намерите. Защото не след дълго ще разберете, че мирът наистина е в хората с 

добра воля, които обичат, служат и се подчиняват на законите, продиктувани от Бога. 

55 Слушайте моето учение, което ви учи на най-практичния, прост и лесен начин да изпълните 

Закона. Разберете, че вашият Бог, Неговите дела и живот са прости и ясни, че само вашето 

невежество и незрялост правят така, че това, което е просто, да ви изглежда сложно, а това, което е 

очевидно, да ви изглежда загадъчно. 

56 Бог не е сложен, загадъчен, нито пък няма ред в творението си, защото съвършеното е 

просто. От друга страна, съществата в различните си етапи са толкова по-сложни, колкото по-

несъвършени са. 

57 Опитай се да Ме опознаеш, да проникнеш в смисъла на духовното, докато не придобиеш 

вярна представа за своя Отец. Дори познанията ви за Мен да са малки, те ще са точни. 

58 Когато придобиете истинска представа за моето съществуване, за моята същност, за моята 

сила и моята справедливост, ще можете, когато дойде време, да представите на своите ближни 

истинската представа за това, какво представлява вашият Отец. 

59 Тогава ще видите как този Бог, когото хората са си представяли като далечен, недостъпен, 

загадъчен и неразбираем, ще изчезне и на Негово място ще се появи истинският Бог, чието сърце е 

вечно отворено за Неговите деца, който присъства на всяко място и във всеки момент. 

60 Щом Ме познаете истински - защото засега представата ви за Мен е повече човешка, 

отколкото духовна, а вярата ви - малка - ще Ме обичате по-силно, отколкото днес. Щом Ме 

обикнете по-съвършено, ще бъдете неуморни в носенето на светлината навсякъде, където срещнете 

тъмнина. Твоето състрадание към всички, които не познават истинския Отец, ще бъде искрено - 



U 262 

124 

към онези, които, мислейки, че Ме обичат и познават, всъщност не Ме познават истински и не Ме 

обичат в чистота. 

61 Във Втората епоха с удоволствие се разхождах из полята, където земеделските работници, 

когато Ме виждаха да минавам, идваха да Ме приемат и Ми говореха със сърцата си. Духът ми се 

радваше да ги види чисти и прости. 

Влизах в домовете, понякога в момента, в който родителите сядаха на масата с малките си деца. 

Когато чуха призива Ми, те дойдоха при Мен с радост, поканиха Ме да ям с тях, отвориха сърцата 

си за Мен, за да Ме помолят за някакъв дар на благодат. Благослових всички и когато се събрах 

отново с учениците си, им казах: Тези семейства са отражение на Небесното царство, а домовете им 

са като светилища. 

62 От време на време, когато бях сам, ме откриваха деца, които идваха при мен, за да ми 

подадат цветя, да ми кажат някоя малка мъка и да ме целунат. 

63 Майките се тревожеха, когато откриваха малките си деца в ръцете ми да слушат думите ми. 

Учениците, мислейки, че това означава липса на уважение към Учителя, се опитаха да ги прогонят 

от Моето присъствие. Тогава трябваше да им кажа: "Оставете децата да дойдат при Мен, защото, за 

да влезете в Царството Небесно, трябва да имате чистотата, простотата и непринудеността на 

децата". 

64 Радвах се на тази невинност и безпристрастност, както човек се радва на току-що 

разтворена цветна пъпка. 

65 Те също са разцъфнали души, обещания за бъдещето, живот, който започва да блести. 

66 Обичам душите, защото те са пъпки, които трябва да разцъфнат за славата на Отец. 

67 По един повод бях поканен на сватба заедно с Мария, моята земна майка. Исках да бъда с 

децата си в този важен момент от живота на двама души, които се обединяват от любов. Исках да 

видя радостта на тези сърца и да изживея заедно с тях техния празник, за да разберете, че не съм 

безразличен към нито една от вашите спасителни радости и че Моето присъствие не трябва да 

отсъства от нито един важен или значим момент от вашия живот, а Мария, любящата Майка и ваша 

Застъпница, също даде доказателство за това какъв е нейният дълг към това човечество, когато 

помоли Исус, използвайки Неговата сила, да увеличи виното за празника, което за кратко време 

беше свършило. Аз дадох това чудо заради това благословено застъпничество, заради сърцето на 

тази жена, чиято вяра в моята сила и вдъхновение да проси са съвършен пример за вас. 

68 Позволете ми да спомена - макар и накратко - тези събития. Не казвайте обаче, че е 

абсолютно необходимо да се върна в света. Защото тогава трябва да ви кажа, че всичко, което 

преживях и говорих, е записано и присъства в духа ви. От друга страна, ще разбереш, че този 

живот, прекрасен във всичките му етапи на развитие, е дълбока и безкрайна учебна книга, която ти 

говори вечно от Мен. 

69 Наблюдавайте го, усещайте го и ще откриете в него Учителя, Отеца и Съдията, ще чуете 

гласа, който вече тук ви говори за друг, по-висш, по-светъл и по-съвършен живот. 

70 Ученици: Аз ви издигнах от земния прах, в който лежите повалени, победени от болката, 

към живот, изпълнен с надежди и реализация. Накарах те да почувстваш силата ми в изпитанията, 

научих те да не се съмняваш, да не се отчайваш дори в най-големите страдания. 

71 Днес вие знаете, че цялото човечество пие чашата на страданието, че не сте единствените, 

които страдат, нито единствените, които проливат сълзи или които изпразват чашата на 

страданието с по-голяма сила. За това ми благодарете и насочете мислите си към ближните си, като 

се забравите малко. 

72 Всички вие носите рана в сърцето си. Кой би могъл да проникне във вътрешността ти така, 

както аз? Познавам страданието ви, тъгата и отчаянието ви пред лицето на толкова много 

несправедливост и неблагодарност, които царят във вашия свят. Познавам изтощението на онези, 

които са живели и са се трудили дълго на земята и чието съществуване е като тежко бреме за тях. 

Познавам несправедливостта на онези, които са останали сами в този живот. На всички вас казвам: 

"Искайте и ще ви се даде", защото Аз дойдох да ви дам това, от което се нуждаете от Мен, било то 

общуване, душевен мир, изцеление, задачи или светлина. 
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73 Не се срамувайте да плачете пред Мен, мъже, защото сълзите не са само за децата и жените. 

Блажени са онези, които плачат пред Мен, защото ръката Ми ще изсуши сълзите им и словото Ми 

за утеха ще слезе в сърцето им. Който дойде при Мен слаб, после ще бъде силен към ближните си, 

защото е знаел как да стане силен в силата на своя Отец. 

74 Знайте, че Аз не се ограничавам само с това да усещам скърбите ви, а искам да ги премахна. 

Но е необходимо не само да знаеш това, но и да имаш любов и вяра в Моя закон, да знаеш как да 

искаш и да се молиш и да имаш търпение в изпитанията. 

Моят мир да бъде с вас! 
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Инструкция 263 
1 Нека мирът на Моя Дух бъде във вас в този момент на общение, в който Божествената 

светлина ви озарява и укрепва душата ви. 

2 Блажени са онези, които мечтаят за рай на мира и хармонията. 

3 Блажени са онези, които презират дребнавостите, суетата и страстите, които не носят нищо 

добро на човека, а още по-малко на душата му, и ги приемат с безразличие. 

4 Блажени са онези, които са се отказали от фанатичните култови действия, които не водят до 

никъде, и са изоставили древните и погрешни вярвания, за да прегърнат абсолютната, гола и чиста 

истина. 

5 Благославям онези, които отхвърлят външното, за да се отдадат на духовно съзерцание, 

любов и вътрешен мир, защото все повече осъзнават, че светът не дава мир, че можете да го 

намерите в себе си. 

6 Блажени са онези от вас, които истината не е уплашила и които не са се възмутили от нея, 

защото, истина ви казвам, светлината ще падне като водопад върху душата ви, за да задоволи 

желанието ви за светлина завинаги. 

7 Разстилам мантията Си на мир над вас, които сте се събрали на едно или друго място и сте 

увлечени от желанието за Божествения Учител. Когато дойдете при Мен, молете се, молете се на 

Моите ученици, защото макар и да не сте видели още да се сбъдва всичко, което ви пророкувах, все 

пак ще го видите. 

8 Продължавайте да се молите, за да отстъпи бремето на човешкото невежество, а също и 

суетата на онези, които твърдят, че са учени, защото са натрупали знанията на други хора, и които 

не знаят, че истинският учен човек не е този, който се стреми да открие най-добрия начин да 

унищожи, да управлява, да унищожи, а този, който се издига, за да може да създава, да прави 

живота на хората по-хармоничен, вдъхновявайки се от любовта към Бога на всички създадени неща 

и от любовта към всички същества. 

9 Казвам ви, ученици, да не търсите истината в лъжата, а да я търсите в смирената душа, в 

сърцето, издигнато от любов към ближния, в простотата и чистотата на живота. 

10 В мъдростта е изцеляващият балсам и утехата, за които копнее сърцето ви. Ето защо веднъж 

ви обещах Духа на истината като Дух на утехата.  

11 Но е важно да имаме вяра, за да не спираме по пътя и да не изпитваме страх пред 

изпитанията. 

12 Вярата е като фар, който осветява пътя ви през живота, докато стигнете до безопасното 

пристанище на вечността. 

13 Вярата не бива да бъде на онези хладни и плахи души, които днес правят една крачка 

напред, а утре - една назад, които не искат да се борят със собствената си болка и да вярват в 

победата на Духа единствено заради милостта на Отца. 

14 Вярата е онова, което чувства душата, която, знаейки, че Бог е в нея, обича своя Господ и се 

радва да Го чувства в себе си и да обича своите ближни. Вярата му в справедливостта на Отца е 

толкова голяма, че той не очаква от ближните си да го обичат, че прощава престъпленията и 

прегрешенията, а вярва, че утре ще се изпълни със светлина, защото е постигнал пречистване чрез 

своите заслуги. 

15 Който има вяра, има мир, притежава любов и доброта в себе си. 

16 Той е богат духом и дори материално, но с истинско богатство, а не с това, което си 

мислите.  

17 Хората бягат в страх от мизерията и в ужаса си отново и отново падат в пропасти и 

трудности. Те не мислят за правилните средства, за да се спасят от тези нокти. Но онзи, който бяга 

от мизерията на света, е егоист, който сваля, потиска, разкъсва и потапя в разруха всички, които се 

изпречат на пътя му. Той мисли само за себе си, има за единствен идеал и цел своята сигурност и 

запазване. Другите не са негови братя, всички те са му чужди. Той няма вяра, не познава тази 

светлина, не вярва в истината, защото не иска да я познае. 
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18 Но какво направихте с тези хора, с човечеството, които ви изпратих, за да ви напомнят за 

Моя път, пътя на вярата, който е път на мъдростта, любовта и мира? 

19 Вие не искахте да знаете за техните задачи и се борехте срещу тях с лицемерната вяра, 

която имате заради вашите теории и деноминации. 

20 Очите ви не искаха да съзерцават тази светлина, която всеки от моите пратеници ви донесе 

като послание на любовта, независимо дали ги наричате пророци, ясновидци, просветени хора, 

лекари, философи, учени или пастори. 

21 Тези хора разпръскваха светлина, но вие не искахте да разпознаете светлината им, те ви 

изпревариха, но вие не искахте да следвате стъпките им; те ви оставиха за пример пътя на 

саможертвата, на болката, на милосърдието, но вие се страхувахте да следвате примера им, без да 

знаете, че болката на онези, които Ме следват, е радост на Духа, път, пълен с цветя, и хоризонт, 

пълен с обещания. 

22 Но те не дойдоха да усетят аромата на земните цветя, нито да се опиянят от мимолетните 

удоволствия на света, защото желанието на душата им вече не беше за нечистото, а за високото. 

23 Те страдаха, но не търсеха утеха, защото знаеха, че са дошли да се утешат. Те не очакваха 

нищо от света, защото след битката очакваха радостта да видят възкресението на душите за вяра и 

живот - всички онези, които бяха отпаднали от истината. 

24 Кои са тези същества, за които ви говоря? Казвам ви, че това са всички онези, които са ви 

донесли послания за светлина, за любов, за надежда, за здраве, за вяра, за спасение - без значение 

какво име са имали, по какъв начин сте ги видели да се появяват или каква титла са носили на 

земята.  

25 Вие също можете да бъдете като тях, като вземете за пример великите примери, които 

постоянно ви давам чрез Моите емисари. Не използвайте обаче неразбирането на вашите 

произведения от страна на хората като извинение. Не казвайте, че тези, които са ви донесли 

послание за любов, само са сеели, но не са жънали. Не, хора, жътвата на душата не идва бързо, ако 

се има предвид, че "плътта" е неплодородна земя, която трябва постоянно да се облагородява чрез 

любов, докато даде плод. 

26 Какво да ви кажа за днешните ви учени, за онези, които оспорват природата, нейните сили и 

елементи и по този начин правят доброто да изглежда като нещо зло? Те ще изпитат голямо 

страдание, защото са счупили и изяли неузрял плод от дървото на науката - плод, който са могли да 

узреят само с любов.  

27 Само моята любов може да те спаси! Вижте, в хората не е останал дори остатък от любов. 

Молете се, но с истинска вяра в силата на молитвата, с толкова голяма вяра, че да преодолее 

насилието на оръжията, с които вашите ближни се борят в живота и разрушават мира на ближния. 

28 Вие, които сте премахнали онези фигури и образи пред очите си, които сте използвали, за да 

се молите, можете да практикувате истинска молитва, защото вече не ограничавате Бога до старец, 

нито позволявате на въображението си да придава човешка форма на това, което няма форма, 

защото е божествено. 

29 Когато тялото ви остане на земята, а душата ви се издигне в небесните домове, когато 

преминете през това, което наричате смърт, и се издигнете в безкрайността, ще осъзнаете колко 

лъжливи идеи е създал умът ви и тогава ще почувствате как лъжата се отдалечава от душата ви, 

сякаш превръзката пада от очите ви и ги оставя да видят светлината на истината. 

30 Колко много хора се надяват да стигнат до най-високото небе, за да се срещнат с Мария, 

която винаги си представят в човешки образ като жената, която е била в света, като Майка на 

въплътения Христос, и която си представят като Царица на трон, красива и могъща. Но Аз ви 

казвам, че вече не трябва да давате форма на Божественото в ума си. Мария, вашата Духовна 

Майка, съществува, но тя няма нито женска, нито каквато и да било друга форма. Тя е свята и 

любяща нежност, чиято милост се простира до безкрайност. Тя царува в душите, но нейното 

царуване е на смирение, милосърдие и чистота. Но тя няма трон, както си представят хората. Тя е 

красива, но от красота, която не можеш да си представиш дори с най-красивото лице. Нейната 

красота е небесна и вие никога няма да можете да разберете какво е небесно. 



U 263 

128 

31 Казвам ви: Ако искате да се приближите малко повече до истината и да се потопите в 

нейното съзерцание, упорито премахвайте от очите и умовете си всички фигури, които сте създали, 

опитвайки се да придадете форма на Божественото. 

32 Когато постепенно разберете, че Божественият Учител все още има много да ви поучава и 

да поправя, ще позволите на моята истина да проникне в съзнанието ви и тогава ще видите как 

пред душата ви се открива нов хоризонт, който ви предлага полета, долини, пътеки и планини, по 

които да бродите, да се учите, да опознавате нови неща и да се развивате все по-високо в душата 

си. 

33 Моята светлина е във всеки дух. Сега се намирате във времето, когато Моят Дух ще се излее 

върху хората. Затова ви казвам, че скоро всички вие ще усетите моето присъствие - както учените, 

така и невежите, както големите, така и малките, както силните, така и бедните. 

34 И едните, и другите ще треперят пред истината за живия и истинен Бог. 

35 Ето ви нов урок, ученици, за да се замислите дълбоко върху него. Разберете, че не съм 

дошъл само за да ви накарам да чуете думи, които радват ушите ви или галят сърцето ви. 

Разберете, че целта на Учителя е да ви извади от тъмнината, за да ви покаже светлината на 

истината. 

36 Аз съм вечната светлина, вечният мир и вечното блаженство и тъй като вие сте Мои деца, 

Моята воля и Моят дълг е да ви направя участници в Моята слава и за тази цел ви уча на Закона 

като на пътя, който води душата към висините на това царство. 

37 Възможностите да изпълнявате закона и да печелите заслуги са налице всеки ден, всеки час. 

Не ги пропускайте, не ги пропускайте, защото след това няма да можете да ги върнете. Подгответе 

се за добър ден и ви казвам, че когато дойде нощта, сънят ви ще бъде спокоен и лек. Живейте 

добродетелен живот и духовното ви развитие ще продължи вечно. 

38 Възлюбени ученици, на два пъти съм бил с хора: единият в човешки, а другият в духовен 

вид. Сега е време да разберете Моите учения. 

39 Защо обикновено идвате да плачете и да се оплаквате? Когато бях в света, не живеех сред 

удобства и удоволствия, нито пък имах скиптър на земна власт. Аз страдах, борех се и дори не се 

разбунтувах срещу Моята болка. Дойдох, за да поема кръста Си и да изпълня мисията, която 

доброволно си наложих. 

40 Трябваше да ви науча как душата, която изпълнява волята на Отца, след като изпълни 

задачата си, се издига нагоре в желанието си за Безкрайното, оставяйки зад себе си всичко 

материално, за да се стреми към небесната област. 

41 В нещастието или трудностите си често се питате защо Отец ви не ви дава всичко, което 

желаете, тъй като според вашето схващане вие желаете само дарове на благодатта за ваше добро. 

Но аз ви казвам: Ако ви дам всичко, което желаете, и ви осигуря всяко блаженство, за което 

копнеете на земята, по-късно ще съжалявате, защото ще се убедите в застоя си. 

Да, ученици, ако притежавахте всичко това, щяхте да го пропилеете, нямаше да го запазите, 

защото не ви е струвало нито усилие, нито труд да го получите. От друга страна, ако получите това, 

което искате днес, без да сте го заслужили, въз основа на заслуги, ще видите с каква любов ще го 

пазите. 

42 Кога ще бъде разбрано словото ми? Кога ще му позволите да разцъфне в сърцето ви и да 

даде плод в душата ви? Мислете за Мен, както Аз мисля за вас. Кой се чувства сам в света? Кой 

казва, че е сирак? Когато се подготвите, вече няма да казвате, че сте сами, защото навсякъде ще 

усещате Моята помощ. 

Търсете светлината на Моя път и няма да се страхувате от нищо. Не се обвързвайте със 

светлината на науката или с човешкото познание, защото светлината на интелекта е твърде слаба, 

за да доведе душата до присъствието на Бога. 

43 Истина ви казвам, че това, което може да ви издигне, е любовта, защото в нея са заложени 

мъдрост, чувство и възвишеност. Любовта е обобщение на всички атрибути на Божествеността и 

Бог е запалил този пламък във всяко духовно създание. 

44 Колко много уроци съм ви дал, за да се научите да обичате! Колко много възможности, 

животи и прераждания ви е отредило Божественото милосърдие! Урокът се повтаряше толкова 
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пъти, колкото беше необходимо, докато не се усвои. Веднъж изпълнено, няма нужда да го 

повтаряте, защото то не може да бъде забравено. 

45 Ако бързо усвоиш уроците ми, вече няма да ти се налага да страдаш, нито да плачеш за 

грешките. Същество, което използва уроците, получени на Земята, може да се върне в света, но 

винаги ще го направи с по-голяма зрялост и при по-добри условия на живот. Между един и 

следващ живот тя винаги има пауза за възстановяване, необходима за размисъл и почивка, преди да 

започне работа през новия ден. 

46 Някой Ми казва в сърцето си: "Татко, този ден работа или почивка ли е, за да ни изпратиш 

отново да търсим нов труд в света? Колко време ще продължи това?" 

47 Ах, малчугане, прощавам ти невежеството и ти казвам, че не съм предвидил нищо 

несправедливо или несъвършено в житейския път, който трябва да изминеш. Душата на духа е 

неуморна. Само когато живее в материята, то усеща въздействието на умората, която тялото му 

предава. Но когато се върне към духовната свобода и духовната светлина, то се отърсва от умората 

и отново става неуморно. 

48 Бъдете силни срещу изкушенията на света и плътта. Спомнете си моя пример, когато 

преминавате през изпитание. 

49 Питате Ме как е възможно Исус да бъде докоснат от изкушенията на света? Отговарям ви, 

че не по-ниските изкушения са докоснали сърцето на вашия Учител. 

50 Тялото, което имах в света, беше човешко и разумно, беше инструментът на моя Дух, за да 

дам уроците си на човечеството. То знаеше за изпитанието, което го очакваше, защото Моят Дух 

му го разкри, и това тяло страдаше заради болката, която го очакваше. 

51 Исках това тяло да ви даде тези характеристики на истинска човечност, за да сте убедени, че 

болката ми е била истинска и че жертвената ми смърт като човешко същество е била истинска. 

52 Ако не беше така, моята жертвена смърт нямаше да има никаква стойност за хората. Ето 

защо Исус призова три пъти силата на Моя Дух, която Го оживи, за да устои на трудното 

изпитание. Първият път е в пустинята, вторият - в Гетсиманската градина, а третият - на кръста. 

53 Беше необходимо да стана човек и да пожертвам плътта и кръвта Си за вас, за да може 

болката, която човечеството щеше да Му причини, да им направи впечатление. Но ако бях дошъл в 

"дух" - каква жертвена смърт щях да претърпя чрез теб? От какво можех да се откажа и каква болка 

можеше да ме накараш да почувствам? 

54 Божественият Дух е безсмъртен, болката не го достига. "Плътта" обаче е чувствителна към 

болка, ограничена е в способностите си и е смъртна по природа. Ето защо избрах този начин да се 

разкрия на света и да му предложа истинската си жертвена смърт, за да му покажа пътя към 

спасението му. 

55 Вземете Ме за пример в това Страдание, докато сте грешници, и помнете тази Кръв, за да 

можете, разкайвайки се за прегрешенията си, да се пречистите в този пример на безкрайна любов, 

който ви дадох. 

56 Докато сте хора, помнете Ме на кръста, как простих, благослових и изцелих палачите Си, 

така че през целия си труден житейски път да благославяте онези, които ви обиждат, и да правите 

всичко възможно добро на онези, които са ви сторили зло. Който постъпва по този начин, е Мой 

ученик и наистина му казвам, че болката му винаги ще бъде кратка, защото ще го накарам да 

почувства силата Ми в моментите на изпитание. 

57 Малцина са тези, които искат да поучават ближните си с примера на Учителя. Такъв е 

случаят и с този народ, който в повечето общности поучава с думи, които нямат сила, защото не са 

потвърдени от дела и примери. 

58 Сега имаш възможност да чуеш обяснението на Моето учение, което малко по малко ще 

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

дух. 

59 Не се страхувайте да следвате стъпките Ми, Аз няма да поискам от никого да премине през 

същите страдания, през които Аз преминах в света, нито да се жертва по същия начин. Освен това 

трябва да ви кажа, че само това тяло можеше да изпразни чашата на страданието, каквато му 

предложи моят дух, друг човек не би могъл да го издържи. Защото тялото ми черпеше жизненост 
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от добродетелта и се укрепваше в чистотата на Онази, която предложи утробата си, за да го 

приеме: Мария. 

60 Съберете се, хора, и се възползвайте от тази благословена тишина, в която навлизате, когато 

слушате моите учения. Истина ви казвам, че в тези моменти на събиране и одухотворяване моето 

семе покълва в най-скритите ви сърца. 

61 Благословени сте вие, които се възползвате от последното време на моето проявление в тази 

форма, знаейки, че няма да получите тази благодат отново. 

62 Времето на моето проявление беше време на благословии. Аз обсипах с дарове лишените от 

наследство, въздигнах победените в борбата за живот и дадох нова възможност на грешниците и 

изгнаниците. 

63 Това бяха щастливи времена, за които ще си спомняме с умиление, когато отминат. Защото, 

въпреки че словото ми се чуваше чрез гласоподавателя, сърцата усещаха присъствието ми и 

душите се изпълваха с божествената ми същност. 

64 Вие, множества от хора, винаги пазете духовността, която проявявате в този благословен 

час. Нека тя винаги присъства в срещите ви, в моментите на молитва и във всяко ваше дело. 

65 Пийте от това вино, яжте от този хляб, докато се заситите. Защото моята прокламация ще 

отмине, тъй като вие сте в последната фаза на това време на подготовка. 

66 Ученикът, който наистина се подготвя, винаги ще има свидетелството на устата си и ще му 

е невъзможно да скрие истината, която е наследил от своя Учител. Светлината ще бъде в него и 

цялото му същество ще бъде живо свидетелство за Словото и делата, които ви разкрих. 

67 Който скрие в сърцето си Моето слово и даровете, които съм му поверил, няма да изпита 

щастието, което е загубил с него. Защото да сееш на Моите ниви, да се бориш и да страдаш е добро 

удоволствие и щастие за душата. 

68 Борбата невинаги трябва да е лесна. Ще има дни или моменти на горчиви изпитания. Но 

дори и в тях душата трябва да откликва със смирение и любов на волята на Отца, защото именно в 

тази кротост Аз ще открия Моя мир в добрите ученици, във верните свидетели. 

69 Мислите ли, че за моите апостоли от Втората епоха пътят е бил по-лесен и борбата - по-

лека? Не, хора, подобно на своя Учител, те също са имали своите страсти и своята Голгота. Но във 

всичките си страдания те издигаха душите си, изпълнени с мир, знаейки, че всичко, което 

изтърпяват, е от любов към ближните им, към онези, които желаят истината. 

70 Ако попитате последователите на моето учение дали са отслабнали или са изпитвали страх 

от преследвачите и палачите си, те ще ви кажат, че вярата им не е отслабнала нито за миг, че 

доверието им в божествената сила е било абсолютно и че поради тази вяра са били безразлични 

към загубите, подигравките, изпитанията и дори смъртта. 

71 Това е следата, която лежи пред вас, живото свидетелство, че не е невъзможно човек да 

следва стъпките на Исус и да стане като Него по сила, по любов, по мощ, по милосърдие. 

72 Не искам да ви кажа, че за да бъдете мой ученик, трябва непременно да изтърпите 

преследване и смъртна битка като тази на онези мъченици. Искам да разберете, че за да обичате 

ближния си, трябва да оставите настрана любовта, която изпитвате към себе си, че в определени 

моменти трябва да забравите своето, за да мислите за другите. Защото само от истинската любов 

могат да произлязат безсмъртни дела, достойни да останат за пример на другите, като тези на онези 

ученици, пратеници на Божественото Слово, които дадоха всичко от себе си в усърдието си да 

разпространяват Благата вест, в желанието си да донесат светлината на своя Учител в сърцата. 

73 Това беше примерът, който бяха получили отблизо, и те се опитваха с всички сили, на които 

бяха способни, да бъдат като него. Кой от вас върви по пътя на отречението, кротостта и 

милосърдието? Пътят е отворен, пътеката ви очаква, а встрани от нея са полята, които жадуват за 

вода и гладуват за семена. 

Моят мир да бъде с вас! 
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инструкция 264 
1 Възлюбени хора, във вас откривам борбения дух, който иска да спазва Моя закон, който се 

стреми да се вдъхновява от Моето Слово и да оставя светла следа по пътя на човечеството. 

2 За да може този народ да се умножи, както Израил се умножи в Египет, и за да се 

присъединят към него други общности, трябва да покажете истинско послушание към Моя закон. 

Насърчавам ви, за да продължите духовната работа, която ви поверих като задача, с която ви 

казвам, че този, който е оставил словото ми да проникне в сърцето му, да го вникне и разбере, 

почти не се проваля. 

3 Аз не изисквам цялото ви време, за да изпълнявате тази мисия, за Мен е достатъчно, ако 

посветите няколко минути от деня на изучаването на Моето Слово, ако свършите добра работа или 

ако по някакъв начин направите крачка напред по духовния път. 

4 Вие сте като огледало, което иска да отрази моята милост и моята любов, но е мътно и не 

позволява на светлината и истината да се отразят. Почистете го и ще видите как моят дух се 

отразява във вашия. 

5 Когато Ми кажеш от дъното на сърцето си: "Учителю, аз съм Твой слуга, готов съм да се 

подчиня на Твоята воля", това ще бъде моментът, в който Аз наистина ще започна да се проявявам 

в теб. 

6 Въпреки добрата ви воля, днес сърцето ви все още е заспало за моята любов и все още не сте 

разбрали, че изпълнението на вашата мисия трябва да бъде вдъхновено от моята любов. Ученикът, 

който е движен от тази сила, ще бъде апостол в живота си, ще бъде способен на велики дела, 

защото няма да се страхува от нищо, нищо няма да го направи слаб. 

7 Когато говорите за мир, имайте мир в сърцето си. Когато говорите за Мен и Моето дело, 

първо Ме опознайте, за да не накърните истината. Не се смятайте за негови единствени 

притежатели, защото бихте съгрешили от невежество и от фанатизъм. Искам, когато проповядваш 

учения, които съдържат истина, да знаеш как да откриваш истината в ближните си. Някои от тях 

ще имат много светлина, а други - само искра. Но във всички тях ще откриете моето присъствие, 

защото всички те са мои деца. 

8 Благодарете на своя Отец и се радвайте, защото сте свидетели на времето на 

възстановяване. Възстановете се утре, когато вече в духовния свят съзерцавате плодовете на делата 

си на земята. Да, ученици, тази долина на сълзите и изкуплението ще се превърне в земя на мир и 

духовен напредък. 

9 И до днес човечеството все още не е построило истинския храм, в който да обича своя 

Господ. Тя е създала много форми на поклонение, много обреди и е основала много религиозни 

общности. Но този храм на духа, чиито основи са непоклатими, той все още не е изградил. 

10 Когато това светилище бъде изградено върху непоклатимата и вечна скала на любовта, 

истината и справедливостта, всички различия във вярата ви ще се изпарят и ще видите как войните 

ви изчезват. 

11 Само в моята истина ще можете да откриете своето наследство. Но ако сте далеч от него, ще 

трябва да се забравите, докато станете братя и сестри. 

12 Вие, моите духовни хора, ще имате задачата да бъдете братски настроени към всички, за да 

преподавате моята върховна заповед за любов чрез пример. 

13 Все още не знаете как ще работите, нито докъде ще стигне силата на духа ви. Но Аз знам 

много добре и ви казвам: Не се безпокойте, уповавайте се на Мен, Моята светлина ще ви покаже 

пролома и Моят глас ще посочи времето за започване на дневната работа. 

14 Душата ти вече Ме е чула и се е събудила, затова няма да те оставя да заспиш сега. То 

копнее да се издигне чрез чисти чувства, защото усеща Моята любов в съдбата си. Оставете я да 

изпълни задачата си, дайте й свобода за нейната мисия и не подслушвайте гласа й, когато ви кара 

да чувствате, че този час й принадлежи за някаква велика работа. 

15 Тези, които вече са се посветили на изучаването на моите откровения - тези, които отделят 

време да размишляват върху моето Слово - ще бъдат онези, които ще намерят пътя за по-проходим 
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и кръста за по-лесен. Словото ще излиза от устните им като поток, а лечебният балсам ще бъде 

чудотворен в духовните им ръце. 

16 Блажени са онези, които Ме слушат и използват наставленията Ми, защото те ще имат 

много удовлетворение, радости и триумфи в душите си. 

17 Добрите ученици ще трябва да бъдат смирени и делата им на любов ще бъдат тези, които 

ще кажат кои са те. Не като някои от моите "деца-ученици", които, без да имат никаква представа 

какво означава мисия в рамките на моето Дело, се хвалят, че принадлежат към моите избраници и 

искат светът да види знака на моя печат на челата им. 

18 Това човечество - интуитивно и будно - много скоро ще открие онези, които наистина 

проповядват, и онези, които само се преструват. 

19 Тъй като съм говорил на всички вас, това е доказателство, че искам всички вие да 

притежавате светлината. 

20 Вашата отговорност не се ограничава до това да покажете правилния път на този, който 

никога не е вървял по него. Знайте, че "работниците", които са се отклонили от пътя, ще трябва да 

пресекат вашия път. Ще трябва да ги посъветвате, за да ги накарате да се върнат на 

"препятствието". 

21 Всички вие бдете над това, което съм ви поверил. Действайте със смирение и благоразумие 

и ще победите. Когато изпразвате чашата на страданието, правете го с търпение и то скоро ще 

премине. 

22 Ако подозирате или знаете, че съдът е с вас и че е дошъл часът на големите изпитания, 

повдигнете душата си, увеличете вярата си и насърчете сърцето си. 

23 Ако досега сте се чувствали като изгнаници, ако се чувствате далеч от родината или от дома 

на Отца, не се притеснявайте. Заслугите ви ще ви доведат до Отечеството, за което душата ви 

копнее, а от друга страна, делата ви ще доведат до приближаването на времето на мира на земята, 

ако обичате Небесния си Отец, като обичате и прощавате на ближните си. 

24 Не можете да си представите блаженството на душата, която е преминала през този 

изпълнен с изпитания живот и е влязла в присъствието на своя Господ. На възвишен духовен език 

тя се обръща към своя Отец: "Победих, Господи, победих чрез светлината, която Ти даде на душата 

ми, чрез любовта, която ми откри. Много големи бяха изпитанията ми, много силни бяха бурите, 

които ме връхлитаха, но с помощта на твоята сила преодолях всичко и сега съм тук, при теб." 

25 Този пламък на любовта разпалваше изпитанията, защото в противен случай животът на 

душата нямаше да има уроци, а всички нейни способности щяха да продължат да дремят в нея. 

26 Виждам тъга в много от Моите ученици, защото подозирате, че Моят призив няма да е за 

дълго и че душата ви, когато напусне тази земя, няма да е имала щастието да я види в мир. Но ви 

казвам и това: Не се притеснявайте, защото душата ви ще се радва от духовното царство, от което е 

дошла тук, когато види, че на този свят настъпват мирни времена. 

27 Вече наближава времето, когато моето Слово на Живота ще разцъфти в сърцата на хората, 

когато ден след ден ще виждате как Словото ми се изпълнява и тогава, когато вече не 

принадлежите на този свят, ще виждате всичко от духовния свят и ще свидетелствате за него с 

пълна яснота и разбиране. 

28 Утолявайте жаждата си за знания и на всяка крачка ще 

ще се учудиш в хода на живота си и ако кръстът ти е тежък, ще се научиш да правиш живота си 

забавен и лесен. 

29 Като ученици, изпълнени с добродетели, издигнете се, за да може моите наставления да 

стигнат до вашия дух. Тогава ще намерите в него цялата сила, от която се нуждаете, за да 

побеждавате в изкушенията и изпитанията. 

30 Вече събрах в хамбара Си първите реколти от изпълнението на вашата мисия като сеячи на 

Моята нива и със словото Си ви насърчих да продължите да разпръсквате семето. Не се отчайвайте, 

ако някои сърца не отговорят веднага на съобщението ви. Знайте, че както има души, които се 

пробуждат, така има и такива, които ще се забавят. 
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31 Вече виждам огромни множества, които идват при извора на благодатта, който е моето 

учение, за да измият петната си, да се отърват от нечистите си дрехи и да се облекат в моята 

светлина. 

32 Кой от тези, които са чули Словото Ми през това време, не знае, че в края на 1950 г. Аз ще 

сложа край на тази форма на проповядване? Никой. Както в големите, така и в малките общности, 

на местата за срещи в градовете и в селата - чрез всички носители на глас Аз изразих волята Си да 

приключа този етап на прокламации чрез човешкия интелект на тази дата. 

33 Нов ден ще настъпи за спиритуалистите, когато те вече няма да Ме чуват в тази форма, а ще 

Ме получават и усещат в най-възвишеното в душите си. 

34 Тогава, когато вече няма да Ме чувате чрез гласоподавателя, ще се замислите дълбоко 

върху Моето учение и ще разберете много от уроците, които сега не можете да си обясните. Ето 

защо, когато ви питат онези, които не са Ме чували - когато ви питат за причината за Моето идване 

и проявление, ще можете да им кажете с ясни думи, че Моето завръщане е имало същата причина 

като тази, която Ми позволи да дойда на света като човешко същество по онова време: за да ви 

въведе в пътя на истината, на закона, от който се бяхте отдалечили, защото се опитвахте да 

замените истинското изпълнение на закона с традиции, обреди и идолопоклоннически култове, а 

това не е истинският път, макар че понякога има доброто намерение да се покланя на Отца и да Му 

е угодно. 

35 Както някога божествените указания са били тълкувани погрешно, така и моето учение 

беше фалшифицирано в този момент; и затова се наложи Учителят да дойде отново, за да ви 

помогне да се освободите от грешките си, защото малцина успяват сами да се освободят от своите 

отклонения. 

36 Въпреки че още тогава ви обещах, че ще се върна, трябва да ви кажа и това, че го направих, 

защото знаех, че ще дойде време, когато човечеството ще бъде много далеч от тях в убеждението 

си да върви по пътя на Моите учения; и това е времето, за което обявих Моето завръщане. 

37 Изпълних думата си към вас: Аз дойдох в дух, както ви обещах в онова време, когато Моят 

образ беше видян за последен път от Моите апостоли. Аз се изявих само чрез тези гласоподаватели, 

защото вие не бихте могли да почувствате присъствието Ми в духа, нито да получите 

вдъхновението Ми. 

38 Моето проявление в сферата на вашия дух и дори на вашите сетива стана необходимо, което 

щеше да послужи като предшественик на проявлението от дух към дух. Затова Аз се изявих 

временно чрез онези гласоносители, чрез които посочих деня на Моето последно проявление. 

39 Това беше временната форма, избрана от Мен, за да ви говоря, преди да настъпи времето на 

духовния диалог между децата и Отец - временна, защото не дойдох нито като човешко същество, 

видимо и докосваемо, както в онези дни, нито напълно духовно, а чрез просветените от Мен органи 

на интелекта. 

40 Подобни прояви ви вдъхнаха увереност в Моето присъствие. Нещо подобно дадох и на 

апостолите Си през Втората епоха, когато след жертвената Си смърт им се явих във форма, в тяло, 

което не беше нито божествено, нито напълно човешко, но въпреки това беше видимо и 

докосваемо и затова можеше да вдъхне увереност дори на най-невярващите. 

41 Как бихте искали да имате Моето присъствие и в онзи момент, както са го имали онези 

странници от Емаус, и как бихте искали да чуете словото, което апостолите са чули по този начин! 

Но това беше различно време и следователно различни уроци. 

42 Повярвайте Ми, че тази форма, в която сега Ме чувате, е по-напреднала от онази, защото тя 

се случва във вашето същество, произлиза от органа на ума, духа, душата, докато онази, която 

учениците Ми видяха и чуха, беше извън него и се разкриваше само на сетивата им. 

43 Днес не е нужно да отваряте очите си, за да видите в Мен човешка форма, нито да 

получавате хляб от ръката Ми, за да повярвате в Моето присъствие, нито да поставяте пръстите си 

в раните Ми, за да повярвате, че Аз съм. 

44 Питате как тогава виждаха човешкия Ми облик и един от учениците Ми можеше дори да 

Ме докосне, въпреки че вече не принадлежах на човешкия свят? - Все още имаш много да учиш от 

Мен, за да разбереш истината за всичко, което съм ти представил. Но всички мистерии ще се 
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разкрият своевременно. Засега трябва само да знаете, че между божествената и човешката природа 

има много други, които Господ използва за Своите високи цели. 

45 Христос изпреварва Своето време в откровенията и ученията Си, така че когато настъпят 

времената, в които човек ще се пробуди за духовното и ще се заинтересува от всичко, свързано с 

този по-висш живот, той ще открие на всяка крачка в лицето на Исус Учителя, който е разкрил, 

разказал и завещал всичко на Своите деца. 

46 Молете се и размишлявайте върху думите ми, защото настъпват дни на работа и борба за 

този народ, който е имал това проявление на своя Учител, чието свидетелство трябва да 

разпространи по целия свят. 

47 Народ на Израел, възлюбени ученици: вие сте се подготвили за пазители на човечеството. 

Вие охранявате портите на благословения град на Новия Йерусалим - дванадесетте духовни порти, 

през които ще влязат чужденците в желанието си за светлина. 

48 Благословени са дванадесетте племена! Колко много благословии сте получили, колко 

много привилегии! Аз съм слизал при вас през цялото време, за да ви говоря от дух на дух. 

Попитах ви за вашите стремежи и вие Ми отговорихте: "Нашето желание е човечеството да бъде 

спасено." 

Мислите си, че вече сте спасени, че ще можете да се справите с превратностите на живота, а 

виждате около себе си обедняло, невежо и материализирано човечество, което не се стреми да се 

развива по-нагоре, и страдате заради него. Ти се молиш и Ме молиш да придобиеш духовните 

дарби, за да се спасиш. Но аз ви казвам: Аз ще спася всички души. Благата вест ще достигне до тях. 

Само малка част от тях са чули Словото Ми чрез човешкия интелект. Не всички ще се запознаят 

с този етап от моята работа, но в момента търся духовен диалог във всяко човешко същество. 

Словото Ми се излива под различни форми: чрез съвестта, чрез изпитания, които свидетелстват 

за Мен, чрез природните сили или чрез моите духовни деца. Думата ми е универсална. Всеки, 

който се подготви, ще чуе гласа Ми. 

49 Моето учение ви учи на съвършена любов, на безкористна любов. Показах ви любовта си 

като баща, като приятел и като брат. Искам да се обичате по този начин, да изпитвате истинска 

любов към ближните си, да повдигате падналия, да прощавате винаги. Моят живот, който беше 

толкова близо до вас във Втората епоха, е пример за обучение, за да може всеки да го вземе за 

пример. Урокът, който ти дадох, е за хората от всички времена. 

50 Върнете на душата си цялата благодат, с която тя е била надарена първоначално и която сте 

оставили на парчета, докато сте вървели напред. Искам да се превърнеш в храм, в който да 

обитавам вечно. 

51 О, възлюбен Израел! Елате на помощ на хората, подгответе пътя им, укрепете вярата им, 

изпълнете сърцата им с надежда. Как бихте могли да обърнете пътя на този свят, изпълнен с 

объркване, когато той вижда във вас собствените си грешки и несъвършенства? Ти, малко дете, 

говори вътрешно със себе си, изследвай себе си, управлявай с любов телесната обвивка, която ти 

дадох, насочвай стъпките й и формирай от душа и материя едно тяло и една воля. Подчинете се на 

закона. Използвайте свободата на волята си, за да обичате без ограничения и да създадете полезно 

и хармонично съществуване. Спазвайте законите на духа и тези на природния свят, защото Аз съм 

определил и двете и те са съвършени. 

52 Аз, Отец, винаги съм гледал на вас благосклонно и съм ви подготвил и осигурил всичко, за 

да можете да получите всички духовни дарби. Предложих на душата ти хляба на ангелите, а на 

тялото ти - плодовете на природата, която създадох. Имахте възможност да дойдете на Земята, за 

да довършите работата, която сте започнали, за да усъвършенствате душата си. Не разпознавате ли 

Моята любов във всичко това? Не сте ли вникнали в себе си, за да видите, че сте като Мен? Дадох 

ти всичко, защото те обичам и искам да бъдеш с Мен в съвършенство. 

53 Отхвърляйте греха от себе си, не се подмамвайте от фалшиви обещания, дори ако 

осъзнавате, че земните удоволствия са приятни за сърцето ви. 

Въпреки че пътят ми е покрит с тръни - избери този път, защото той води към мир. Аз имам 

балсам за всяка рана, докато светът няма нито любов, нито милост за вас. 
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54 Човечеството изгражда кръст за Мен. Липсата на вяра в тях постоянно наранява Моя 

Божествен Дух. Но Аз ще скрия всичките Си рани под мантията на прошката и ще потисна плача 

Си, за да не се отчайвате. 

55 Гледайте в подножието на Кръста на Третата епоха. Чашата ми е много горчива. Ще Ме 

помолиш за капка от тази чаша, за да познаеш вкуса й. Но още днес ви казвам: ако животът ви вече 

е много скръбен, ако живеете живот на изкупление, по-добре подсладете дните си, усмихнете се от 

любов, радвайте се на съзерцанието на Моите откровения, които ви съобщават, че след това време 

ще настъпи мир, че всичко ще се обнови, а благодатта и добродетелта ще бъдат силите, които ще 

движат човека. 

56 Подготвям всички народи, всички домове и сърца, за да им изпратя посланието си за мир и 

единение. След последната битка, която човечеството ще води, Моето Царство ще се приближи до 

душата на човека, за да се засели в нея завинаги. Оставям ви като бойци на доброто срещу злото, за 

да унищожите всеки елемент на война, всяко семе на порок или болест. Застанете до хората в този 

кризисен момент и разгърнете цялата си любов, за да облекчите страданията им. 

57 През това време Аз дадох Словото Си чрез много гласоподаватели. Той винаги е бил 

разкриван със същата същност, смисълът му е един и същ. Използвал съм необразовани, прости 

мъже и жени, които съм използвал като инструменти за предаване на Моето ободряващо, любящо 

и мъдро слово. 

След моето заминаване, когато обедините моите учения и изследвате всяко от моите 

вдъхновения, ще разпознаете съвършеното и ще премахнете несъвършеното. Не ми приписвайте 

онази част, която се полага на носителя на гласа. Ще те просветля, за да можеш да обединиш в една 

книга трите части, които съм дал в трите времена и които представляват едно произведение. Затова 

ви говоря отново и отново за Мойсей, Пратеника от Първата епоха. Съживявам спомена за Исус и 

неговите дела и обединявам с него моето проявление на Третата епоха като Светия Дух. 

58 Винаги, когато сте спокойни и сплотени, о, ученици, Аз ще ви дам Моите откровения. 

Тогава лицата ви ще отразяват душа, изпълнена с искреност. Ще ти оставя всички твои дарове и от 

отвъдното ще следвам стъпките ти, ще виждам действията ти, защото ще бъда съвсем близо до теб 

в храма и в дома на сърцето ти. 

59 Виждам, че отстранявате децата, защото смятате, че те не разбират словото Ми. Но вие не 

помните, че съм ви казвал, че в тези малки тела живеят велики души, които знаят много неща за 

Мен. Не затваряйте очите им за светлината на това дело, въпреки че те копнеят да станат свидетели 

на изпълнението на пророчествата. Вашата работа ще бъде потвърдена чрез тях. 

Този свят няма да спре развитието си към одухотворяване. Аз ви призовавам в различни 

възрасти, защото духовната душа няма възраст, няма пол, нейната същност е вечна, тя е подобна на 

Мен. Радвайте се на светлината на тези души и се молете още от първите им стъпки за 

изпълнението на земната им мисия. 

60 Вашата молитва на този ден е молба за мир в света. Превръщам Себе Си във ваш пратеник. 

За всяко добро дело, което ще направя, за всяка твоя прошка ще простя на един народ. Твоето семе 

ще бъде умножено от Мен във вечността. 

Моят мир да бъде с вас! 
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Инструкция 265 
1 Ученици, елате до моя стол и размишлявайте върху моите учения. Ще видите как чрез 

размишленията си ще откриете смисъла, който тази дума съдържа и който ще ви разкрие истинския 

смисъл на живота ви. 

2 Ако хората от самото начало и през всички времена бяха осъзнали, че Неговата цел е 

усъвършенстването на душата, тяхното съществуване щеше да бъде различно, а делата им - 

различни. Но още от първите си стъпки човекът се е смятал за собственик на това, което му е било 

предоставено само за кратко, и е използвал всичко, което му е било поверено за благородни дела, 

за нечестни цели. 

3 Вижте как този свят се опитва да открие само славата и силата на земното със своята наука, 

без да се грижи за съвършенството на душата си. Но ако душата не развива способностите си и не 

прилага добродетелите, които съществуват в нея, тя няма да може да изпитва любов или чувство на 

истинско милосърдие в живота си. 

4 Мнозина искат да освободят душата си от този материалистичен, покварен и егоистичен 

живот, който преобладава в света. Но те не могат да се освободят, защото борбата в живота е 

толкова сложна, горчива и трудна за тях, че дори душата им е обвързана с тревогите и проблемите 

на човешкия живот. 

5 Ако съществуването ви на земята беше по-лесно, борбата в живота също щеше да е по-

малка и щяхте да имате свободата и времето, за да може душата ви да се занимава с изпълнението 

на задачите, които й се налагат. 

6 Не е ваша задача, малки мои ученици, да преобразите човечеството, защото това е работа, 

която не е по силите ви. Но вие трябва да разпространявате това божествено послание, което 

трябва да освободи хората от големите грешки, в които са живели. 

7 Работата по засяването на духовни семена в такива сухи полета изисква вяра, любов и 

усилия, както всички велики дела. Затова ви казвам, че не трябва да се съмнявате нито за миг в 

осъществяването на Моите Божествени планове, защото ако се съмнявате, няма да постигнете 

нищо ефективно. Вашата задача е да работите като членове на този съюз от ученици, който 

подготвям в момента. 

8 Не си мислете, че вие сте основоположниците на това духовно дело. Разберете, че вие сте 

продължители на други, по-ранни усилия, на други дела, извършени от вашите братя в по-ранни 

времена. 

9 Ето защо ви казах, че учението, което ви донесох днес, е същото като преди и винаги е било 

такова - ако откриете някаква разлика в него, тя се отнася само до външната форма. Защото 

формата, в която съм ви давал Моето учение във всяка епоха, е била в зависимост от духовното 

развитие, което човечеството е достигнало, а също и в зависимост от хората, към които съм се 

обръщал. 

10 Твоята съдба беше да Ме приемеш в този момент. Вашата мисия ще бъде не по-малко важна 

от тази, която поверих на Моите пратеници и апостоли в миналите времена. Словото Ми заедно с 

чистотата на делата ви ще бъдат плодоносното семе, предназначено да разцъфти в сърцата на 

хората. 

11 Бихте ли могли с моите думи и с вашия пример да промените живота на хора и народи, 

които в продължение на много векове са живели далеч от духовното? 

12 Разберете, че трябва да се подготвите предварително, докато станете майстори в това 

учение, и можете да хванете с любов ближните си за ръка, сякаш са малки деца, за да ги водите 

стъпка по стъпка от първия до последния урок. 

13 Никой не бива да пропилява такова ценно време като настоящето, нито да чака бъдещето да 

изпълни своята мисия, без да е използвал правилно настоящето, което засега е това, което трябва да 

ви е на сърце, за да не се отчайвате, когато настъпи часът на битката. Увереността ви в това, което 

ще проповядвате, трябва да е пълна и да прогоните страха, че съветите ви ще бъдат лесно 

отхвърлени от ексцентриците и материалистите. 
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14 Който се страхува, го прави, защото не е напълно убеден в Моята истина, и за него е 

необходимо да бъде изпитван, докато пламъкът на вярата не пламне в сърцето му. 

15 Когато ученикът е придобил благодатта да бъде Учител, неговото присъствие и думи ще 

бъдат любящи, приятелски настроени, убедителни. Той ще действа по такъв начин, че да вдъхне 

доверие още от първия момент. Неговата дума ще докаже, че той наистина познава това, което 

говори, че е абсолютно убеден в това, което учи, и че го озарява по-висша светлина. Когато 

добрият ученик бъде нападнат от своите противници, той ще ги очаква спокойно, защото сърцето 

му не се страхува от нищо и защото доверието му в Този, Който го е научил, е пълно. 

16 Истина ви казвам: който иска да Ме последва и да бъде Мой ученик, трябва да съблече 

дрехата на лицемерието и да се облече в искреността и истинността, които е видял в Учителя, 

защото Аз съм Истината. 

17 Необходимо е сеячите на истината да се появят на земята и да разпръснат моя балсам 

навсякъде, за да могат глухите да чуят и слепите да видят светлината на моето послание. 

18 Бог иска само доброто за своите създания. Блажени са всички, които съдействат за 

осъществяването на това благо. 

19 Отзвукът от думите Ми и това, което правите, стана известен на много места - повече, 

отколкото предполагате. И макар че скептичните хора, до които е достигнала новината за моето 

проявление, не могат да повярват в учението, което трябва да превърне този свят на раздори в 

братско семейство, нека това недоверие не ви притеснява, нито колко години трябва да минат, 

преди да се обърнат. Борете се, работете за тази работа, защото така постепенно ще създадете свят 

на хармония и семето ще се разпространява все повече и повече. 

20 Хора, сегашното време е изпитание за вас - използвайте го. Няма да е от полза да се 

разкайвате по-късно и да казвате: "Господи, прости ми слабостта." Казвам ти, че няма да можеш да 

си върнеш пропуснатата възможност, но само чрез дела и свидетелства на Моя закон. 

21 Оставям ви тези бащински съвети, за да се замислите върху всичко, което ви казах, и както 

вашият Небесен Отец изработи за Себе Си план за любов, живот и наставления за Своите създания, 

така и вие, вдъхновени от Него, трябва да изработите за себе си план за любов, смирение, 

послушание, постоянство и изкупление. 

22 Човекът е бил по-загрижен за човешкия си живот, отколкото за духовния, въпреки че често е 

осъзнавал, че човешкият живот е преходен, а духовният - вечен. Това е причината, поради която, 

въпреки че е постигнал напредък в своята цивилизация и наука, той е спрял духовно и е потънал в 

сън в своите религии. 

23 Разгледайте една след друга религиите и ще видите, че нито една от тях не показва 

развитие, разгръщане или съвършенство. Всяко от тях се обявява за най-висшата истина, но тъй 

като тези, които го изповядват, смятат, че в него са намерили и знаят всичко, те не полагат усилия 

да направят още една крачка напред. 

24 Божествените откровения, Божият закон, моето учение и моите прокламации от самото 

начало ви дават да разберете, че човекът е същество, което подлежи на еволюция. Защо тогава нито 

една от вашите деноминации не потвърждава и не проверява тази истина? Казвам ви: Само онова 

учение, което събужда душата, което разпалва светлина в нея, което я насърчава и й разкрива 

онова, което тя крие в себе си, което я издига всеки път, когато се препъне, и я кара да върви 

напред, без да спира - само това учение е вдъхновено от истината. Но не е ли точно това, което 

Моето учение ви е разкривало през цялото време? И все пак дълго време сте стояли на едно място в 

духовно отношение, защото сте били по-загрижени за това, което се отнася до живота ви на земята, 

отколкото за това, което се отнася до душата ви. Но за да не изоставите напълно духовното, вие сте 

оформили религиите си така, че те ни най-малко да не пречат на изпълнението на работата и 

задълженията ви на земята. Тогава, когато следвате тази религиозна традиция, смятате, че 

постъпвате справедливо спрямо Бога, стремите се да успокоите съвестта си и вярвате, че си 

осигурявате достъп до небесното царство. 

25 Какво невежество, човечество! Кога най-накрая ще се събудите за реалността? Не разбирате 

ли, че когато следвате религиозните си обичаи, не Ми давате нищо и душата ви също излиза 

празна? 
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26 Ако напуснете църквите си и кажете: "Сега вече съм изпълнил дълга си към Бога", вие сте 

изпаднали в голяма грешка, защото смятате, че сте Ми дали нещо, въпреки че трябва да знаете, че 

не можете да Ми дадете нищо, но можете да получите много от Мен и да дадете много на себе си. 

27 Мислите, че изпълнението на Закона се свежда до това да отидете на тези места, а това е 

друга голяма грешка. На тези места трябва да се намира училището, в което ученикът да се учи по-

късно. В ежедневието си той трябва да прилага наученото на практика, което е истинското 

изпълнение на Закона. 

28 Виждате ли колко много раздори има между братя и сестри, колко много трагедии между 

съпрузи, колко много неморалност и пороци, колко много войни между народите? Причината за 

всичко се крие във вашето изоставяне и отдалечаване от божествените закони. 

29 На хората им липсва духовно образование, липсва им знание за тяхното развитие. 

30 Пронизващата болка, която се спуска в този свят под различни форми, е резултат от 

грешките, допуснати от хората. Но те не осъзнават моята справедливост - някои са заслепени от 

амбиция, а други от омраза. 

31 Кой ще успее да премахне злото сред хората? Някаква свръхчовешка болка или безкрайно 

скръбно изпитание? Не, хора. Болката ще я спре само за кратко. Но този кратък период от време ще 

послужи на хората да се замислят, да се възмутят и да се успокоят отново, и тогава ще усетят 

единствената сила, единствената светлина, която може да ги спаси, а именно моят закон. 

32 Ученици, разберете смисъла на откровението, което ви дадох. Помислете за значението на 

това послание за душите на хората. Тогава ще разберете защо дойдох да ви говоря и защо Моето 

проявление се състоя сред вас за известно време. 

33 О, ако само всички вие знаехте, че когато споменавам вашите религии и форми на 

поклонение, които трябва да следвате, не се опитвам да ви съдя или да ви нараня! Ако само 

разбирахте божественото желание на Учителя да се обичате един друг и да прилагате учението на 

Духа в човешкия си живот! Но Аз знам, че сърцето ви все още е закоравяло и че ще преследвате 

новите Ми пратеници и ще се подигравате с новите Ми откровения, както сте правили в миналото. 

34 Въпреки всичко това моята светлина ще проблясва като светкавица от Изток до Запад и ще 

освобождава души. 

35 Молете се, ученици, и нека молитвата ви бъде знак, че сте разбрали това наставление, така 

че утре да изразите знанието, придобито чрез моето учително слово, чрез вашите дела. 

36 Трябва да се борите, за да разберете работата, която съм ви поверил, защото само така ще 

постигнете това, че свидетелствата ви съдържат същност и истина. 

37 Разберете също така, че ако знанията ви за моето учение не са достатъчни, вярата и 

убежденията ви ще бъдат в опасност, когато враговете на светлината във вас се борят с моето дело. 

38 Казвал съм ви, че ще видите спиритуалисти да се появяват навсякъде по света, макар и да не 

са чували тази дума, и че ако наблюдавате начина им на действие и слушате думите им, ще бъдете 

изумени, когато разпознаете интуицията и ясната представа, която имат за спиритуализма. Но също 

така ви съобщавам, че след моето заминаване ще се появят групи и секти, които ще се наричат 

спиритуалисти, въпреки че животът и делата им ще бъдат отрицание на духовността. Те ще ви се 

противопоставят и ще търсят вашите несъвършенства, за да ви отхвърлят и да ви нарекат 

самозванци. 

Макар да се съмнявате в това, дори и сред вас - сред онези, които са се хранили с това слово - 

ще има такива, които ще се надигнат срещу своите братя и сестри и ще вземат оръжията на 

подстрекателството и заблудата. 

39 Какви оръжия бихте могли да използвате срещу тези сили, ако вярата ви не е твърда и 

знанията ви не са големи? 

40 Не си мислете, че искам да ви дам оръжия, с които да защитавате вярата си от враждебност. 

Не искам да спорите с тях, а още по-малко да ги отхвърляте и да затваряте вратите си за тях. Моята 

воля е да останете спокойни на постовете си, за да не бъдете изненадани и за да може всеки, който 

дойде да ви търси, да ви намери как се молите и изучавате Словото Ми. 

41 Истинността на делата ви ще бъде най-доброто оръжие, което трябва да вземете срещу 

онези, които искат да ви унищожат. 
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42 Искам в редиците ми да има непоколебими войници, смели войници, които знаят как да 

защитават истината, а не легиони от фанатици, които в невежеството си оскверняват работата ми, 

вместо да я почитат. Не искам тълпи от хора с малка вяра, които губят кураж пред лицето на 

битката и бягат, защото се смятат за неспособни да се бият. 

43 Проверете себе си и ако, след като сте Ме слушали толкова дълго време, се чувствате 

неспособни да се борите, това ще ви накара да разберете, че не сте използвали словото Ми, че не 

сте разбрали целта на призива Ми и че сте заспали, без да чуете призива за събуждане, който звучи 

непрестанно в Моето провъзгласяване. 

44 Не ви казвам, че сте изгубени и че неизбежно трябва да бъдете победени от вашите 

преследвачи. Не, напротив, казвам ви, че времето все още е благоприятно, за да проучите добре 

делата си, независимо дали са от духовно или човешко естество - да наблюдавате внимателно 

действията си, за да откриете всичко погрешно, фалшиво и недостойно за Моето Дело. Щом 

постигнете това, че действията ви се отличават с истинност и чистота, няма от какво да се 

страхувате. Защото истинският спиритуализъм ще ви постави на пътя на изпълнението на всички 

закони, поради което никой няма да може да ви осъди. 

45 Трябва да знаете, че оръжията на вярата не трябва да се използват само за защита, а че 

отговорността ви ще надхвърли самите вас. Защото на всеки от вас е поверено множество хора, за 

които той трябва да бди, да се моли и да се бори, докато ги спаси от изпитанията. 

46 Все още ще можеш да Ме чуеш в много повече сутрешни богослужения и да укрепиш 

знанията и вярата си. Тогава ще почувствате в същността си непозната сила и безгранична 

увереност. Тази увереност в себе си и това спокойствие пред лицето на борбата ще ви бъдат дадени 

чрез вяра, а знанието ще придаде стойност на това, което сте намерили в Моето Слово. 

47 Искам да създадете народ на мира. За това те обвивам с мантията на моята любов. 

48 Възлюбени хора: Днес вие Ми говорихте на езика на Духа и Аз ви отговорих с Моя мир. 

49 Когато си помислите, че скоро вече няма да чувате това Слово, което е било ваша защита, 

вие се изпълвате с тъга и си мислите, че Моето идване в този момент, макар и да изглежда дълго, 

всъщност е било кратко. Но аз ви питам: Какво наричате "моето завръщане"? Дали това е периодът, 

който обхваща годините между 1866 и 1950 г., когато ви давам Моето Слово? 

50 Истина ви казвам, че това проявление чрез човешкия орган на разбиране е само подготовка 

за навлизане във времето на диалога между духовете, когато ще имате Моето пълно завръщане в 

"дух на облак", както беше обявено на учениците Ми във Витания. 

51 Приемете това наставление, което ви давам чрез гласоподавателя, като подготовка за онова 

време, когато вече не интелектът, а вашият дух ще получава светлината на Учителя. 

52 Това е новото обещание и новата цел за вас. Не забравяйте, че посланието, което сте 

получили чрез гласоподавателя, е предадено чрез човешко същество и че колкото и одухотворено 

да е то, не е напълно свободно от несъвършенства и примеси. Така че сега можете да си 

представите съвършенството, с което ще приемете концерта на Моето Слово, когато то достигне до 

духа ви директно, без да са необходими предаватели, без да е необходимо първо да преминава през 

слуха или мозъка ви. Тя ще достигне първо до духа, а той ще поеме задачата да просветли душата и 

да облагороди сърцето. 

53 Дълго време сте слушали това учение, в което трябваше да търсите смисъла, за да се 

нахраните с нещо божествено. Утре, когато ще можете да получавате вдъхновение от дух на дух, 

душата ви вече няма да получава човешки думи, а божествена същност и ще имате задачата да 

предадете тази същност в мисли, в думи и в дела, за да бъдете посредници между вашия Господ и 

човечеството. 

54 Разберете, ученици, че този период на провъзгласяване от страна на моите гласоподаватели 

има за цел да ви научи да разбирате божествения език. Това е бил основният урок на Учителя към 

неговите ученици. 

55 Докато слушате това Слово, днес имате усещането за Моето присъствие и затова се 

страхувате от деня, в който вече няма да го чувате. Но аз ви казвам: Ако общувате с Мен от дух на 

дух, Моето присъствие ще се усеща от учениците Ми с още по-голяма яснота и чистота. 
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56 Голяма ще бъде радостта на онези, които Ме чувстват така в сърцето си. Те никога няма да 

кажат: "Учителят скоро ще си отиде" или "Наближава денят, когато Господ ще ни остави без 

Своето Слово". Не, тогава учениците ще разберат, че Отец винаги е бил с децата Си, че никога не 

ги е напускал, че само хората не винаги са знаели как да бъдат с Мен. 

57 Днес казвате: "Бог е в нас", но вие го казвате, без да го усетите или разберете, защото 

вашата материализация ви пречи да усетите моето Присъствие във вашето същество. Но щом 

одухотворяването стане част от живота ви, ще изпитате истината за моето присъствие във всеки 

човек. Гласът Ми ще прозвучи в съвестта, вътрешният съдия ще бъде чут и ще се усети топлината 

на Отец. 

58 Аз ви уча на много неща и ви подготвям, за да посрещнете с радост идването на новото 

време. Но все още виждам тъга в много сърца, тъй като наближава денят на последната Ми дума. 

Онези, които плачат и са обременени от тъга, са онези, които са Ме чули, но не са Ме разбрали, и 

които няма да бъдат подготвени в часа на изпитанието. 

59 Винаги съм ви казвал: Потърсете божествения смисъл в сърцевината на тези думи, които 

гласоподавателите произнасят в своя възторг. Ако се задоволите с външната форма на тези 

изказвания, ще придадете божествен характер на много думи, които идват от човека, и тогава ще 

сте на път да изпаднете в нов фанатизъм и идолопоклонство. 

60 Трябва да разберете, че ви е отредено да донесете Благата вест на човечеството, че сте на 

път да поучавате ближните си с любовта, търпението и милосърдието, с които ви обучавах, като 

повтаряте уроците, когато е необходимо, и се връщате назад, когато е необходимо да си 

припомните първите страници. 

61 Спомнете си как много пъти съм ви говорил за духовния живот преди появата на човека - за 

появата на човека на земята, за Моите първи заповеди и Моите първи откровения. Спомнете си 

колко често съм ви говорил за пътя на човечеството през вековете, за успехите и отклоненията му, 

за възходящото му развитие и упадъка му - за просветените, чиито имена се пазят с уважение 

заради великите и благородни примери, които са ви оставили, както и за имената на други, чиято 

поквара е записала неизличимо историята на човечеството, за да не постъпвате като тях. 

62 Припомних ви имената на Моите пратеници, чрез които получихте послания, заповеди, 

пророчества и учения. 

63 По този начин обединих съдържанието на всички предишни учения в едно-единствено 

учение. 

64 Спиритизмът е наследство, в което трите завета са обединени в една духовна книга. 

65 Всичките ми учения имат за цел да ви подготвят за борбата след 1950 г. - времето, когато 

вече няма да чувате духовния свят чрез "носителите на дарове". Той също е ограничил времето си 

за тази форма на проявление. Но тези благословени същества, ангели пазители, съветници, 

утешители и защитници на този народ са ви подготвили така, че и след този момент ще 

продължите да си спомняте за тях, да усещате присъствието им и да получавате помощта им. 

66 За какво е дошъл духовният свят по това време? - Да обяснявам моето учение чрез думите и 

делата му, да ви уча да тълкувате моите откровения и да ви помагам да разбирате смисъла им. 

67 Никога не са ви давали излишни поучения, никога не са ви разкривали това, което още не е 

било време да узнаете, никога не са идвали, за да събудят любопитството ви или да ви внушат 

тайнствени науки или способности. Тяхната мисия е различна, величието на душата им и тяхната 

светлина не могат да им позволят да изпаднат в обикновени материализации, защото са превърнали 

закона на любовта в идеал на своя дух. 

68 Този духовен свят е дошъл по божествена заповед, за да общува за кратко време по човешки 

начин, да остави впечатлението за своето щедро братство, свидетелството за своето съществуване и 

доказателството за своето присъствие сред хората. 

69 Те са ви казали, че когато вече не ви говорят с човешки устни, няма да се отдалечат от вас - 

напротив. Те копнеят за вашата чувствителност, която да ви позволи да усетите присъствието им 

още по-силно през следващите дни. 

70 Ако вие, хора, се научите да използвате дарбите си, ако наистина влезете в хармония с 

духовния свят - наистина, казвам ви, ще оставите по пътя си следа от чудеса. 
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71 Необходимо е в това време да се появят твърдоглавите от тези множества, добрите пророци, 

добрите съветници - онези, които с живота и думите си знаят как да водят хората по пътя, очертан 

от Мен, онези, които знаят как да пазят страниците на Моите наставления безупречни. 

72 Кои са тези силни духом, за които ви говоря? Казвам ви само, че в момента ги подготвям 

със словото Си, така че когато дойде краят на това проявление, те да могат да се издигнат и да 

насърчат хората, и чрез вярата си да не позволят на множествата да се разпръснат. 

73 Думите, които излизат от техните устни, винаги ще ви напомнят, че ви оставих като 

свидетели на Моето общуване с хората, и ще ви повтарят непрестанно, че сте предназначени да 

възвестявате на човечеството, че съм дошъл в Духа. 

74 Вече няма да дойда, за да стана човек или да се материализирам сред хората, няма да дойда, 

за да се въплътя на тази земя. Ще говорите за това на ближните си, това е част от вашия кръст. Но 

знам, че ще успеете да го понесете. 

75 Бъдете спокойни, защото вече ви казах, че онова, което Киренай направи за Исус, когато Го 

видя изтощен от бремето на кръста, Аз правя днес за всички, които се нуждаят от Моята помощ, 

придружавайки ги стъпка по стъпка до върха на планината, която е вашият живот, където ще се 

издигнете до кръста на вашата съдба. 

76 Тогава ще изпитате колко удовлетворяващо е да завършите едно дело, като позволите на 

сърцето си да се отвори в този момент, точно както се отвори страната на Учителя, за да пролее 

кръв, която говори за любов, живот и прошка. 

77 Това е учението, което в момента сея в сърцето на спиритуалистичните тринитаристи-

мариани. 

78 "Духовни хора", защото получават светлината на Божествения Дух; "Троични", защото 

разпознават Бога в трите фази на откровението, в които Той се е открил на човечеството; и 

"Мариански", защото разпознават тази Божествена нежност като стълбата, която ви води към Отца, 

като Застъпника, който ви укрепва, утешава и пречиства, премахвайки високомерието ви и 

превръщайки ви в деца, изпълнени с кротост и смирение пред Господа. 

79 Не забравяйте тази най-нежна любов, защото не винаги сте достатъчно подготвени, за да 

стигнете до Мен. Но ако й се доверите, скоро ще почувствате нейната помощ. 

80 Помнете: "Ако не станете като деца, няма да можете да влезете в небесното царство." 

Моят мир да бъде с вас! 
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инструкция 266 
1 Аз съм Учителят. Елате да се насладите на поучителното слово на вечното наставление. 

Дори когато не се изявявам чрез тези мозъци, Моето поучително слово присъства. 

2 На вас давам Словото Си само за кратки мигове, защото сте толкова незрели, че не бихте 

издържали да чуете вечното наставление, което непрестанно звучи в безкрая и говори на всички 

същества, на всички души в различните светове на живота им. 

3 Говоря ви само истината. Защо мнозина се съмняват в това, което ви разкривам? Вие също 

сте истина. Как така, въпреки че вярваш в своята истина и в своето съществуване, не вярваш в 

моето? Нима не знаете, че истината е една? 

4 Тук ви давам кратко, малко поучение, за да можете да го схванете, да го разберете. Но дори 

и в този вид го пазите само за кратко, за да го забравите след това. 

5 Там, в духовното царство, където светлината на истината е винаги запалена, моето учително 

слово е вечно и тези, които го слушат, никога не се уморяват да го слушат, защото за тях моето 

учение е техният живот, както за вас то е въздухът, който дишате. Горко на онези, които живеят 

тук, в света, без да имат в душата си Моето поучително слово, само защото не са се подготвили да 

го чуят! Колко много са тези, които поради липса на помощ падат в угаснала надежда - без идеи за 

Бога в сърцата си, изгубени, слепи, глухи. Но аз ви питам: Къде отиват онези, които са изтрили от 

същността си божествените заповеди, които са пътят и светлината на душата? 

6 Бедни същества, които са претърпели корабокрушение, защото корабът им е дезориентиран 

и те не могат да открият светлината на фара. 

7 Търся ви и ви давам светлината си, за да можете да влезете в пътя и да разберете какво е 

учението, което Учителят ви дава непрестанно през живота. 

8 Каква е ползата от това човек да е силен физически, ако не е силен психически? 

9 Аз ви приближавам към реалността, към истината, от която сте се отдръпнали. Защото, 

когато отхвърлихте висшия живот, който е на духа, вие се отдадохте на низшия живот, който е на 

материалния свят. 

10 Върнете се към пътя на истинския живот и отново ще бъдете близо до истинската си 

същност. Пътят, за който ви говоря, е този, който ще намерите, когато балансирате между 

духовното и физическото, когато познаете истината, която носите в себе си. Защото тогава висшата 

част на вашето същество, която е духът, ще каже: "Аз съм този, който носи светлината, който знае 

пътя, който притежава закона. Затова аз съм този, който определя и управлява действията на тялото 

си." Щом говорите по този начин, това е, защото светлината е засияла във вашето същество и 

отражението ѝ е достигнало до човешкото сърце. 

11 О, ако само тялото ви можеше да поеме това, което душата ви получава благодарение на 

своите способности за виждане! Защото духовната душа никога не престава да вижда, дори ако 

тялото, поради своята материализация, не възприема нищо от нея. Кога ще разберете как да 

тълкувате душата си? 

12 Чуйте словото ми, приемете учението ми, което ви учи да се борите и да побеждавате 

несгодите, да не бягате от изпитанията, да не се отчайвате пред лицето на жертвите. 

13 Постоянно казвам на учениците си: Не се страхувайте, разберете, че съм ви дал силата на 

духа, за да побеждавате във всички изпитания. Силата на духа е по-висша от тази на тялото. Но ако 

гъстата мъгла на човешките ви проблеми ви кара да не виждате нищо, разпръснете и разсейте тази 

мъгла чрез светлината на вярата. След това, отвъд тази мъгла, ще видите хоризонт, който се слива с 

безкрайността и ви приканва да продължите напред и да се изпълните с мир. 

14 Тези, които се научат да преодоляват собствените си проблеми, ще се изправят пред 

проблемите на своите ближни, за да им помогнат в борбата. 

15 Знайте, че този живот е битка, но че сте предопределени да спечелите. Защото моята 

светлина, която е във всеки от вас, никога няма да бъде победена от тъмните сили на злото. 

16 Трябва да побеждавате, защото само в победата си ще получите откровение за тайните, 

които ще ви бъдат разкрити в този и в духовния живот. 
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17 Борба с хора през вековете: Ще дойде време, когато вече няма да се борите по този начин. 

"Мъглите", изпитанията, проблемите и изпитанията ще свършат - както вашите, така и тези на 

другите. 

18 Не се безпокойте, когато ви казвам, че трябва да помагате на ближния си по скръбния му 

житейски път. Силните души могат да понесат своя кръст и кръста на другите и с удоволствие да 

помагат на малките и слабите души. Те винаги търсят рани, които да заздравят. 

19 Благословено да бъде словото на Този, който, когато говори на страдащите, лекува раните, 

затваря ги и ги прави забравени. Той знае задачата на балсама, който съм поставил в сърцето му. 

20 Силен е онзи, който, когато се окаже заобиколен от трудности или опасности, моли за 

силата на духа си, преодолява страха на душата, съсредоточена в тялото, бори се, побеждава и 

триумфира, защото вярата го е накарала да разбере на какво е способен духът. 

21 Исках да ви кажа, че там, където ви зове борбата, трябва да се настроите с абсолютна 

увереност, че мъдростта, справедливостта и вярата винаги ще победят трудностите и нечистите 

страсти, които се изправят на пътя им. 

22 Знаете ли колко време е било необходимо, за да се разгърнат дарбите ви? Казвам ти, че те са 

в теб от момента, в който духът оживя. Колко голяма ще бъде радостта на духа, когато може да 

каже на тялото и на света: Победих те! 

23 Ученици, Аз ви дадох всички учения, от които душата се нуждае в своето развитие. 

24 Блажени са онези, които разпознават истината, защото те бързо ще намерят "пътя". Другите 

винаги отхвърлят божествените учения, защото техните работи изглеждат по-добри от моите. 

25 Обичам ви всички. Аз съм пастирът, който вика овцете си, който ги обединява и преброява и 

иска да има повече всеки ден - който ги храни и милва, грижи се за тях и се радва, когато вижда, че 

са много, макар че понякога плаче, когато вижда, че не всички са послушни. 

26 Такива са вашите сърца: много от вас идват при Мен, но малцина са тези, които наистина 

Ме следват.  

27 Вижте носителите на гласа, чрез чиито устни ви предавам Словото Си: Те са поели кръста 

на своята мисия. Те знаят, че мнозина се съмняват в дарбата им, но въпреки това кротко 

продължават пътя си. Те си спомнят, че хората от Втората епоха също се съмняваха в Мен, когато 

казваха, че не съм Месията, че не съм Христос. Те си спомнят, че бях доведен на кръста от онези, 

които не искаха да приемат истината. Затова те поемат кръста на своята мисия с преданост. 

28 Хора, Аз съм с вас, Моята мантия на любовта се разпростира отвъд мястото, където се 

събирате и където Ме слушате. Всички вие, без изключение, сте изпълнени с Моя Дух и Моята 

любов. 

29 Словото Ми е тихо място на мир. Потърсете го, когато се чувствате уморени, тъжни, 

отпаднали или болни. В него ще намерите насърчение, здраве и вяра да живеете и да се борите. 

30 Искам да бъдете пламенни, смирени и послушни на Моята воля и никога да не приличате на 

онези, които изпитват Моята сила или не се доверяват на Моето правосъдие. Защото знаете, че 

който прави това, се подлага на изпитание. 

31 Независимо дали вярвате, или не искате да повярвате, че Аз се проявявам в тази форма: 

Слушайте с уважение и нежност, докато не се убедите напълно, че това, което е в основата на тази 

проява, е истина или лъжа. 

32 Ако знаехте колко много сълзи на покаяние са пролели онези, които са отричали истината 

за това проявление, които са хулили онези, които вярват в словото, което чувате, и онези, които са 

се подигравали на моите гласоподаватели. Днес те не знаят с какви думи биха могли да изтрият 

оскърбителните и неуважителни фрази, излезли от устата им, нито пък знаят с какви дела биха 

могли да помирят своя Учител. 

33 Искам да се научите да не бъдете небрежни в преценките си и да не позволявате на първите 

си впечатления да ви определят прибързано. Давам ви този съвет, за да може, когато тълкувате 

Словото ми, а също и когато трябва да преценявате доктрини, религии, философии, култове, 

духовни откровения или науки, да осъзнаете, че това, което знаете, не е всичко, което съществува, 

и че истината, която знаете, е само минимална част от абсолютната истина, която се разкрива тук 

по един начин, но може да се разкрие по много други начини, непознати за вас. 



U 266 

144 

34 Ще ви обясня защо ви говорих по този начин на този ден. Причината е, че сред това 

множество има сърце, което упорито Ме пита защо, въпреки че говоря толкова много на този народ 

и това слово идва от "Словото", не съм постигнал пълното обновяване, нито одухотворяването на 

тези множества. 

На това му отговорих с подробни наставления, като добавих, че ако пожелая това, с Моята 

чиста сила за миг ще превърна всички тези грешници в ангели, но че това дело няма да включва 

никакви заслуги в Моите очи и че това слово е направено точно поради тази причина по мъдър и 

изключително търпелив начин, за да се смилят сърцата на този народ, докато от тях не произлязат 

вяра, любов и покаяние. 

35 Хората разрушават света, като използват насилие. Вярваш ли, че тяхното насилие е по-

силно от моята сила? Въпреки това моята воля е те сами да признаят грешките си, да ги поправят и 

да възстановят всичко, което са разрушили и осквернили, за да бъдат заслугите им истински в 

моите очи. 

36 Вие все още сте малък народ. Но Аз не смятам, че малкият брой, който се е събрал около 

Моето проявление до днес, е решаващ. Доказателство за това са множеството учения и откровения, 

които съм ви дал. 

37 След 1950 г., когато вече няма да получавате Словото Ми под тази форма, в сърцата ви ще 

настъпи привидна празнота, ще има сутрешни посвещения в тишина, в скръб. Но след това отново 

ще се почувстваш силен и ще признаеш, че всичко е било планирано от Мен с мъдрост и че съм те 

накарал да изкачиш големи височини в последните Си поучения, чиято кулминация е последното и 

най-незабравимото, което имам да ти дам. 

38 Кой би могъл да угаси твоята лампа или да угаси духовното приношение, което Ми правиш, 

когато то не е видимо за човешкото око? Кой ще се осмели да угаси печата, който сте отпечатали в 

душата си от вечността? Вярата е пуснала дълбоки корени в сърцето ви и ще продължи да расте и 

да осветява всичко около вас. 

39 След това, след борбите ви, след големите изпитания, на които ви подложих, ще настъпи 

отдих и ще получите наградата си. Не ви обещах друг Утешител, защото Този, Когото ви обявих, е 

между вас. Той е този, който говори днес чрез вашето посредничество и е слязъл при всеки човек, 

за да ви помогне в изпитанията ви. Той е Моят Дух, който се разкрива в това време и в духовния 

свят, съставен от ангели, които ви придружават по време на пътуването ви през живота, които ви 

защитават в големите ви битки, лекуват ви и ви утешават. 

Целият легион от същества с велика добродетел се обедини с Мен, за да ви утеши в този час на 

изпитание, през който преминавате, както беше обявено. Смятайте, че сте много щастливи, защото 

сте избрани измежду многобройните човешки същества, които населяват земята, да проникнете в 

това откровение, в тази работа и да притежавате нейните велики дарове. 

40 Ще ви оставя подготвени за изпълнението на мисията ви като мои ученици и скоро ще 

видите как се сбъдва това, което ви съобщих по време на моите учения. В света ще има много 

събития, които ще говорят за Моето присъствие в духа, и хората ще почувстват колко близо съм до 

тях. Защото когато Моето проявление чрез човека приключи, Аз ще продължа да очаквам тяхната 

подготовка, тяхното истинско обожание, за да царувам в душата на всички Мои деца. Там ще бъде 

храмът, там ще се разкрият Законът и даровете на Духа, а Аз ще получа вашето преклонение и 

вашата любов. 

41 Отдавна ви казах, че ще дам словото Си на различни народи, че Моят лъч ще се прояви и в 

други народи чрез човешкия интелект, и в действителност Моята воля е да знаете, че Аз съм 

говорил там, в лоното на малките общности, чрез мъже и жени. Когато Ме чуха, някои Ме приеха 

за Учител, а други - само за висше духовно същество. Но Аз изпълних думата Си. 

42 Когато говорех и казвах, че аз съм Учителят, някои вярваха, а други се съмняваха. Но когато 

разбраха смисъла и мъдростта на Моите думи, изречени чрез прости и скромни създания, те се 

запитаха дали това проявление на Моя Дух е възможно. 

43 Там съм определил и часа, в който това провъзгласяване ще приключи, и когато достигнете 

със свидетелството си до онези точки на земята, където е било чуто Моето Слово, ще им 
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потвърдите истинността на тези провъзгласявания. Когато тези мъже и жени, които днес се 

съмняват, чуят ясното ви свидетелство, те ще разберат, че Аз съм бил с тях. 

44 Колко малко са общностите, в които съм намерил подготвени! И все пак Аз присъствам, 

просвещавам всяка душа и свидетелствам за Себе Си, така че едни наставляват другите и са техни 

водачи. 

45 Когато приемете посетител, чужденец, който ви говори за Моето проявление, за Моето 

слово, получено и в неговата родина, не го отхвърляйте. Напротив, заповядвам ви да го приемете, 

за да можете заедно да установите с радост, че словото Ми се е сбъднало и че всички, които са 

бдели и са се молили в очакване на Моето завръщане, са Ме приели в този момент. Аз призовах 

всички вас, за да ви направя Мои ученици. 

46 Затова ви давам предварителни указания, за да не се изненадате, когато някой ви каже, че 

дори извън тази страна Моят Божествен лъч се е превърнал в думи, които хранят гладните. Знайте, 

че Моята любов обхваща всички и че Моето дело на възстановяване е универсално, за да разберете, 

че не съм се ограничил да давам благодати само на вашия народ, а че всички са Моето семейство, 

което искам да обединя и да доведа до една цел: одухотворяване. 

47 Чрез напътствията, които ви дадох в това време, обединих в едно откровенията от 

предишните векове. Вземете наставленията от всяка от тях и ще стигнете до заключението, че в 

пророчествата и учението на Учителя, заедно с неговите откровения, имате обобщение на целия 

Закон и че те ви показват пътя, който води към одухотворяване. 

48 Изминали са векове и епохи, но едва днес вие разбирате целта на закона и на живота. 

49 Ако съм ви дарил много "чудеса" по пътя ви - както наричате Моите дела - то е, за да 

съживя вярата ви, и ако съм ви обсипвал с блага, то е било с цел да разберете, че мир има само по 

пътя на доброто. Чудесата окуражават хората при преминаването им през новата пустиня. 

50 Сред този мир вие сте подготвени да бъдете силни, когато настъпи времето на битката. 

Научих ви да се молите от дух на дух, за да можете да използвате молитвата като оръжие, като 

щит, като средство за вдъхновение, като опора и утеха. 

51 Вие Ме попитахте не веднъж, а много пъти, дали когато научих Моите апостоли на 

молитвата "Отче наш", им дадох молитва за всички времена, и ви казвам, че когато произнасях тази 

молитва, го правех с намерението да ги науча на възвишен начин на говорене с Отца, на призив, 

който да съдържа любов, смирение, вяра, благоговение, отдаване, доверие. 

52 Лошо са постъпили онези, които са се задоволили да повтарят думите ми механично, както 

и онези, които не са използвали тази молитва като модел за собствените си молитви. 

53 Когато днес ви казвам да издигнете душата си, не изтривам от сърцето ви онзи модел на 

молитва, онази съвършена молитва. Искам само, вместо да Ми говорите с уста, да го правите в 

мислите си и вместо да се ограничавате да повтаряте фразите, които съставляват тази молитва, 

една след друга, да се вдъхновявате от тях, така че мислите, които формирате в духа си, подобно на 

"Отче наш", да изразяват любов, смирение, вяра, благоговение, отдаденост и доверие в Отец. 

54 Засега задачата ви е да мислите и да изучавате това, което току-що ви казах, и да не се 

опитвате да го преподавате на никого, докато не успеете да го обясните правилно. 

Помислете: Ако разберете, че едно спиритическо учение е премахнало молитвата, на която Христос 

е научил света, ще бъдете осъдени като еретици и това учение ще бъде сметнато за противоречащо 

на учението на Божествения Учител. 

55 От друга страна, ако изчакате, докато мислите ви се избистрят и думите се изтръгнат плавно 

от устните ви, лесно ще убедите дори онези, които, без да са вникнали в моето учение, повтарят 

думите ми, които са превърнали в навик, в рутина, в безполезна практика, защото никога не са си 

направили труда да се замислят върху красивите и дълбоки думи, които устните им изричат, без да 

ги възприемат с ума си. 

56 Ученици: При молитвата "от дух към дух", която е целта на моите учения, цялото ви 

същество се съсредоточава върху това да говорите на Създателя - с глас, който извира от цялото ви 

същество, като използвате духа като пратеник и преводач. 

57 Това е начинът, по който можете да поднесете на своя Отец истинска почит на преклонение, 

любов, признателност, смирение и благоговение. 
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58 Не науката, нито ученията на тези времена ще ви доведат до мира и ще ви покажат пътя към 

одухотворяването. Наложително е от небето да дойде светлина, която да просветли умовете ви и да 

разкрие истинския път. 

59 Науката, такава, каквато я е замислил човекът, никога няма да успее да направи човешкото 

сърце чувствително по такъв начин, че да може да усеща и вижда духовното. 

60 Трябва да ви кажа, че хората биха могли да усетят Моето присъствие чрез науката, ако имат 

намерение да Ме търсят в нейните основи. Но въпреки че Ме виждат във всяко чудо, което 

откриват, те се отричат от Мен, сякаш са слепи. 

61 Природата, която човек жадно изследва, непрестанно говори за Мен, разкривайки Моята 

сила, Моята любов и Моята справедливост. Човекът се стреми само да знае и да трупа власт, без да 

се замисля, че любовта трябва да бъде вдъхновение и източник на всички негови дела, както е било 

с делата на Твореца. 

62 Разпознавате ли как природата, нейните елементи и сили говорят за Мен? Защото тя ще се 

опита да отвори очите на хората за истината. От нейната гръд ще произлязат безброй уроци, които 

се съдържат в нея и до днес. Призивите за справедливост ще звучат от вътрешността ѝ, ще има 

трусове в пространствата на света, а световете, които обикалят надалеч, също ще ѝ изпращат 

послания. 

63 Когато всичко това се случи и ученият с цялата си мощ се почувства твърде безсилен и 

малък, за да спре разрушителните сили, които носят присъди навсякъде, той ще се отдръпне, 

ужасен от работата си, и накрая ще възкликне: "Господи, това си Ти, това е Твоето присъствие, 

това е Твоят глас, това е Твоята справедливост, която сега се разкрива!" 

64 Това е ден на съд, страх и покаяние за мнозина. 

65 Болката ще бъде толкова голяма, че ще предизвика мрак у хората, сякаш ги покрива черно 

наметало от скръб и мрак. Тогава молитвата ще се изтръгне от душата на човека. Тази молитва ще 

бъде мъчителната молба на "блудния син", който се прекланя изтощен и болен пред портите на 

дома на Отца. 

66 Благословен да бъде моментът, в който хората най-накрая ще отворят очите на духа си за 

светлината на истината. Защото миналото им ще бъде простено и в живота им ще изгрее ново 

слънце, което ще ги преобрази, обнови и облагороди! 

67 С какво уважение човек ще върви по пътищата на науката, когато е изпразнил чашата на 

страданието до дъно! И колко благородни ще бъдат намеренията и идеалите, които ще го 

вдъхновяват, когато изследва тайните на природата! 

68 След тъмнината отново ще се появи светлина и в тази светлина хората ще погледнат на 

живота с по-духовен и по-висш смисъл. Превръзката на религиозния фанатизъм ще падне и 

човечеството ще почувства моето присъствие. След като бъде отхвърлено и преследвано, това 

учение ще бъде възприето като истинско божествено откровение и ще се разпространи по целия 

свят, укрепвайки хората по пътя на светлината, вярата, добротата и справедливостта. 

69 Защо се съмнявате в такова велико блаженство, каквото ви съобщавам? Трябва ли всичко, с 

което се сблъскваш, да влошава или огорчава съществуването ти до безкрайност? Не, хора, както 

ви предричам дни на скръб, болка, горчивина и нещастие, така ви предричам и дни, в които 

светлината ще се върне в умовете, мирът - в сърцата, а силата на любовта - в душите. 

70 Толкова сте свикнали да получавате зло след зло и нещастие след нещастие, че вече не 

очаквате нищо добро, не вярвате в благоприятни промени, защото сте загубили вяра. Но ако имате 

жива надежда, че човечеството ще се върне на пътя на доброто, на братството, допринесете за това, 

като изпълнявате мисията си, без да чакате други да ви учат как да го правите сами. 

71 Аз съм вашият лекар, възлюбени хора, истина ви казвам, никой не се грижи за здравето ви, 

както аз, и никой не чувства болката ви, както аз я чувствам. 

72 Искате ли да почувствате как Моят изцеляващ балсам протича през тялото и душата ви в 

този момент? След това отидете на молитва, издигнете се към Мен, пречистете сърцето и ума си и 

ще почувствате балсама на най-добрия Лекар. 

73 Казвал съм ви, че след този живот, когато преминете през дългия път на душата, когато 

прекосите пустинята на изпитанията и се изкачите на своята Голгота, ще бъдете в сияйния град, 
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истинския Вечен град на Духа, който винаги ви е очаквал. Там вече няма да изпитвате болка, 

защото там живеят само душите, които са постигнали съвършенство. Не забравяйте, че болката, 

болестта, трудностите и нещастията са присъщи на несъвършените души, които страдат, за да 

изкупят вината си или да се научат. 

74 Защо не се обедините тук като братя и сестри, за да създадете, ако не блестящ град, то поне 

блестящ духовен дом, където да приемете своя Отец? Ще минавам от сърце на сърце, ще ви 

насърчавам, ще ви лекувам, ще ви глезя. Тогава не бихте казали, че пиете моята кръв, а моята 

божествена същност. 

75 Обичам ви, човечество, и затова никога няма да престана да "бдя" над децата ви. Когато 

живеех сред хората, се оттеглях в пустинята, за да се моля и да мисля за онези, които толкова 

много обичах и заради които поех върху Себе Си жертвена смърт, за да ги спася. Днес ви казвам, 

че дори в невидимото - където вие все още не можете да проникнете - откривам самотата на 

пустинята, откъдето се моля, застъпвам се и мисля за вас - за вас, които, след като ви спася, ще 

въведа в Моето Царство. 

76 Мъже! Не се срамувайте да плачете, защото плачът също е дар. Молете се, всички вие, 

бъдете като малки деца пред Мен, нека сълзите текат, нека болката да изчезне и да влезе радостта. 

77 Жени, майки, девойки, малки момичета, Аз съм с вас и дарявам ласката си на всяко сърце. 

Моят мир да бъде с вас! 
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Инструкция 267 
1 Възлюбени деца, вие, които обединявате душите си, за да очаквате моето присъствие сред 

вас, бъдете благословени. 

2 Вие търсите плодовете на дървото на живота, а Аз давам плодовете на всеки от вас. 

3 Сиянието на моята любов е дъхът на въздуха, който леко движи тези дървета. 

4 Животът, ученико, е най-красивата и най-съществената книга, която Творецът е завещал на 

Своите деца. Но е необходимо да се научим да я четем, за да открием колко много красоти и чудеса 

съдържа тя. Кой по-добре от мен, Божествения Учител, може да ви покаже страница по страница и 

урок по урок съдържанието на тази книга? 

5 Дълго време тя остана отворена от едната страна, защото вашето безразличие Ми пречеше 

да ви предложа нов урок. Вие стояхте неподвижно. Но дойде време, когато обърнахте очи към 

книгата, която говореше за живота, вечността и светлината, и видяхте как Учителят обърна вече 

познатата страница, за да ви покаже ново учение. 

6 Знанието, което ви дава тази книга, ви доказва, че миналото ви не е било безплодно за 

душата ви. Сега, озарени от светлината на познанието, вие откривате причината за много учения, 

намирате смисъла на живота и същността на Бога, който съществува във всичко сътворено. 

7 Блажени са душите, които по време на дългия си път вече са преминали през огромните 

пустини на изпитанията, които са преживели, през кръстопътищата на пътя и са оставили зад себе 

си тъмните гори с техните засади и опасности. Онези, които са преминали през големите 

изпитания, ще бъдат онези, които разбират думите ми с най-голяма яснота и които трудно могат да 

паднат в пропаст. 

8 Книгата, която съществува във всеки от вас, също е велика. Разбираш ли за коя книга ти 

говоря? Тази, която се отнася до миналото ви, до всичко, което душата ви е преживяла, и чиято 

история расте с всеки изминал ден. Щом веднъж сте "в моето лоно", ще се радвате да го преминете 

още веднъж пред духовните си очи и да видите колко много сте се борили, за да изкачите 

планината на своето съвършенство. 

9 Сега преживявате епоха на болка и е задължително да разберете нейното значение, защото 

така в крайна сметка ще разберете, че ефектът на болката върху грешниците е пречистващ. По-

късно всички вие ще научите, че съм определил дреха за всяко от децата си, но за да я притежавате, 

е необходимо да почистите "съда" отвътре и отвън, докато стане чист. Знаете ли какво 

представлява тази дреха? Ще ви кажа: тази дреха е истина. 

10 Кой може да каже, че той не е способен да бъде мой ученик или че не е достатъчно силен, за 

да донесе посланието ми на хората, като възрази, че няма опит, че е преживял твърде малко или че 

не е разбрал своите ближни? 

11 Не, деца мои, вие не сте живели твърде кратко, нито пък това, което сте преживели, е твърде 

малко. Съмнението и липсата на увереност идват от телесната обвивка, от сърцето, което се 

отчайва, защото не познава силата и светлината, които неговата духовна душа е натрупала по пътя 

на еволюцията. 

12 Какво знаете за миналото си и какъв е произходът ви? Какво знаете за това, откъде идвате, 

какви пътища вече сте изминали и накъде отивате? 

13 Никой да не се смята за незрял или невеж, след като е достигнал това Трето време, а най-

малко вие, които нарекох "първородни". 

14 Защо се страхувате от бъдещето? Искате ли да оставите целия опит, който душата ви е 

натрупала в миналото, неизползван? Искате ли да оставите семето, без да пожънете реколтата? Не, 

ученици. Помнете, че никой не може да промени съдбата си, но може да отложи часа на своята 

победа и да увеличи страданията, които съществуват по всеки път. 

15 Докато не сте убедени в тази истина, Аз няма да ви изпратя в провинциите и народите с 

Благата вест, защото тогава няма да имате силата да убеждавате в думите си и светът няма да може 

да ви разпознае като Христови пратеници. 

16 В момента ви доближавам до простото, духовно и ясно поклонение на Бога, така че вместо 

да се занимавате с външни действия на поклонение и по този начин да си губите времето, да се 
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ограничите да изпълнявате основното, което е активната любов към ближния, както често съм ви 

казвал. 

17 Вие вече сте преживели духовното детство и младост, а днес стоите пред прага на нова 

епоха, в която ще достигнете зрелостта, която е пълнота. 

18 Малцина са тези, които Ме чуват, и затова малцина са тези, които го изпитват. Вижте това 

човечество, което живее във времето на светлината, а се препъва и пада, сякаш ходи в тъмнина. 

Разгледайте чашата им, вижте раните им, почувствайте опустошението им, опознайте отдалеч духа 

им и ако имате милост и любов към ближните си, плачете от мъка и ще се почувствате изпълнени 

със състрадание. Тогава в сърцето ви ще се зароди благороден и щедър импулс, който ще ви 

подтикне да бъдете неуморни сеячи на любов, балсам и светлина. Но ако продължавате да се 

криете страхливо от погледите на света, мислите ли, че тогава сърцето ви ще стане чувствително и 

пречистено в чувството на състрадание към ближния? 

19 Искате ли да спечелите души за себе си? Тогава дойди с балсама на моето слово и с 

помазанието на твоята милост. 

20 Не се опитвайте да доказвате на никого, че неговите вярвания или ритуали са несъвършени, 

защото резултатът ще бъде отрицателен. Отидете при страдащия човек, потърсете причината за 

болката му и го утешете. Тогава ще изпитате искрена изповед от неговите устни, която ще ви каже, 

че сте носители на истината. 

21 Наистина ви казвам, че и аз съм по-близо до децата си в моментите на болка, в моментите 

на горчивина, отколкото дори в ритуалите и церемониите, които те празнуват в моя чест. Защото от 

дълбоката болка извира призив, изпълнен с истинност, докато в церемониалната традиция се 

изразява силата на навика, рутината и дори суетата. 

22 Дойде времето, когато всички вие ще чуете наново моето слово, което ви говори с пълна 

яснота. Защото моята задача е да ви спася, но не и да разкривам грешките ви. 

23 Необходимо е всичко да се върне към своята изначална истина и затова между хората ще се 

разрази битка на светогледите. Сред материализма, който преобладава в този свят, ще се появят 

хора с голямо вдъхновение и тези светлини ще бъдат предвестници на появата на спиритуализма на 

земята. 

24 Ясновидци, пророци, просветени и вдъхновени - всички те ще възвестяват на човечеството 

моето присъствие в духа. Те ще имат задачата да положат основите за издигането на храма на 

Господа - храм, изграден от сърца, а не от камъни, в който гори пламъкът на вярата. 

25 Този храм ще бъде славен и от него ще виждате светилището, което Моето всемогъщество 

създаде от самото начало, за да живеят в него всички Мои деца. 

26 Днес, когато виждате толкова много твърдост в сърцата, когато виждате вкореняването на 

традициите и фанатизма в сърцата на хората, може би тяхното обновяване, тяхното преобразяване 

ви се струва невъзможно и че доктрината за одухотворяването се сбъдва. Въпреки това ви казвам, 

че тъй като всички са предопределени да дойдат при Мен, за да живеят в светлината и да познаят 

истината, Моята воля ще продължи да се изпълнява, защото в противен случай, вместо да бъдете 

спасени, би трябвало да загинете. Помислете за това и ще разберете, че лошото във вас, което е 

вашето несъвършенство, макар и да е постоянно, ще отмине. 

27 Голямо е изпитанието, което тегне над човечеството. Интуицията ви подсказва, че светът е 

под моя Божествен съд, че човешката арогантност е засегната от Отец и че силата на този съд се 

увеличава всеки ден. Но вижте как човекът не се отказва от високомерието си, не изповядва 

прегрешенията си, не се разкайва за извършените престъпления, с една дума, не се прекланя пред 

Божествената справедливост. Те самите удължават времето на страданието и повличат със себе си 

много невинни хора в гибел. Колко дълго ще продължи това време на страдание? Докато хората не 

отворят очите си за истината и не се преклонят пред единствената съществуваща сила, която съм 

Аз. 

28 Хора, не се ли чувствате щастливи, че знаете причината за това, което се случва около вас, и 

че сте намерили начин да допринесете за спасението и мира на вашите ближни? 

29 Ако изпитвате това щастие, то е, защото сте разбрали Словото Ми и знаете как да 

изпълнявате трудната си мисия с любов. 
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30 От 1866 г. до 1950 г. Моето Слово, тази светлина на Духа, звучи сред вас в същата форма, в 

която го преживявате. През това време много носители на глас разгърнаха дарбите си, мъже и жени 

се подготвиха, за да формират основния отряд на моите служители, моите "работници". 

31 Чрез умовете на моите избраници духът ми стана известен. Но можете ли да повярвате, че 

тези същества, чрез които Учителят е говорил, са напълно наясно с това, което е излязло от техните 

устни? Казвам ви, че макар и да чувстват, че нещо безкрайно се е спуснало в умовете им, не е 

възможно да оценят и да разберат величието, мащаба на това, което устните им са изрекли без 

тяхното знание. 

32 След 1950 г., т.е. след моето заминаване, този народ ще направи делото ми достояние на 

човечеството, но не по човешка воля, а по моя воля. Носителите на гласове, чрез които съм 

говорил, не са били в състояние да разберат какво е излязло от устата им в момента, в който са 

изразили моето облъчване. Утре те ще се учудят, когато открият изпълнението на Моите 

пророчества, на всичко, което обявих чрез тях. Тогава онези, които винаги са били ревностни, ще 

приемат мисията си с още по-голяма любов, а онези, които понякога не са имали вяра, ще 

коленичат покайно, защото на моменти са се съмнявали. Вярата им ще се разпали и те ще Ми бъдат 

верни до края. 

33 Някой сред тълпата, който Ме слуша, Ме пита: "Учителю, възможно ли е някой, който е 

Твоят гласоносец и на чийто орган на разбиране почива Твоят лъч, да се съмнява, че Ти си този, 

който се изявява чрез неговото посредничество? 

На това ви отговарям: Да, има хора, които са живели в съмнение, въпреки че са носители на моя 

глас и са се съмнявали още в момента на проявлението. И все пак, колко голямо е било словото, 

светлината, истината и утехата, които са пролели тези тромави устни, които са се преобразили в 

момента, в който в тях се е вляло вдъхновението. 

34 Защо смятате, че обучението е било отлично, когато съм се вложил в него? Защото те са 

били най-измъчвани, тези, които най-много пъти са се опитвали да се издигнат, за да намерят най-

добрия начин да Ми угодят - защото те са тези, които подхождат към Мен с повече чистота и 

винаги се стремят да се направят достойни за длъжността, която заемат. 

35 Колко често съмнението им произтича от тяхното смирение, защото те са тези, които от 

момента, в който ги посветих за тази служба, се чувстваха объркани и се питаха: Възможно ли е аз, 

едно малко създание, един недостоен грешник, едно незначително същество, да бъда избран от 

Бога за такава велика задача? 

36 Отвъд това съмнение, разпознавате ли любовта и почитта на тези от Моите малки деца? 

Сега разбирате ли защо някои се съмняват и защо въпреки това Аз се изявявам чрез тяхното 

предаване? 

37 Колко често гласоподавателят, който вярва в моето присъствие, вече се е задоволил с това и 

не влага в подготовката си необходимото чувство за вдъхновение, от което произтича студеното му 

или монотонно изразяване, както онзи, който се е оставил да бъде доминиран от суетата, винаги е 

бил най-беден по същност и най-малък по светлина. 

38 Вие сте имали Моето най-съвършено, най-пълно проявление чрез онези носители на 

гласове, които в пълно отдаване на своя Учител, в екстаз от вяра, любов и смирение към Него, са 

отхвърлили света и телесната обвивка с идеала да бъдат полезни, с мисъл, насочена към техните 

братя и сестри, които се нуждаят от светлина. Колко малко хора са успели да се подготвят и да Ме 

приемат по този начин! 

39 Не сте ли открили трансформация във вдъхновения носител на глас? Не сте ли имали 

духовното усещане, че божествената светлина сияе през тези устни в най-висшите моменти на 

поучителната реч? Това са часовете, в които са записани най-славните страници на Третия завет. 

40 Бъдете благословени - вие, които обединявате душите си по време на изпитания. От първия 

до последния, всички вие бяхте измъчвани, за да не заспите и да не паднете в изкушение. 

41 Вече наближава часът, в който ще ви дам последното Си наставление, и вие трябва да се 

подготвите за този ден, защото тогава ще поискам от вас първата реколта, а в същото време ще ви 

дам семената и наставленията, за да продължите да обработвате Моите ниви. 
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42 Докато едни разбират смисъла на изпитанията и благославят волята ми, други не знаят 

причината за тях и се бунтуват срещу тях. 

43 Спомнете си, че преди много време ви съобщих за тези дни, когато ще се развихрят 

вихрушки и ще се възцари хаос в лоното на вашия народ. 

44 Малцина бяха тези, за които словото ми продължаваше да присъства и които "бдяха", което 

ги правеше подобни на мъдрите девици от моята притча. Повечето от тях забравиха моите 

пророчества и се оставиха да бъдат изненадани, като по този начин позволиха да ги обземе ужас. 

45 Това е бурният вятър, който обявих аз, както и Кръстителят, в когото се въплъти Илия, и 

който ще дойде да събори всяко лошо дърво и да откъсне от добрите дървета оскъдните листа или 

необраслите плодове. 

46 "Ще отмине ли това объркване?" - питате Ме уплашено, а Аз казвам: "Да". Но преди това 

ще трябва много да се борите и да плачете. 

47 На тези, които наистина желаят победата на светлината и единението, казвам да останат в 

молитва, в изучаване на Моето Слово и в практикуване на това, на което съм ви научил, за да бъде 

не вашата, а Моята воля. Тогава наистина ще триумфирате. 

48 Ще дам победа на онези, които се стремят към одухотворяване, които премахват от сърцата 

си и последната следа от материализъм и идолопоклонство - на онези, които се подчиняват на 

Моята воля и тълкуват правилно Моето учение. Ще насърчавам както някои, така и други, и така, 

размишлявайки и подготвяйки се, те ще изчакат удобния момент да говорят и да кажат: "Това е 

дело на Отца, това е спиритизъм." 

49 Аз ще се проявя сред тях именно в моментите на тяхното обучение и медитация и ще им 

давам нови откровения като стимул да продължават по пътя на одухотворяването. 

50 По време на Моето проявление вие изпълнявахте различни задачи, някои от тях в рамките 

на тези места на събрание, а други - там, където ви бяха поискани: На всяка от тези задачи дадох 

различно име, така че имаше лидери, гласоподаватели, носители на дарове и други назначения. 

51 Искам, когато моето проявление и това на духовния свят приключат в края на 1950 г., тези 

обозначения, които сте имали дотогава, да изчезнат помежду ви и да се приближите един към друг, 

така че никой да не се смята за по-висш и никой да не се чувства по-нисш. 

52 След време тези имена вече няма да са ви необходими. Няма да бъдете по-малко уважавани 

или обичани, защото вече официално не заемате тези длъжности. Важното е да останете в истината 

и делата ви на любов да заслужават благодарността на вашите ближни. 

53 На всички хора казвам, че най-висшата и красива титла, която човек притежава, е тази на 

"дете на Бога", въпреки че е необходимо да я заслужи. 

Това е целта на Закона и ученията: да ви вдъхнат познание за Моята истина, за да станете 

достойни деца на Божествения Отец, който е най-висшето съвършенство. 

54 С това слово ви насърчавам да вървите с постоянство по пътя, който съм ви набелязал. 

55 Така ви утешавам в този час на изпитание, за да не се отчайвате и да не угасвате вярата си. 

56 Чрез молитвата си остави при Мен множеството страдания, тревоги, желания и молби, 

които сърцето ти пази. 

57 Аз знам всичко това, всичко идва при Мен. Но Аз ще ви дам според волята Си и когато е 

подходящото време. 

58 Ако изпращам росата върху цветята, как да не изпратя Сиянието Си на душата ти? 

59 Тук съм с вас по същество и ви разкривам новото послание. 

60 В това време ви уча на одухотворяване, което ще замени фалшивата любов, за която хората 

Ме уверяват. 

61 Давам ви възможност да Ме обичате истински, като ви служите и ви обичате, така че Моят 

пример да ви научи да се обичате един друг и да ви покаже, че не е необходимо да дадете монета, 

за да проявите милосърдие, защото ви кара да разберете, че онзи, който се смята за най-беден, има 

неизчерпаемо богатство от блага, които може да предложи на своите ближни. 
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62 Това толкова голямо поле, в което можете да посеете семето на любовта, е наречено 

"духовна земеделска земя", в която ви каня да работите, за да видите как дарбите ви се проявяват, 

когато ги разгръщате в практикуването на доброто. 

63 Надарих ви с вдъхновение, с лечебен балсам, с интуиция, със сила и мир в душата. Но също 

така разпределих между моите слушатели различни задачи. Някои получиха задачата да приемат 

моята светлина в умовете си и да я предават чрез Словото. Други са получили дарбата да 

възприемат духовния свят чрез ума. На други е дадено да виждат нещо от отвъдното и от бъдещето 

чрез дарбата на ясновидството, т.е. чрез духовното виждане. 

64 Някои от тях са получили и дара на проницателността, а други - дара на словото. 

65 Откакто започна Моето възвестяване чрез човешкия интелект, Аз исках да използвате 

дарбите си и да започнете духовната си мисия, така че когато дойде денят на Моето заминаване, 

вече да сте изминали част от пътя и да не се чувствате твърде слаби, за да започнете изпълнението 

на тази толкова трудна мисия. 

66 Някои са успели да разтълкуват правилно божественото желание и са се опитали да го 

изпълнят. Но има и такива - а те са мнозинство - които не разбират смисъла на това произведение. 

67 Това са грешките, в които упреквам тези хора, защото не искам хората да се подиграват на 

тези, които са били обучавани толкова дълго време. 

68 Защо да Ме материализирате, като изброявате един по един всеки ваш грях, който сте 

извършили и извършвате във вашите действия на поклонение? Съвестта ви и съветите на духовния 

свят са достатъчни, за да не ви липсват поправки и наставления. 

69 Казвам ви, че онези, които най-безкористно обичат моето Дело, най-бързо ще се откажат от 

вдъхновяващите сетивата култови практики и най-лесно ще поправят грешките си, защото те 

винаги са жадували за духовно усъвършенстване и за тях не е жертва да се откажат от обичайните 

си практики, защото знаят, че по този начин правят крачка напред. От друга страна, онзи, който се 

е опитал да си създаде личност в рамките на моето Дело, препитание или ласкателство за суетата 

си с помощта на култови форми, култови практики и обреди, ще трябва да се бори много със себе 

си, за да може да се откаже от това, което за него е духовно Дело, без да бъде то. Защото в моята 

работа можеш да признаеш само това, което е чисто, което е високо, което е съвършено. Но всичко, 

което съдържа нечестност, материализация и фалш, е дело на човека. 

70 Кога ще разберете смисъла и целта на тази работа? Кога ще разбереш, че понеже е моя и ти 

е поверена, трябва да я уважаваш такава, каквато е, без да добавяш нищо свое към нея? 

71 О, възлюбени хора! Извлякох те от мръсотията на светло. Но има много хора, които са 

решени да продължат да живеят в тъмнина. Те ще трябва да бъдат изненадани от изпитанията, 

които вече се очертават в далечината. 

72 Като Отец и Учител Аз изпълних задачата си сред вас. Хората трябва да се молят, да 

размишляват и да действат според божествената воля. 

Моят мир да бъде с вас! 



U 268 

153 

Инструкция 268 
1 Възлюбени ученици: Ако словото Ми вече не се чува в определения от Мен ден, внимавайте 

да не проспите изпълнението на мисията си, защото способностите ви се събуждат твърде късно. 

Знайте, че от деня, в който вече не Ме чувате, за вас започва ново развитие, благодарение на което 

ще постигнете диалог между духовете. 

2 Чувствителността ви ще трябва да се повишава всеки ден, за да усещате моето присъствие 

във вашето вдъхновение и скоро да запълните празнотата, която липсата на моето слово ще остави 

във вас. 

3 Ако някои от вас станат жертва на тази слабост, за която ви говоря, спомнете си това 

указание, за да можете веднага да се посветите на молитва. Като се молиш, ще си спомниш думите 

ми, които ще се съхранят в душата ти. Тогава с радост ще видите как отново се появяват даровете 

ви, които сте смятали, че сте изгубили завинаги. 

4 Бъдете спокойни, защото ако се молите истински, ще се освободите от всяко изкушение. 

5 Хора: Когато сте победили в изпитанията, които ви лишават от свободата на душата, не си 

създавайте нови изпитания чрез непослушание, които могат да спрат издигането на душата ви. 

6 Помислете, че часът на вашето свидетелство вече наближава и че затова трябва да се 

подготвите внимателно, за да бъдете Мои истински свидетели. 

7 Човечеството не знае, че съм бил сред вас, че съм се изявявал духовно в лоното на едно 

скромно събрание от мъже и жени. Когато те узнаят Моето послание, това ще бъде, защото 

Словото Ми вече няма да се чува от устните на носителите на гласа Ми. 

8 Моята воля не е всички народи да Ме чуят в този вид, защото не всички са готови да Ме 

приемат по този начин. За тях ще бъде по-лесно да получат посланието чрез онези, които са били 

свидетели на Моето ново откровение, и да повярват в тяхното свидетелство, отколкото ако бяха 

видели носителя на гласа в унес, когато е предавал Моето Слово. 

9 Именно това е мисията, която очаква този народ: да говори с истинност и духовност за 

учението, уроците и наставленията, които е получил духовно от Учителя. 

10 Има хора, чиито умове са забравили моите уроци, защото са се посветили само на 

обучението на ума. Това са народите, които се покланят на науката. Други, чиито материалистични 

учения са превърнали духа в роб на света, са тези, които мечтаят за земна сила. Има и народи, 

които, макар и религиозни, нямат християнското семе, което е в основата на одухотворяването, на 

което ви уча в този момент. 

11 Всички тези народи са като големи ниви, които Господ поверява на своите работници. Но 

преди новото ми послание да достигне до света, всеки народ и нация ще трябва да се подготви. 

Някои от тях ще бъдат засегнати от войната, други - от сблъсъка на светогледите. Но ако тогава те 

копнеят за светлина, за истина и мир, това ще бъде подходящият час за моите сеячи да дойдат, за 

да разпръснат с любов и милосърдие Божественото семе, което им е поверено. 

12 Има и народи, които първо трябва да знаят какво беше моето идване през Втората епоха и 

какво разкриха моето слово и дела, за да могат да приемат новото ми послание като откровение на 

Третата епоха. 

13 Човечеството ще премине през времена на борба, объркване и пречистване, преди да дойде 

светлината на одухотворяването и истинската свобода на поклонението и вярата. 

14 Израел: Отбелязвате триумфалното влизане на Учителя в град Йерусалим. През вековете сте 

съхранили в сърцата си моите примери и това ви е помогнало да откриете днес, когато живеете във 

времето на светлината, безкрайното съдържание на тези учения. 

15 Земята не пази следи от моя начин на живот, защото аз заличих всяка негова следа. Исках 

моята следа да остане отпечатана в духа на моите деца, за да може този път на любов, светлина и 

жертвоготовност да засияе в най-чистите форми на всяко човешко същество. 

16 Кръвта запечата делото Ми в този свят, така че споменът за него да бъде незаличим, и сега 

виждате: изминаха около 2000 години, откакто бях сред вас, а вие помните Моите страдания, сякаш 

бяха вчера. Благославям ви, защото при вас се сбъдва онова слово, което гласи, че "нито едно семе 

не се губи, защото рано или късно трябва да покълне". 
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17 Радвайки се, тълпите Ме посрещнаха, когато влязох в град Йерусалим. От селата и уличките 

се стичат на тълпи - мъже, жени и деца, за да станат свидетели на влизането на Учителя в града. Те 

бяха тези, които бяха получили чудото и доказателството за силата на Божия Син. - Слепите, които 

вече проглеждат, немите, които вече могат да пеят осанна, хромите, които напускат леглата си и 

бързат да видят Учителя на Пасхата. 

18 Знаех, че този триумф е мимолетен, вече бях предсказал на учениците си какво ще се случи 

след това. Това беше малко повече от началото на Моята борба и днес, от далечно разстояние от 

тези събития, ви казвам, че светлината на Моята истина продължава да се бори срещу мрака на 

невежеството, греха и измамата, поради което трябва да добавя, че Моят окончателен триумф все 

още не е настъпил. 

19 Как можеш да вярваш, че влизането в Йерусалим е означавало победа на Моето дело, след 

като имаше само малцина обърнати и много хора, които не познаваха Кой съм Аз? 

20 И дори всички тези хора да се бяха обърнали към моите думи, нямаше ли да има още много 

поколения, които да ги последват? 

21 Този миг на радост, това кратко, триумфално влизане беше само символ на победата на 

светлината, доброто, истината, любовта и справедливостта - на деня, който трябва да настъпи и в 

който всички сте поканени. Знайте, че ако някое от моите деца се намираше извън Новия 

Йерусалим, нямаше да има празник, защото Бог не би могъл да говори за триумф, не би могъл да 

празнува победа, ако Неговата сила не е била в състояние да спаси и последното от децата Му. 

22 Сега, в този момент, вие, които сте усетили Моето присъствие и сте чули Моето слово, 

подгответе и украсете душата си, за да мога да вляза в сърцето ви, сякаш то е град, който Ме 

приема. Благославям ви за подготовката ви и ви казвам да се стремите към одухотворяване, но да 

не приемате честването си така, сякаш то вече е истинско честване на победата на истината. 

23 Това е само началото на ново време на борба, на окончателна победа за спасението, 

освобождението и извисяването на вашата душа. 

24 Обединете всички вас, за да изпеете химн, който да бъде израз на радост, на надежда за 

победа и на хармония между вас. 

25 Хора, вие сте избрани в това време, за да може чрез вас Моето Слово да слезе като роса на 

благодатта върху човечеството. Станете и се стремете да напреднете, така че когато мисията и 

борбата ви приключат, да можете да дойдете в Моето присъствие и да се присъедините към 

Учителя в онази триумфална песен, чието ехо ще звучи вечно. 

26 Само човекът Ме въплъщава на земята, защото е създаден по образ и подобие на Моя Дух. 

Но за да можете да кажете, че сте Мои представители, трябва да живеете в постоянна подготовка, 

като следвате Моя закон. Ако искате да бъдете Мои ученици, вземете кръста си и Ме последвайте. 

По този начин душата ви ще се усъвършенства. Кой би могъл да те накара да отслабнеш в 

решимостта си, ако вярваш в Мен? 

27 Изпитах твоето смирение, твоята любов и твоята кротост, за да те накарам да опознаеш 

вътрешността си. Познавам ви, но е необходимо да научите на какво сте способни, а само 

изпитанията ще ви дадат възможност да опознаете себе си. 

28 Често Ме питате: За какво е този живот и защо трябва да страдаме толкова много? И аз ви 

казвам в отговор: Душата трябва да се издигне благодарение на собствените си заслуги от най-

ниското ниво на живота до върха на съвършенството. 

Всички същества са подчинени на закона за еволюцията. Казвам ви също, че душата ви се 

възстановява в този момент, когато моят съд във Вселената разкрива всички престъпления, 

извършени не само във вашия свят, но и във всички светове на живота, където живеят моите деца. 

Но не плачи, а Ми благодари. Защото след това време, когато душата ви се пречисти, ще бъдете 

по-близо до Мен и ще има по-добри условия за изпълнение на закона, защото ще сте се върнали на 

пътя. Аз съм с вас като носител на кръста, за да не се отчайвате в изпитанието. 

29 В момента си спомняте за моите страсти, чувствате, че тази жертвена смърт е обновена. 

Всеки момент мислите за това и вземате решения да преодолеете слабостта на плътта и да се 

издигнете над трудностите на този свят, а аз ви казвам: Гледай, защото все още си слаб. През 

Втората епоха големи множества Ме последваха, твърдейки, че Ме обичат и са Ми верни. Но 



U 268 

155 

когато светът осъди действията Ми, произнесе присъдата си и преследваше онези, които Ме 

следваха, същите тези души, които бях преизпълнил с любов, се отрекоха от Мен и се отдалечиха 

от Мен. 

30 Днес Ми казваш, че Ме обичаш и че вярваш в Моето Слово. И все пак знам, че мнозина от 

вас, ако бъдат подложени на големи изпитания, ще Ме изоставят. Вашата съдба обаче е да се 

борите, докато не постигнете извисяване на душата, което е най-висшето щастие. 

31 Ето ме сред вас, бия в сърцето ви. Мислите ли, че Моят мир е пълен, когато ви виждам 

заплетени в постоянни вражди? Ето защо дойдох като Велик боец, за да се боря срещу тъмнината и 

злото, а с Мен дойдоха и Духовете на доброто, Духовният свят, за да довършат Моето дело. Колко 

време ще продължи тази битка? Докато всички Мои деца не бъдат спасени. Но Аз не съм донесъл 

със себе си болка, искам само да ви преобразя чрез любов. 

32 Когато онези, които са изучавали Словото Ми в минали времена, станат свидетели на Моето 

проявление в този момент, когато се завърнах при човечеството, те Ми благодарят, защото им 

дадох да бъдат свидетели на тези учения. А на всички казвам: както Ме видяхте да се появявам в 

пълна слава, така ще Ме видите и да си отивам в края на 1950 г. Всеки ден ще се издигате до това 

ниво, за да се обедините с вашия Учител. 

33 По-късно ще трябва да се изправите пред света и тогава ще видите как духовници и пастори 

на секти и църкви ще се изправят срещу вас. Сред тях ще има и такива, които ще търсят само 

истината, а когато опознаят Моето Слово, вярата им ще се разпали и те ще повярват в Мен. 

34 Когато Ме познаеш, ще прецениш колко любящ е Отец, колко мъдър е като Учител и колко 

щедър и справедлив като Съдия. 

35 Възлюбени хора, светът изисква от вас съвършени дела, тъй като вие сте ученици на 

Божествения Учител. Изпълнявайте нарежданията ми, за да не бъде съден лошо този учител. 

36 Когато наближи моментът на моето проявление 

сърцето ти се ускорява. Някои го правят от радост, а други - от страх. Но всички вие усещате моето 

божествено присъствие. 

37 Идвам само за да те изведа на безопасно място, да ти дам нов живот, да ти предложа опора, 

на която да се опреш по време на странстванията си. 

38 Той говори на теб, който, борейки се със смъртта на кръста и малтретиран и измъчван от 

палачите, вдигна очи към безкрая и каза: "Отче, прости им, защото не знаят какво правят." 

39 В тази божествена прошка включвах всички хора от всички времена, защото виждах 

миналото, настоящето и бъдещето на човечеството. Мога да ви кажа с истина и дух, че съм ви 

виждал и в този благословен час, когато чувате новото Ми слово в този момент. 

40 Днес дойдох, за да ви извадя от духовния ви застой. Дълго време това човечество е спяло 

дълбоко в лагера на религиозния фанатизъм, на идолопоклонничеството, фалшивите форми на 

поклонение и материализма, с които е искало да замени практикуването на любовта един към друг, 

милосърдието, прошката и всичко, което произтича от този единствен закон. 

41 В значението на тази дума се съдържа всичко, от което светът се нуждае, за да се обнови, да 

се върне към истинския път и да се издигне от любов към Мен. Какво ще стане с този народ, ако не 

чуе внимателно и не разбере правилно урока, който му поднесох през Третата епоха? Очакват го 

големи изпитания, ако не укрепне в Моето Слово и ако не потърси убежище в божествения ковчег 

на Моята милост. 

42 Мислите ли, че Ми е приятно да ви виждам да страдате от нещастия и да пиете жлъчка и 

оцет на земята? Не, хора. Не искам животът да се отнася към вас като към престъпници или 

изгнаници, а като към достойни във всяко отношение Божии деца. 

43 Виждам, че сте свикнали със славата на Моето Слово и с прошката, която произтича от 

него, без да искате да си дадете сметка, че часът на изпитанията наближава и че не искате да се 

подготвите да го посрещнете. 

44 Твърдите, че сте смирени, но пред Отец се показвате неблагодарни и горди. Това ли е 

примерът, който искате да дадете на света като свидетели на Моята истина? Вземете всичко това 

присърце и изследвайте поведението си, за да не съдите строго думите ми. 



U 268 

156 

45 Времето е благоприятно за заслуги, о, възлюбени хора. В моите произведения можете да 

намерите необходимите примери, за да коригирате начина си на действие и да го украсите със 

светлината, която вашият Учител излъчва във всяко свое учение. 

46 Кажи Ми: отвърнах ли ти, когато си престъпил? Оставих ли те, изоставих ли те, когато 

някое спъване те спря? Показвал ли съм Себе Си, че съм свиреп с теб, когато, победен от болката, 

си паднал? И все пак виждам, че онези, които наричам Мои ученици с толкова много любов, 

изоставят ближните си в беда, отхвърлят отклонилия се от правия път, вместо с любов да го 

привлекат към себе си и да му помогнат да се поправи, а понякога се превръщат в съдници, когато 

се намесват в неща, които не са техни. Съответства ли това на моето учение? Не, кажете Ми за 

съвестта си, защото искам да прецените себе си точно, за да изгладите многото грубости, които 

поразяват чувствата ви, и да започнете да ставате Мои ученици. 

47 Искаш ли да преподаваш Моето учение, въпреки че сърцето ти е пълно със страсти, немощи 

и човешка низост? Помнете, че често съм ви казвал, че един слепец не може да води друг слепец, 

без да рискува и двамата да се препънат или да паднат в пропаст. 

48 Това е гласът, който излиза от Шестия печат - Божията книга, чиято предпоследна глава се 

отвори, за да се излее в мъдрост върху всяка душа и ум. 

49 Тази светлина е новата зора, под която Божиите деца ще придобият духовно единство в 

Третата епоха, след като приключи голямото изпитание, което пречиства и обновява света. Затова 

трябваше да бъда подробен, когато предавах посланието Си на този народ. Защото искам да бъдат 

силни в борбата. Ето защо ги призовах да отговарят и ги съдих. Не искам това да е светът, който 

поправя несъвършенствата си. Защото няма да го изпратя да учи, а да поучава. 

50 Хора, уплашихте ли се за няколко мига, преди моята светлина да се превърне в думи от 

устата на носителя на гласа? Имахте основание за това, благославям предчувствието ви. 

51 Моят мир да бъде с вас, хора на Израел - хора, които носят в духа си Закона, който Йехова 

ви даде чрез Мойсей; в чийто дух е написано словото на Исус и които сега получават откровението 

на Светия Дух. Истина ви казвам: вие сте синове на светлината и няма да можете да се отклоните 

от пътя. 

52 Този дух, който усещате да се излива в умовете ви като светлина, е Отец - Онзи, който ви 

разкри Закона, който ви казва: "Аз съм Йехова, Който сътворих небето и земята и всичко 

сътворено". Духът, който изпълва умовете ви с вдъхновение и влага в устните ви думи на мъдрост, 

е Духът на Учителя, който извърши могъщи дела на земята и ви завеща учението за любовта. 

53 Днес Аз идвам при хората, за да им се изявя чрез техния дух. Идвам в светлината, която 

озарява ума, в блясъка, който само сърцето може да почувства, в същността, която е хляб за 

душата. 

54 Това е времето на пробуждането, на духовната пълнота, когато всички ще бъдете войници, 

всички ще бъдете "работници", всички ще бъдете ученици. 

55 В миналото сте се задоволявали да ядете хляба на Моето Слово. Вие Ме потърсихте, за да 

направя сърцето ви по-любящо и да възвърна мира ви, без да се замислите, че всяка душа носи 

послание, за да го оповести, и богатство от блага, които да разпредели между нуждаещите се 

ближни. 

56 Моето слово в този момент иска да ви изведе от уединението на егоистичния, затворен и 

безплоден живот, да ви отвори пътища на светлината и да ви предложи ниви за посев. Знам, че 

макар да изглеждате необразовани, невежи и бедни, в духовно отношение притежавате богат опит, 

който дългият път на вашата еволюция ви е дал. 

57 Ореол от светлина ще трябва да обгръща хората ми, когато те тръгнат като апостоли да 

разпространяват знанието, което съм им разкрил. По това време вече ще сте опознали силата на 

Моето Слово и ще имате пълно познание за дарбите си, които дълго време са били скрити в 

същността ви и са очаквали подходящия момент да Ме разкрият. 

58 Колко много учения, колко много форми на поклонение на Бога и колко много нови идеи за 

духовния и човешкия живот ще откриете. Ако знаете как да ги проумеете и прецените, всеки от тях 

ще ви покаже една добра и правилна част и друга, погрешна, далеч от истината, която е 

справедливост, любов и съвършенство. 



U 268 

157 

59 Където и да откриете грешка, невежество или зло, разпространявайте същността на моето 

учение, което, тъй като е мое, не трябва да съдържа никаква смес с нечистота или грешка. 

60 Инструкциите ми са абсолютни, изчерпателни и перфектни. 

61 Онзи, който е напълно убеден в моята истина, никога няма да добави към моето дело чужди 

литургии, които вижда в други, защото признава, че моето учение съдържа всичко, което би могъл 

да открие като добро и истинно в други учения. 

62 Всички мои учения, колкото и да са прости, са страници с познание за твоя дух, който скоро 

ще събере моето слово, за да го донесе на човечеството като семе на живота. 

63 Все още не знаете как да отправите призива си към своите ближни, за да бъде чут от всички. 

Казвам ви да не ставате нетърпеливи. Защото, когато видя, че си силен, ще ти приготвя пътя и ще 

ти дам средствата. 

64 Блажени сте вие, които, когато се молите, търсите Мария като Застъпница и Посредница. 

Защото духовно Тя е вашата Майка - тази, която оставих в подножието на кръста, за да се застъпва 

за всички хора, а вие да я обичате и да намирате утеха в нейното лоно. 

65 Мария е излязла от Божествената утроба, за да стане човек в света и да изпълни мисията си 

на жена и майка. 

66 Само от чисто цвете като нея можеше да произлезе плодът, който щеше да даде изкупление 

на човечеството - плодът, обещан от Отца на патриарсите от първите времена, на когото те дадоха 

името "Месия". 

67 Когато душата на Мария изпълнила своята мисия на любов, кротост и жертвоготовност на 

земята, тя се завърнала в утробата на съвършенството, от която била дошла. Защото Мария не е 

същество, което подлежи на развитие като другите души. Мария е божествен израз, тя е кротостта 

на Бога. 

68 Това учение разпалва светлина в онези, които не са били в състояние да видят истината на 

това откровение. 

69 Спиритизмът открива безкрайно широко поле за развитие на ума и сърцето, за да можете да 

се развивате нагоре по пътя на мъдростта. 

70 Вие, хора, които, чувайки словото ми, навлизате в света на духа, вече започвате да виждате 

с яснота това, което досега сте виждали само забулено в мистерия и загадка. 

71 В това време вече няма да сте хора със сляпа вяра - вяра, която не мисли и не изследва. 

Душата ти е пораснала и иска да знае, иска да разбере, и там видях, че моментът е благоприятен да 

ти изпратя моята светлина като дух на истината, за да ти разясня и обясня всички тайни, както ти 

бях обещал чрез Исус. 

72 Утре, когато разберете основните моменти от Моето учение и сте в състояние да дадете 

обяснение за всичко това на онзи, който пита, ще видите, че този свят, който е отстранил Моето 

име от сърцето си, заслепен от суетата на земната си слава и от триумфа на науката си, ще обърне 

очите си обратно към Мен, защото ще разпознае Христовото учение като ключ, който отваря 

портите към истината. 

73 Но това ново човечество, интелектуално развито и пробудено, ще изисква обяснение на 

откровенията, разясняване на тайните, тълкуване на това, което сте получили в преносен смисъл, и 

Аз искам именно тези прости хора да обясняват смисъла на Моето Слово и смирено да преподават 

това, което съм им разкрил. Казах ли ви, че именно този народ ще тълкува правилно и древните 

Писания? Защото ако знае как да обясни миналото, ще знае как да представи настоящето с такава 

простота, че ще учуди мнозина. 

74 Мойсеевата религия, християнството, спиритизмът - това са три различни урока за едно-

единствено учение: това за любовта. 

75 Малък е броят на тези, които ще излязат, за да разпространят това семе. Но защо те да не са 

достатъчни, след като броят на учениците ми през Втората епоха също беше малък, но въпреки 

това те накараха човечеството да познае Словото на Исус? 

76       Укрепете душата си в Моето учение, о, Мои нови ученици, и копнейте да бъдете достойни да 

бъдете изпратени утре при народите. Защото вашият копнеж ще бъде доказателство за любов, вяра 

и добра воля. 
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Моят мир да бъде с вас! 
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инструкция 269 
1 Хора на Израел, които носите в душите си закона на Йехова и наставленията на Исус - 

приемете Моето слово, което ви давам чрез посредничеството на един човек. Отворете очите си и 

вижте събитията от това време, за да разберете, че съм дошъл друг път, за да ви се изявя. Слушайте 

словото Ми и го изучавайте, осмисляйте го, за да може заедно с двата предишни Завета да 

създадете една книга, в която да се учите вечно. 

2 Аз галя сърцето ти, чрез изпитанията го подготвям за идните времена. Защото след моето 

заминаване ти ще останеш на моето място. 

Спомнихте си за моите Страсти в тези сутрешни богослужения, припомнихте си и 

размишлявахте върху поведението на този Учител, без да изобразявате тези свещени събития. Вие 

преживяхте тези дни, защото сте същите души, които тогава бяха изненадани и изумени да видят 

живота ми от началото до края. Изненадахте се от моето смирение, замислихте се за раждането ми 

в лоното на бедно семейство, което дори нямаше собствен покрив. Аз само ви учех да живеете в 

изпълнение на божествените закони. 

Много от вас са разбрали смисъла на моите думи и дела едва след като е минало време, когато 

сте си спомнили за мен и моите примери са били като отворена книга в живота ви. 

Днес вие се върнахте на Земята и аз отново съм много близо до вас. Вие се усъмнихте в това 

слово, което ви давам с посредничеството на хора. Вие Ме попитахте неодобрително защо съм 

избрал този начин и защо Моето дело се развива в тази форма, далеч от всяка църква. 

Но аз ви казвам: Слязох в лоното на народа на Израел, по-голямата част от който е у дома си в тази 

страна. Останалите са разпръснати по народите, изпратени от Мен, и на тях Аз се изявих духовно. 

Това са Моите избраници, които са Ми останали верни. Сърцето им не е заразено и духът им може 

да приема Моите вдъхновения. Чрез тяхното посредничество в момента давам на света голямо 

съкровище от мъдрост.  

3 Моят глас не престава да зове сърцата. Моята светлина се разкрива в духа и му дава сила да 

събуди и привлече всяка душа. Няма да позволя на това човечество, което толкова много обичам, 

да отиде твърде далеч в своя материализъм. Изпитанията ще го спрат, а когато Моето Слово 

достигне до него, дарбите на хората ще се събудят, сърцата им ще станат чувствителни и пътят им 

ще бъде очертан. Тогава те ще знаят как да Ме призоват, ще потърсят от Мен лечебния балсам и ще 

се превърнат в Мои ученици. 

4 Ще създам духовна атмосфера на благополучие в заобикалящата ви среда, която ще ви 

обгърне, и всичко ще бъде благоприятно за вашето духовно извисяване. Бъдете търпеливи с 

невярващите и ще изпитате, че след известно време Моите прояви ще бъдат приети като истини и 

словото Ми ще бъде оценено. 

5 Колко много ви обичам, човешки същества, и колко много желая да постигнете братство и 

съгласие! 

6 Бъдете неуморни, нови ученици, когато говорите за тази истина. Необучени устни, вие, 

които не изричате думите ми от страх, отворете се в момента на вашето решение. Една-единствена 

дума, изречена в Мое име, може да спаси грешник, да затвори пропасти, да спре онези, които са се 

разбунтували в злото. Познавате ли силата на словото Ми? Познавате ли силата на своя авторитет? 

Говорете с примерни дела и изпълнявайте справедливо онази част от Моето дело, която съм ви 

поверил. Аз ще свърша останалото. 

7 Във вас виждам моите ученици от Втората епоха. Сред вас са тези, които олицетворяват 

Йоан, Петър, Тома, а също и Юда. Въпреки че бяха необразовани, те говореха възхитителни 

доктрини и вършеха чудеса, като Ме вземаха за пример. 

8 Блажени са онези, които вярват, без да виждат. Блажен е онзи, който не Ме е помолил за 

дара на зрението, за да повярва. Защото този човек Ме е видял с очите на вярата си, познал е вкуса 

на плода на Моето слово и се е хранил с него. Благославям и онези, които, след като са получили 

този скъпоценен дар като задача, знаят как да свидетелстват за Мен. 

9 Аз ще събера плодовете на вашата сеитба. Дори и най-малкото, което Ми предложите, ще 

умножа, защото такава е Моята воля. 
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10 Запечатаната в небето книга е отворена в шеста глава. Това е Книгата на седемте печата, 

която съдържа мъдрост и решение и беше разпечатана поради любовта ми към вас, за да ви разкрия 

дълбоките й учения. 

11 Човекът е живял на земята в продължение на пет периода от време, насърчаван от 

божественото дихание на духа. Въпреки това той не разбира духовния смисъл на живота, целта на 

своето съществуване, съдбата си и същността на своето същество. Всичко беше непроницаема 

загадка за ума и душата му, запечатана книга, чието съдържание не можеше да разтълкува. Той 

смътно усещаше духовния живот, но не познаваше стълбицата на развитие, която приближава 

хората към Бога. Той не познаваше своята много висока мисия на земята и добродетелите и 

дарбите, които принадлежат на неговия дух, за да бъде победител в битките, да се издигне над 

човешките трудности и да се усъвършенства духовно, за да живее във Вечната светлина. 

12 Необходимо е било божествената книга да бъде отворена и хората да се замислят над 

нейното съдържание, за да могат да се спасят от тъмнината на невежеството, която е в основата на 

всички злини, съществуващи в света. Кой може да отвори тази книга? Богословът, ученият или 

философът? Не, никой, дори праведните души, не можеше да ти разкрие съдържанието й, защото 

това, което книгата пазеше, беше Божията мъдрост. 

13 Само Христос, "Словото", само Той, Божествената Любов, можеше да го направи; но дори и 

тогава беше необходимо да се изчака, докато хората бъдат в състояние да приемат Божественото 

послание, без да бъдат заслепени от блясъка на Моето духовно присъствие. Така човечеството е 

трябвало да премине през пет етапа на изпитания, учения, опит и развитие, за да достигне до 

правилното развитие, което ще му позволи да узнае тайните, които Книгата на Божията мъдрост 

пази за човечеството. 

14 Законът на Бога, Неговото божествено слово, дадено чрез Христос, и всички послания на 

пророци, пратеници и емисари са семето, което поддържа вярата на човечеството в божественото 

обещание, което винаги вещае светлина, спасение и справедливост за всички хора. 

15 Сега е очакваното време за Великото откровение, чрез което ще разберете всичко, което съм 

ви разкрил през вековете, и ще научите кой е вашият Отец, кои сте вие самите и каква е причината 

за вашето съществуване. 

16 Сега е моментът, в който благодарение на духовното развитие, което сте постигнали, на 

изпитанията, които сте преживели, и на опита, който сте натрупали, можете да получите от Моя 

Дух светлината на мъдростта, която се съхранява в Моите съкровищници и очаква да ви въоръжи. 

И тъй като човечеството е достигнало необходимата степен на еволюция, за да приеме моето 

послание, аз му изпратих първия лъч от моята светлина, който е този, който накара необразованите 

и прости хора да говорят с възторг, служейки като носители на глас за моето застъпничество. 

17 Този лъч светлина е бил само подготвителен, той е като светлината на зората, която 

възвестява новия ден. По-късно моята светлина ще те достигне напълно, ще освети съществуването 

ти и ще премахне и последната сянка на невежеството, греха и мизерията. 

18 Това време, на чиято зора се възхищавате в Безкрайността, е Шестата епоха, която настъпва 

в духовния живот на човечеството - Епохата на Светлината, на Откровенията, на изпълнението на 

древните пророчества и забравените обещания. Това е Шестият печат, който, когато бъде 

освободен, ще излее в душата ви своето съдържание на мъдрост в послание, изпълнено със 

справедливост, просветление и откровение. 

19 За вас това е шестият период, това е "Третото време", в което ви говорих от по-голяма 

близост, отколкото в "Първото време", в което направих Присъствието Си и Словото Си доловими 

в много форми, както и във Второто време, в което позволих на "Словото Си" да стане човек, за да 

говори на сърцето ви. 

20 Днес отново се чувам. Но вече не на сетивата се явявам, дори не на сърцето ви говоря - това 

е вашата духовна душа, на която се явявам, за да я науча на пътя на възхода, който води към 

царството на светлината, вечното и щастливо царство на духа. 

21 Какво съдържа Шестият печат на Божията книга, където са записани вашите имена и съдби? 

Тя съдържа учения, много велики изпитания, откровения на мъдростта. 



U 269 

161 

22 Каква е задачата на моите служители в този период? Да се молите, да размишлявате, да се 

обновявате, да сеете единство, мир и духовна светлина, да развивате възможностите и 

способностите си, да се борите за своето издигане; да премахвате невежеството, порока, фанатизма 

- с една дума, злото, което се проявява в толкова много форми сред хората. 

След като хората престанат да се мразят, убиват и предават един друг, след като прошката и 

милосърдието се разпространят от сърце на сърце и от народ на народ, а кръвта и сълзите престанат 

да текат, тогава ще настъпи великата тишина, която е разговор на духа с духа. След това ще 

освободя последния печат, седмия, по време на който хората ще се обичат един друг, както ви 

научих, когато дойдох на земята. 

23 Това е накратко и просто - както "Словото" на Бога винаги се е изявявало - част от това, 

което искате да знаете за Седмия печат на Книгата на мъдростта и божествената справедливост. 

24 Вие чухте и сега ще разберете, защото по-късно ще трябва да пророкувате, да разкривате и 

да наставлявате. 

25 Божественото дърво разпростира клоните си над провинции и градове и дава сянка на 

уморените скитници. Така че трябваше да се случи в този момент, когато ви позволих да чуете 

словото Ми на различни места по едно и също време, тъй като сега идвам в Духа. 

26 Това място, където сега слушате Моето Слово, трябваше да бъде подготвено, за да можете 

да Ме приемете. Изпитанията, болката и горчивината бяха това, което спря стъпките ви и ви накара 

да отворите очите си за реалността. Тази болка разрохка сухата почва в сърцата ви, а сълзите я 

напоиха. Затова вие бяхте подготвени в очакване на семето, което е Моето Слово. 

27 Сега вече знаете за какво ви призовах: Искам да бъдете работници на Моята нива и да 

разпространявате това семе навсякъде. 

28 Възлюбени "работници": Събудете се! Вижте! Слънцето е изгряло на хоризонта, то ви 

призовава към работа. 

29 Аз съм това слънце и моето идване в този момент е нова зора за вас. 

30 Нека никой не се съмнява дали може да бъде полезен на Моето имение, или не. Понеже ви 

призовах, помнете, че не мога да греша. 

31 Не е работа, която не е по силите ви, а ви я поверих. Но ви казвам, че колкото по-голям е 

броят и единството ви, толкова по-малък ще бъде кръстът ви. 

32 Преди душата ви да бъде изпратена на тази планета, й бяха показани "полята", беше й 

казано, че мисията й е да сее мир, че посланието й е духовно, а душата ви го очакваше с 

нетърпение и обеща да бъде вярна и послушна на мисията си. 

33 Защо се страхувате да сеете сега? Защо сега се чувствате недостойни или неспособни да 

вършите работата, която толкова е радвала душата ви, когато е била възложена? Защото сте 

позволили на страстите да препречат пътя ви и по този начин да лишат душата от възможността да 

премине, като се опитват да оправдаят нерешителността си с детински причини. 

34 Не се връщайте с празни ръце в "Приказката", от която сте дошли. Знам, че тогава 

страданието ви ще бъде много голямо. 

35 Какво трябва да направите, за да направите първата сигурна стъпка? Размишлявайте 

дълбоко върху Словото Ми и след това се молете с цялата си вяра и с всичките си чувства. От тази 

подготовка постепенно ще се появи вътрешна сила, която ще започне непрекъсната борба с 

телесната си обвивка. Духовната душа ще се противопостави на материалното тяло и ще се опита 

да накара гласа на съвестта да се чуе и да заглуши гласа на плътта. 

36 По този начин духовната душа постепенно ще може да заеме своето място в човешкия 

живот и щом обърнеш поглед назад, ще видиш, че препятствията, които са ти пречили да вземеш 

кръста си, за да Ме последваш, са много далеч. 

37 Нима моето учение не ви насърчава, малки деца, нима моето слово не ви събужда за 

реалността, нима не се чувствате съживени в душата си? 

38 Забележете, че Моето Слово не съдържаше нито един упрек или обвинение към вас, а само 

ви наставляваше с изречения, изпълнени със светлина, да изпълните духовната мисия, която сте 

донесли със себе си на земята, като ви даваше да разберете, че не трябва да използвате неправилно 
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свободата на волята си; че душата не трябва да се намесва в задълженията на тялото, нито пък 

последното трябва да пречи на душата в нейната мисия. 

39 Само моето учение ще ви даде стандарта за постигане на хармония между душата и тялото 

и единствения начин да вършите достойни дела в света на вашия Отец - дела на ученици по пътя 

към майсторството. 

40 Кога ще победите в тази вътрешна борба? 

41 Някои дори не са започнали битката, други са в разгара ѝ, а трети - много малко - са 

победили плътта. Но виждам и други, които са започнали да се борят, но са се оставили да бъдат 

победени от враговете, които са носили в себе си, и които сега вървят по пътища, които не са мои. 

42 Ще продължа да ги търся, но искам те сами да открият къде е истината и същността на 

живота и къде са преструвките, блясъкът и измамата. Знам, че когато те се върнат при Мен 

изтерзани, с окървавени сърца и с оскърбени души, вече няма да ми се налага да им обяснявам 

нищо, защото те сами са се измамили. 

43 Кога ще спрете да бъдете упорити и нахални малки деца? 

44 Елате на моята трапеза и докато се освежавате с вкуса на моето слово, нека душата ви се 

изпълни със светлина. Ще изпитате, че според моето поучително слово ще почувствате душата си 

по-силна, а "плътта" - по-податлива и по-желана. 

45 Моето учение губи смисъла си, ако не го прилагате. Знаете много добре, възлюбени 

ученици, че целта на Моя закон и Моето учение е да се върши добро, и затова онзи, който ги носи 

само в паметта си или на устата си, без да ги прилага в делата си, действа противно на дълга си. 

46 Преди да се заемете да преподавате моите принципи на живот и да разяснявате тяхното 

съдържание, трябва да започнете да следвате учението, което съм ви разкрил, като обичате 

ближния си, живеете живот, обърнат към духовното, и посявате пътя си с любяща дейност и 

светлина. Ако не го направите, вече ви казвам, че не сте разбрали спиритизма. Тя ви разкрива 

истинската ви природа, чрез нея можете да си изградите ясна представа за вашия Отец и да 

разпознаете себе си. 

47 Вярно е, че за да постигнете духовност, се нуждаете от известно отричане, усилия и жертви. 

Но когато у вас се събуди копнежът за по-висше съществуване, когато любовта започне да сияе във 

вашето същество или когато се появи желание за духовно, за вас ще бъде радост вместо жертва или 

отказ да се отървете от всичко, което имате в себе си, което е безполезно, вредно или лошо. 

48 Когато Ме чу, душата ти се събуди. Защото това не беше обичайната литургия, нито 

Словото се повтаряше по същия начин, както го чухте. Моето учение впечатли душата ти и затова 

винаги идваше с желание да разбереш какво ще кажа, какво ще ти разкрия. Но нека никой не си 

мисли, че като Ме е чул или научил Моето Слово, вече е изпълнил задачата си. 

49 През времето, когато бях човек в Исус, винаги придружавах Словото Си с дела на любов, 

които оставаха записани във всеки дух, така че всеки, който искаше да следва стъпките Ми, да Ме 

вземе за пример в светлината на Словото и в истинността на делата. 

50 Слушайте Ме сега добре, хора, и се подчинявайте достойно и истински на Моето Слово. 

Виждам, че носите тъга в сърцата си, защото предвиждате, че не всички тези множества ще спазват 

закона, който съм написал в душата ви. Но ви казвам, че днес, както и в "Първата епоха", хората 

ще се разделят. 

51 Говорил съм ви много и съм очертал един път за всички. Затова ви казвам: Ако някои от 

Моите деца не Ми се подчинят, над този народ ще бъде произнесена присъда, когато настъпи 

денят, определен от волята на вашия Отец, за да се сложи край на това проявление. 

В това време Аз дойдох при вас като избавител, показвайки ви пътя през пустинята, духовния 

"делник" на борбата за освобождение и спасение, и накрая ви обещах новата земя на обещанието, 

която е мир, светлина и блаженство за духа. 

Блажени са онези, които тръгват и Ме следват в това пътуване в желанието си за освобождение 

и одухотворяване, защото те никога няма да се почувстват изоставени или слаби в изпитанията, 

които ще им донесе огромната пустиня. 
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Горко на онези, които нарушават вярата, които обичат нещата от света повече от духовните - на 

онези, които продължават да се придържат към своите идоли и традиции! Мислейки, че Ми служат, 

те ще бъдат подчинени на "фараона", който е "плътта", материализмът, идолопоклонството. 

Всеки, който иска да стигне до Обетованата земя, до Отечеството на Духа, трябва да остави 

следа от доброта в своя път през света. Елате по този път и не се страхувайте. Защото, ако се 

надяваш на Мен, невъзможно е да се заблудиш. Ако се страхувате или нямате увереност, значи 

вярата ви не е абсолютна, а Аз ви казвам, че всеки, който иска да Ме следва, трябва да е убеден в 

Моята истина. 

52 Благославям всички вас, прощавам ви, обединявам ви в любовта си. 

53 Преценете себе си така, че в съзнанието си да имате абсолютна увереност в стъпването на 

всяка своя стъпка. 

54 Проверете вярата си, както и начините си на действие, за да разберете дали сте достойни да 

се наречете спиритуалисти, или ще трябва да почакате още малко, за да носите това име. 

55 Много от вас се наричат спиритуалисти, защото вярват в моето присъствие по време на 

проявлението ми чрез човешкия ум и защото често присъстват, за да чуят думите ми. Но аз искам 

да бъдете спиритуалисти чрез 

Практикуване на доброто, чрез познаване на същността на живота, чрез любовта към ближния, чрез 

поклонението чрез щедро, плодотворно и добродетелно съществуване. 

56 Позволете на Словото ми да ви събуди и издигне, да разкрие пред вас всички дарби, 

способности, сили и добродетели, които вашата духовна душа притежава в себе си. Защото ти си 

сред онези, които, макар и да имат наследство в себе си, се смятат за бедни поради невежеството 

си. 

Когато вашият Господ видя, че живеете пристрастени към материалния живот, въпреки че ви е 

дарил с духовна светлина и благодат, Той дойде при вас, за да ви събуди и да ви каже, че не е 

правилно да страдате от духовен глад и жажда, въпреки че божественият източник на мъдрост е на 

една ръка разстояние и може да бъде достигнат по пътя на одухотворяването. Защото с началото на 

тази ера сякаш и вие започвате пътуване. 

Но наистина ви казвам, че всичко, което душата ви е събрала в миналото, е светлина на опита и 

укрепване, за да посрещне изпитанията и уроците, които Третото време носи. 

57 Привличам ви към Себе Си, за да научите Моите уроци. Бъдете добре дошли, всички вие, 

пред моя стол, бъдете благословени, вие, упоритите. Присъствието ви на Моето Слово има голямо 

значение, то е израз на желанието ви да се приближите до Мен. 

Само аз ще мога да ви разкрия дарбите, които притежавате, и да ви накарам да почувствате 

отговорността, която носите към своите ближни. 

Сега е времето за съд, времето за изплащане на всеки дълг, времето за обезщетение. 

58 Моето божествено дело е светлината, която, когато облъчва хората, ги просветлява чрез 

духа. До някои божественото послание ще достигне директно под формата на вдъхновение, до 

други - чрез Словото на моите ученици, а до трети - под формата на писания, чиито страници 

съдържат смисъла на моите учения. 

59 Стъпка по стъпка и малко по малко хората ще се пробудят за живота на Духа. Това ще бъде 

като ново съществуване за тях, като начало на нов живот, изпълнен с обещания, изпълнен с 

прекрасни изненади и озарен от светлината на най-великия идеал: Бог. 

60 Да, възлюбени хора, Бог е идеалът на душите, когато те трябва да се издигнат. Защото да 

кажеш "Бог" означава съвършенство, хармония, мъдрост, блаженство, светлина, безкраен мир, 

любов, вечност. 

Когато душата е излязла от горнилото на изпитанията, когато се е борила с "плътта" и със света 

в необятното море от страсти, тя спира за миг, за да обмисли всичко, което се е случило - като 

корабокрушенец, който, след като се е борил отчаяно с вълните, най-накрая достига сушата, 

вкопчвайки се в парче дърво, символ на неговата вяра и надежда, и съзерцавайки все още бурното 

море, възкликва: "Корабът потъна, но аз се спасих! Да бъде благословен Господ на небето!" 

Такава е съдбата на душата, която - подобно на захвърлен след бурята човек - спира, 

размишлява, съзерцава страстите си, вижда как земната й слава и суета потъват в миналото като 
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корабокруширал кораб на захвърлен човек. Но когато открива, че в него се заражда светлината на 

вярата, той радостно възкликва: "Отче, благодаря Ти, че въпреки толкова големи страдания не Те 

забравих!" 

61 Това е часът на пробуждане на душата и моментът, в който започва нейното извисяване. 

Моят мир да бъде с вас! 
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Инструкция 270 
1 Блажени са онези, които са подготвени в последния ден на Моето проявление. Защото, 

истина ви казвам, душата им ще участва в Моята нова вечеря. Там, докато приемате за последен 

път този невидим, истински хляб без квас, душата ви ще укрепне, ще се изпълни с духовност и 

светлина, чрез които скоро ще разбере смисъла на това учение. 

2 Каква тържественост цари в този последен час! Колко много светлина грее над този народ! 

3 Небесното царство ще се приближи до душата ви с вечната си покана да се всели в нея. В 

тези моменти ще присъстват великите, силните духове, духовете на светлината, истинските 

мъдреци в духовната сфера. 

4 Ще присъстват и пророците, които са донесли божествени послания на земята в други 

времена. Защото словото ми е за всички души, независимо дали са въплътени или свободни от 

материята. 

5 Тези същности ще бъдат представители на безкрайните светове на живота, които 

съществуват във Вселената, и ще присъстват на последното от моите проявления, които 

съществуват в тази форма по това време. 

6 Какво ще видят сред този народ? Какво ще открият те? Само аз знам. Но ви заръчвам да 

"бдите" и да се молите, за да бъдете от онези, които сядат на трапезата - от онези, които ядат и 

плачат с Учителя, от онези, които ядат и пият хляба и виното на небето. 

Не идвайте на трапезата, докато вършите предателства, защото тогава ще сте били с Мен само 

привидно. Защото в действителност съвестта ви няма да ви позволи да се наслаждавате на 

присъствието на вашия Отец. 

7 Знаеш ли защо ти говоря по този начин? Защото Аз знам какво ще се случи, защото ви 

познавам съвършено и знам кой ще се отрече от Мен, кой ще Ми бъде верен, защото е изучавал 

Моето Слово, и кой ще се заблуди, защото никога не е вниквал в същността на Моето дело. 

8 Докато едни се интересуваха само от смисъла на думите ми и винаги желаеха напредъка и 

развитието на душата си, други се интересуваха повече от външното поклонение. По същия начин, 

докато първите с удоволствие приемаха поучения за духовността, вторите бяха разтревожени, 

когато се споменаваха техните грешки. 

9 Само Аз знам кой ще трябва да отговаря пред Мен за всичко, което е трябвало да бъде 

известно чрез Моите гласоподаватели и което е било скрито.  

10 Разберете, хора: в тази "Трета епоха" вие, като свидетели, които са преживели това 

божествено проявление, имате задачата да разпространявате това послание съвсем вярно и 

истински. Вие сте призвани и избрани да донесете Благата вест на човечеството, да научите своите 

събратя на духовния път - единственият, който води към мира, към истинската светлина и 

всеобхватното братство.  

11 Отдавна ви обучавам. Но тъй като тези, които дойдоха последни, не са Ме чували много, 

оставям Словото Си написано за тях, за да могат да потърсят в него божествения смисъл и всички 

да постигнат едно и също разбиране и едно и също одухотворяване. 

12 Ако следвате този път, нямайте друг идеал освен този за съвършенството на душата си - 

съвършенство, което можете да постигнете, като прилагате моето учение, като живеете според 

него, като посвещавате съществуването си в служба на ближния, на божествените и човешките 

закони, в непрестанна отдаденост на дълга. 

13 Вече сте се борили много за материалния си живот. Сега е време да работим в полза на 

душата. 

14 И двете начинания са различни по своята същност. Защото докато човешката борба е 

егоистична, защото работи за себе си, духовната борба трябва да бъде абсолютно безкористна, 

трябва да сееш пътя си с любов и милосърдие, без да очакваш възнаграждение. 

15 Стремете се да проникнете в моите учения и да ги разберете така, че да разберете, че в 

практикуването на висок, чист и духовен живот има по-голямо удовлетворение, най-големи 

радости, истински и вечни триумфи. 
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16 Когато душата се издигне над материализацията на света и над неустойчивостта на тялото, 

тя ще види живота в светлината на истината. Само така ще открие кое е истинско и кое е фалшиво. 

17 На Мен Ми е приятно, когато в душата на децата Ми има мир, и Ме изпълва с радост, 

когато човешкото сърце изпитва радост. Искам само да се стремите към истинското, за което ви 

давам средствата в Моето Слово. 

18 Истина ви казвам: Блажени са онези, които не са свикнали с думите ми. Блажени са онези, 

които се подчиняват на Моите наредби и ги спазват. Защото те ще бъдат тези, които ще 

свидетелстват за Моето дело. Те ще бъдат тези, които откликват с любов на любовта, която им 

показвам в Моето Слово. Именно те ще изпитват състрадание и благодарност към тези 

гласоподаватели, които все повече и повече отдават живота си на този народ. 

19 Но колко много хора свикнаха с моето проявление! Те присъстват на моите учения като 

участници в ритуал или изпълняващи традиция, а това не е поведението, което очаквам от моя 

народ. 

20 Все още не е дошло времето всички вие да разберете работата ми по духовен начин. 

Обърнете внимание на това, че докато някои от моите "работници" стават смирени и милосърдни, 

доколкото им предоставям облаги, други стават горди и егоистични, мислейки, че все повече и 

повече превъзхождат своите братя и сестри. 

21 Първите работят в мълчание, в смирение, в духовна съкровеност. Последните не могат да 

бъдат доволни, ако не живеят заобиколени от ласкателства, похвали и почитания и не се 

наслаждават на унижението на своите малки и слаби братя и сестри. Те не са Мои ученици, защото 

никога не съм ги учил на такива постъпки с Моите примери, с Моята доктрина или с Моите 

откровения. 

22 На тези от вас, които са си създали такъв пиедестал, казвам с любов, че трябва да слязат от 

него - от убеждение, от покаяние - ако не искат утре да ви свалят същите, които днес са ви 

издигнали, както винаги се е случвало с хора, които са седнали на трона на фалшивата власт, за да 

унижават от него своите ближни. 

23 На онези от вас, които са работили смирено, сеейки с любов благословеното семе на 

духовното милосърдие - на вас казвам, че трябва да продължите да сеете, че трябва да продължите 

да събирате сълзите на страдащите, че трябва да продължите да носите светлина по пътищата на 

мрака, невежеството, порока и объркването. Това е пътят, това е мисията на "работника" на Исус. 

24 Искам единият и другият да бъдат обединени в работата ми - обединени от вярата, 

обединени от духовността, вървящи по един и същи път под тежестта на един и същ кръст. 

25 Не обявявайте на света, че сте майстори в одухотворяването, дори не казвайте, че сте 

ученици. Но гледайте делата ви да съответстват възможно най-точно на Моята истина, тогава те ще 

свидетелстват за вас. 

26 Призови Ме с духа си в трудните часове на живота си, в големите изпитания, без да 

привличаш външно ничие внимание, и Аз ще почувствам присъствието и силата Си. 

27 Моите земи са безкрайни. Как може някой да вярва, че те са ограничени до местата за 

събиране, където слушате словото Ми? 

28 Моите работни полета са по цялата земя, където по моя воля живее човек или съществува 

душа. Моите земи се простират отвъд този свят и достигат до всички житейски светове, където има 

желание за светлина, за мир, за духовна култура, за пречистване и съвършенство. 

29 Нека въображението ви се разшири, нека умът ви разчупи кръга, в който се е затворил, и 

нека душата ви се освободи от веригите, с които тялото я е подчинило, за да може да съзре 

Безкрайното и да се насити от Вечното. 

30 Наближава времето, когато хората ще дойдат при вас, за да проучат това учение. Тогава 

няма да има никаква заслуга да им показвате Моето Слово, за да се защитите, тъй като, идвайки от 

Мен, то е чисто и съвършено по своя смисъл. Ще има заслуга, ако, търсейки ви, те открият в моя 

народ прост и чист живот - мъже и жени, които умеят да посвещават част от времето си на 

милосърдието, които оставят следа от утеха и светлина по пътя на живота си. Това ще бъде живото 

свидетелство, което трябва да дадете на света - свидетелство, дадено с дела, а не с думи. 
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31 Вярно е, че дарът на словото ще разцъфти на устните ви, за да развълнува сърцето на 

вашите ближни. Но нека делата да потвърждават всяка ваша дума. 

32 Мислите ли, че учениците ми от Втората епоха са се задоволявали да повтарят това, което 

са чули от своя Учител? Не, хора. Вярно е, че светлината се изливаше в изобилие в словото, което 

излизаше от устата им. Но делата им бяха толкова многобройни, колкото и думите им. Затова 

семето им беше плодородно и продуктивно. 

33 Затова ви казвам: Починете душите си в Моето слово, народе. Все още можете да се 

насладите на тази благодат за кратко. Направете от сърцата си сандък, в който да съхранявате 

цялата същност на моите учения, и душата ви ще бъде ковчег, в който се съхранява моята мъдрост. 

34 Вече наближава денят, в който тези славеи няма да пеят в клоните на това дърво, и не искам 

по-късно да проливате сълзи заради неизползваните времена. 

35 Когато настъпи часът за приключване на този период на проявления, Аз ще съм ви дал 

всичко, от което се нуждаете за духовното си пътуване. Нищо няма да ви липсва. 

36 Осигурих ви оръжия от светлина, за да можете да се изправите срещу това време, което 

обявих, когато, както вече ви казах, хората ще се опитат да унищожат вярата в себе си, когато 

любовта към Бога ще бъде преборена както никога досега. Но аз ви оставям този Хляб на живота, 

за да донесете балсам на онези, които жадуват за светлина, да изцелите болката на тялото и душата 

- силата да спрете онези, които се отклоняват от истинския път. 

37 Подгответе се, за да не ви изненадат тези времена. Защото, ако сте заспали, ще бъдете 

изтръгнати от съня си от болезнени събития. Тогава няма да можете да мислите за другите, ще 

мислите за себе си, най-много за своите деца, родители, съпрузи или братя и сестри. Но искам да 

забравите себе си, това, което сте и което притежавате, за да може душата ви да се посвети на най-

висшата си задача, а именно да обича Бога в своя ближен. 

38 Искам да обичате ближните си така, сякаш ги познавате, а за това е достатъчно да знаете, че 

те съществуват. 

39 Обединете се, за да създадете един силен народ, Новия Израел, който знае как да си 

проправи път през гоненията, посещенията и противопоставянията, следвайки стъпка по стъпка 

светлия път на Моя закон, насърчаван от божественото обещание за Моя мир. 

40 И по дух, и по кръв вие сте народ, който се бори за мир и свобода, който е преживял много 

потисничество, изкушения и унижения. Наистина, казвам ви, именно чрез тази чаша на страдание, 

толкова горчива, душата ви се пречисти и укрепна. 

41 Не позволявайте идеалът за светлина, свобода и мир да умре. Трябва да разберете, че този 

духовен път, който ви посочвам, ще отведе хората с вяра и добра воля безопасно до тяхната цел. 

42 Когато моята справедливост се прояви напълно в света, тя ще ви помогне да свидетелствате, 

да се обръщате и да изравнявате пътищата. 

43 Жаждата за истина ще стане много голяма в човечеството и то трябва да получи кристално 

чистата вода на моето учение, за да не загине. Винаги имайте предвид, че хората от това време вече 

не могат да бъдат заблуждавани поради духовната си еволюция, че светът е на път да отвори 

напълно очите си за светлината, за да каже: "Това е добро и това е зло, това е светлина и това е 

мрак", и вече не иска да върви по криви пътеки, нито да се губи в ритуали и традиции. 

44 Дългият път на опита, на свободната воля, на непослушанието и злото вече е изминат от 

човечеството и то се приближава към своята цел, където ще стигне объркано, но където ще изпита 

и светлината, която се е зародила в него. 

45 Духът ще се бори като остър меч на светлината срещу тъмнината и ще предпази душата от 

изпадане в объркване, а когато тя се успокои и може да погледне и прецени миналото си, през ума 

ѝ ще преминат редица видения, които ще я насърчат никога повече да не се обръща назад. 

46 Словото Ми ще блести в тези моменти като фар в бурни нощи и ще осветява пътя на 

изгубените. 

47 Би ли било правилно, ако дотогава не сте получили необходимото оборудване? 

48 Вие знаете, че не сте абсолютно необходими за духовното спасение на човечеството. Но 

какво ще стане тогава с вашата мисия? 
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49 Мога да се справя с всичко и без теб. Но какво бихте могли да Ми отговорите, ако ви 

повикам? 

50 Ученици: След като сте се помолили, помислете за своята отговорност и преценете обхвата 

на мисията си. Знаете го много добре, защото съм ви говорил подробно за него. 

51 Идвам при вас, за да ви насърча с думи на любов и мъдрост. Вие сте в навечерието на 

велики събития. Обявих ви, че през 1950 г. светът ще се разтърси. Тези събития ще отбележат 

последната година от моето провъзгласяване и моето заминаване, така че хората, ако се 

интересуват от истината за моето провъзгласяване и обстоятелствата около него, могат да открият, 

че както в началото на моето провъзгласяване през 1866 г., така и към края му през 1950 г. небето, 

природата и човешкият живот са били разтърсени. 

52 Помислете за утрешния ден, възлюбени хора, за хората, които с нетърпение ще търсят знаци 

за Моето присъствие. Помни, че оставаш верен свидетел на всичко, което си видял и чул от Мен. 

53 Както моите инструкции бяха подробни, така и вашето свидетелство трябва да бъде такова, 

за да не оставите и най-малкото съмнение или грешка в някой от вашите ближни. 

54 Впечатлете дълбоко в сърцата си, че няма да се опитвате да убеждавате ближните си чрез 

външни и впечатляващи дела - ще го правите чрез духовната същност на моето учение. 

Може би наистина ще впечатлите онези, които, желаейки утеха, идват тук с бремето на 

страданието си и които в желанието си да намерят облекчение за болката си дори не обръщат 

внимание на начина, по който получават балсама. Но помнете, че те ще отворят очите си и ще 

разберат, че балсамът, който "работниците" са получили от Мен, не им е бил даден в цялата му 

чистота. Истина ви казвам, че семето, посято по този начин, ще даде много глух плод. 

55 "Работникът", който основава работата си на истинско милосърдие, правилно разбрано - 

който, освен че облекчава телесните болести, разпалва светлината на вярата в Бога и предава 

духовно познание - този, който забравя себе си и посвещава няколко минути в служба на ближния, 

ще направи така, че духовността да се усеща сред ближните му, ще направи така, че моето 

присъствие да се усеща чрез делата му, и следователно неговата нива ще бъде плодородна, а 

реколтата му - добра и богата. 

56 Трябва да напомня на душата ви за мисията, която ѝ е дадена, за да не се самозалъгвате, за 

да проучите предварително намеренията си, целта на делата си и да разберете какъв може да бъде 

резултатът, който ще получите. 

57 Вие сте Мои ученици и трябва да живеете будно, за да чувате гласа на съвестта си, преди да 

извършите дадено дело. След това ще определите целта, която искате да постигнете отвъд този 

живот, знаейки, че тук трябва само да трупате заслуги, за да станете достойни да живеете в 

световете на светлината. 

Какво значение има, че другите са пристигнали преди вас с ваша помощ. Още по-голяма ще 

бъде заслугата ви, защото това означава, че сте мислили повече за тях, отколкото за себе си. 

58 Животът на спиритуалиста е труден. Защото всеки, който след получаване на учението 

изпитва омраза, егоизъм, лицемерие или зла воля, не може с право да се нарече ученик на това 

учение. 

59 В духовния човек трябва да има мир, вяра, милосърдие, прошка, усмивки, разбиране, 

търпение и нежност, които да се прилагат като балсам за страдащите. От друга страна, в сърцето 

му трябва да има пламенност, сила и строгост към онези, които променят истината, крият я или я 

предават. 

60 Давам ви чисто семе и ви предлагам подготвени полета, за да го посеете. Затова няма 

причина да Ми представяте лоши плодове, когато се върнете. 

61 Използвайте думата ми, мислете сериозно за нея и ще почувствате, че тя се превръща във 

фино длето, което ще проникне в скритостта на вашето същество и ще започне да изглажда в 

сърцето ви. 

62 Разберете, хора, че моят призив беше отправен, за да ви съобщя и задачата, която трябва да 

изпълните на земята. Вашият дух вече знаеше за какво е изпратен, но все още липсваше 

материалната ви природа да получи това откровение, за да бъде готова да работи заедно с духа и 

двамата да образуват единно същество и единна воля. 
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63 След като чухте тези откровения - би ли могъл някой от вас да откаже мисията му? Може ли 

духът ви да избяга и да откаже да се бори? Детинско би било да бягате от собствената си съдба и да 

бягате от самите себе си. Какво място бихте могли да откриете в този свят или в други светове, до 

което моят глас не би достигнал? Няма. Защото моят глас е твоята светлина. Освен това кой би 

могъл да избяга от това време на изпитания? На всяко място, на което се оттеглите, ще ви последва 

пречистване. 

64 Истина ви казвам, че ще можете да намерите сигурност и мир единствено в практикуването 

и спазването на закона, който ви поверих. Заслугите, които душата ви придобива по пътя на 

любовта, а именно милосърдие и братство, ще се отразят в човешкия ви живот като мир, 

спокойствие, увереност и здраве. 

65 В Първата епоха хората сключват завет със своя Господ и се заклеват да изпълняват Закона. 

Днес не искам да се кълнете - искам поривът ви да Ме следвате да е спонтанен, а изпълнението ви 

да е от любов. 

66 Виждал съм всички църкви да се събират по това време и да образуват единна тълпа, за да 

отбележат датата, на която този народ се закле в послушание и съюз с Мен. Но аз ви питам: 

Спазихте ли клетвата си? Бяхте ли послушни на Моите инструкции и обединени ли сте? Не, хора, 

вие не спазихте клетвата си, клетвата ви беше невалидна. Защо тогава отбелязвате тази дата? Бих 

предпочел да ви видя физически разделени, дори ако никога не се обедините, за да празнувате тези 

традиции, но вместо това да ви видя духовно обединени, практикуващи моето учение по един и 

същи начин и подчиняващи се на моето слово. Тогава ще бъдете обединени в Моето Дело и вашият 

съюз ще бъде силен от любов и истинност, без да е необходимо да изпълнявате само защото носите 

в душата си бремето на клетвата. 

67 Искам, когато новият народ на Израел се издигне, за да Ме последва, неговият завет да бъде 

от любов и вяра. 

68 Разбирате ли защо отменям всички ваши традиции? Защото, опитвайки се да ги следвате, 

забравяте истинския смисъл на живота си, който е да следвате закона на любовта. 

69 Казвам ви, че ако не се обедините и не си простите преди края на моето провъзгласяване в 

този период, не знаете какви изпитания ще ви разтърсят и ще ви напомнят за вашата неправда и 

разединение. 

70 Виждам, че сте свикнали с Моето слово и че затваряте ушите си, когато ви говоря с укор 

или упрек, като вярвате, че малко по-късно ще ви простя и ще ви говоря с безкрайна любов. 

71 Ах, хора, вие не сте искали да запазите семето и желаете само удоволствието да ядете 

плода! Какво ще стане с вас, когато нямате думата Ми? Тогава ще измислите ли някаква форма, 

която да запълни празнотата ви? 

Не, хора, не се опитвайте да се заблуждавате, а пазете словото ми в сърцето си още сега, 

натрупвайте го и когато вече няма да имате моето провъзгласяване, ще бъдете собственици на 

неизчерпаемо съкровище от мъдрост, източник на здраве и мир, неизчерпаем кладенец от 

благословии. 

72 Словото Ми става все по-ясно и по-ясно с наближаването на предсказания ден, когато вече 

няма да го чувате. Някои от Моите носители на глас достигнаха зрялост и като награда за тяхната 

подготовка и тази на хората Аз изливам Словото Си, изпълнено с яснота и простота. 

73 Преди се налагаше да ви говоря в преносен смисъл, защото носителите на гласа можеха да 

говорят за дълбоките учения на моята истина само в тази форма. Зад всяка притча или образ се 

криеше нещо божествено или тайнствено, което гласоподавателят не беше в състояние да изрази. 

По-късно, когато одухотворяването и възвисяването му правят задачата му разбираема, 

образният смисъл изчезва от устата му, защото интелектът му вече е способен да изрази високото 

на прост език, достъпен за всички органи на интелекта и всички души. 

Моят мир да бъде с вас! 
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Инструкция 271 
1 Аз ви благославям, хора, и във вас благославям бъдещите поколения. 

2 Виждам, че сте се заразили с болестите на света, че сте се разболели като всички слаби 

същества. Но Аз ще ви очистя, защото ви очаква велика, благородна и трудна духовна мисия, за да 

я изпълните. 

3 В Моето Слово ви нарекох "Израел" и когато чухте това име, потръпнахте под тежестта на 

отговорност, която никога не сте си представяли, че ще носите. 

4 Това Име ви накара да се пробудите и оттогава престанахте да се храните с неморални, 

вредни или лоши удоволствия, за да поддържате сърцето и душата си със съществена, 

здравословна и чиста храна. 

5 Постепенно заменяте низките страсти с истинска любов, изоставяте безсмислените 

удоволствия, за да задоволите душата си, и всичко това, което е обновяване и пречистване, придава 

чувствителност на сърцето ви и дава възможност на спящите способности на духовната душа да 

започнат да се проявяват в живота ви. 

6 Когато думите ми достигнаха до съзнанието ти, като слънчев лъч, озаряващ провинциално 

имение, ти най-накрая призна, че душата ти може да се храни само с любов към Отца и към 

ближните си. 

7 Така постепенно светлината прониква в този народ, призван да постави началото на ерата на 

одухотворяването. Затова ви казвам, че щом спечелите тази битка срещу себе си, няма да отстъпите 

нито крачка, няма да се оттеглите. 

8 Когато престанете да усещате собствената си болка и вместо това почувствате страданието 

на другите, ще направите още една крачка по пътя на моето учение. 

9 Сега са времената, обявени на човечеството от пророците, когато болката ще стане много 

силна, за да отмине и бавно да се превърне в мир. 

10 Хората в своето мнозинство не знаят нищо за Моето идване и за Моето присъствие като Дух 

Утешител, но във вътрешността си подозират нещо и Ме очакват. 

11 Тези хора тук са се заели да дадат на хората увереността в моето ново откровение. Това е 

причината, поради която изливам светлината Си върху душите ви. 

12 Край на непостоянството, хора, край на съмненията и непослушанието! Позволете на вярата 

и доверието да завладеят цялото ви същество. 

13 Не бягайте от изпитанията в живота, защото те са уроци, които трябва да научите. Знайте, 

че в този момент сте изпратени да пречистите душата си в изпълнение на висока, благородна и 

ценна мисия. 

14 Не отлагайте изпълнението на мисията си, като казвате, че днес има твърде много 

препятствия, за да Ме следвате - че предпочитате да изчакате, докато утрешното слънце освети 

напълно пътя ви, и тогава да тръгнете на битка. 

15 Вижте как светлината на Божествения Дух непрестанно огрява душата ви, за да не ви остави 

да паднете или да заспите. 

16 Понякога, в тишината на вашите медитации, ви изненадвам, като ви питам защо имате 

толкова големи задължения към човечеството. Но аз ви казвам, че въпросът ви идва от факта, че не 

познавате духовното си минало и следователно не знаете дълговете, които имате към вашите 

ближни. 

17 Когато увереността в отговорността ви към народите на земята е пълна, ще поемете кръста 

си с голяма любов и с радост ще изкачите планината на духовното си изкачване. 

18 Миналото на душата ви може да е изтрито от паметта ви, предишните ви съществувания 

може да са се изплъзнали от съзнанието ви, но Книгата на живота, в която всичко е записано от 

Бога, не позволява на нищо да потъне в миналото, нищо не е изтрито или забравено. Там всичко 

присъства и е вечно живо. 

19 Такава е справедливостта на Отец: съвършена, любяща. 

20 Когато човек се заблуди и потъне в мръсотията на света, Господ проявява милост и спасява 

душата. Ако смятате, че делата ви на земята са ви погубили безвъзвратно за вечния живот, Вечният 



U 271 

171 

съдия ви дава нова възможност да поправите грешките си и така чрез усилия, воля и постоянство в 

доброто да постигнете спасение. 

21 Сега, когато имате тази благословена възможност, можете да се замислите върху всичко 

това и да положите усилия да изпълните мисията си, така че - когато се завърнете в "Приказката", 

от която душите тръгват, за да обитават материалния свят - да пристигнете без неизпълнени 

заповеди и мисии, а да изпитате истинското блаженство от това, че сте победили нещастието и 

неудобството на телесната обвивка, в която сте живели. 

22 Душата ви е будна както никога досега. Ето защо ви казвам, че вие сте отговорни за 

стъпките, които предприемате в този момент, защото периодът, в който ви давах Моите учения, 

беше много дълъг, а Словото, с което ви давах Моите уроци, беше много подробно. 

23 Не забравяйте, че изкушението ви завладява най-много в най-тържествените моменти и в 

часовете с най-голямо значение, когато сърцето се разтуптява и смелостта намалява, възникват 

съмнения, несигурност и нерешителност. 

24 Вдъхновявайте се от чистотата на моето дело, питайте се какво е най-приятно за вашия 

Отец, какво правите добре и какво лошо. 

25 Изучавайте собствените си творби, преди да съдите тези на другите, и ще видите, че се 

появяват безброй несъвършенства, които очите ви не са забелязали поради липса на изучаване и 

любов. 

26 Изгонете от средата си всичко, което е фанатизъм, идолопоклонничество, суеверие, 

материализация и излишни, безполезни ритуали. Това ще бъде все едно да изчистите земята от 

плевели и след това да я засеете с красива пшеница. 

27 Използвайте времето, което все още ви остава, за да слушате моето учение, за да ви изпълни 

със светлина и благодат, за да направите решителната крачка към духовността - крачка, която не 

сте направили, защото сте продължили да живеете в култа на материализма и заблудата. 

28 До днес ви липсваше вяра да се откажете от своите фигури, обреди и символи и да Ме 

потърсите духовно в Безкрайността. Липсва ви смелост да бъдете духовници и сте измислили 

някаква привидна духовност, зад която криете материалистичните си нагласи и грешките си. 

29 Не искам да бъдете лицемерни, а искрени и истински. Ето защо ви говоря с най-голяма 

яснота, за да можете да пречистите напълно живота си и да покажете на света истината за тази 

работа. Наричате себе си спиритуалисти? Тогава наистина да бъде така. Не говорете за Моето 

учение, докато правите точно обратното на него, защото тогава само ще обърквате хората с делата 

си. 

30 Преди всичко знайте какво е моето дело, какво означава моят Закон, каква е вашата задача и 

как трябва да я изпълнявате, така че - ако нямате водач по пътя си, който да е достоен да насочва 

стъпките ви - да се ръководите от съвестта си и от знанията, които сте придобили в моето Учение. 

По този начин няма да можете да държите никого отговорен за всяка грешка. 

31 Също така ви казвам: Ако онзи, който насочва духовните ти стъпки със съветите си, върви в 

съответствие с Моя закон, ти ще го следваш вярно, защото той се е показал достоен за твоето 

доверие. 

32 Когато настъпи часът да призова този народ на отчет, гласът ми ще достигне до всяка душа 

със същата справедливост, тъй като словото ми е чуто от всички по един и същи начин. Тогава 

никой няма да каже: "Господи, извикай на отчет тези, които знаят повече, и прости на нас, които 

направихме само това, което ни казаха да направим." 

33 Смятате ли, че едно дете, изправено пред лошия пример на земен баща, който е порочен или 

зъл, прави грешка, ако не следва неговия начин на живот? Или смятате, че детето е длъжно да 

следва стъпките на родителите си? 

34 Истина ви казвам: нека съвестта и разумът ви бъдат водачи в правия път.  

35 Но тъй като се отдалечавате от лошия път, очертан ви от онези, които са длъжни да ви водят 

през живота, не бива да ги пренебрегвате или да спирате да ги обичате - напротив. От мястото, 

където сте намерили спасение, трябва да направите всичко възможно, за да помогнете на онези, 

които са се заблудили. Това означава, че милосърдието и любовта ви никога не трябва да се 

променят. 
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36 Опитайте се да възприемете изцяло думите ми, възлюбени ученици, за да не ви мъчат 

съмнения, когато ви изненадат изпитания. 

37 Материализмът стои на пътя на развитието на душата като огромно препятствие. 

Човечеството е спряло пред тази стена. 

38 Вие се намирате в свят, в който човекът е успял да развие интелектуалните си способности в 

областта на науката, свързана с материята. Но преценката му за съществуването на духовното все 

още е ограничена, познанието му за всичко, което не принадлежи изцяло на материята, е забавено. 

39 Този век, в който живеете, показва два аспекта: единият е развитието на ума, а другият е 

духовният застой. 

40 Всъщност божествената светлина озарява способностите на интелекта и от тях извира моето 

велико вдъхновение, чиито плодове изумяват човечеството; защото интелектът сега изисква 

свобода и разширяване на познанието. Човек се потапя в изучаването на природата, изследва, 

открива, радва се, удивлява се, но никога не е нерешителен. Но винаги, когато у него се появи 

мисълта да изясни връзката с духовното, с истината, която се намира отвъд познатото му, той се 

страхува, страхува се да навлезе в непознатото, в онова, което смята за забранено, в онова, което 

(според него) принадлежи само на висши същества, достойни да изследват тайните на Бога. 

41 Там той се е проявил като слаб и глупав, неспособен да преодолее със силата на волята си 

предразсъдъците, които го задържат. Там той се е показал като роб на изопачени тълкувания. 

42 Развитието на човешката интелигентност никога няма да бъде завършено, докато не се 

развие и на ниво душа. Осъзнайте колко голямо е изоставането на душата ви, защото сте се 

посветили само на познанието за земния живот. 

43 Човекът е роб на волята на другите, жертва на заклинания, осъждания и заплахи. Но какво е 

постигнал с това? Това, че се отказва от всичките си желания да разбере и постигне най-висшето 

знание, което се предполага, че притежава човекът; това, че си пречи да изясни онова, което 

абсурдно винаги е смятал за тайна: Духовния живот. 

44 Смятате ли, че животът на душата завинаги ще остане загадка за човека на земята? Ако 

мислите така, сте в голяма грешка. Истина ви казвам, че докато не познавате своя произход и не 

знаете нищо за това, което е свързано с духа, ще бъдете обикновени същества, живеещи в един 

жалък свят сред растения и животни, въпреки целия напредък на вашите науки. Вие ще 

продължите да се биете помежду си във войните си и болката ще продължи да управлява живота 

ви. 

45 Ако не откриете това, което носите в същността си, нито пък откриете в ближния си 

духовния брат, който живее във всеки - можете ли наистина да обичате себе си? Не, синове 

човешки, дори да казвате, че Ме познавате и Ме следвате. Ако възприемате Моето учение 

повърхностно, вярата ви, знанието ви и любовта ви ще бъдат фалшиви. 

46 Днес моята светлина се спуска върху всеки орган на ума по един сияен и вдъхновяващ 

начин. Когато се прояви чрез тези гласови средства в човешкото слово, то се превръща в Мое 

учение за този, който го е чул. Но тъй като всичко това има за цел да издигне душата ви, аз го 

нарекох "спиритизъм". Но никога не се спирайте на имена или определения. Важното в моето 

учение е смисълът и истината, които то съдържа. 

47 Сега е благоприятно време, когато светлината на Моето Слово, висшият морал и мъдростта 

на одухотворяването се изливат върху сърцата - като освежаващ и благотворен дъжд след дългата 

суша на пустинята, която сте прекосили. 

48 Това Учение е съвършено, както е съвършено Моето Слово, изразено през Втората епоха, и 

както е съвършено всяко мое вдъхновение. Съвършенството не би било възможно, ако 

произлизаше от органите на ума, чрез които се дава. Но то идва от Божествения Дух, който го е 

вдъхновил. 

49 Това учение е просто като всичко чисто и божествено и затова е лесно за разбиране. Но 

понякога ще ви се струва трудно да го прилагате. Усилията на душата ви изискват усилия, отказ 

или жертва от страна на тялото ви и ако ви липсва духовно образование или дисциплина, трябва да 

страдате. 
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50 От самото начало на времето душата и плътта се борят да разберат кое е правилно, кое е 

позволено и кое е добро, за да водят живот, съобразен със закона, даден от Бога. В тази трудна 

борба ви се струва, че странна и злонамерена сила непрекъснато ви изкушава да обърнете гръб на 

битката и ви приканва да използвате свободната си воля и да продължите по пътя на материализма. 

Казвам ви, че няма по-голямо изкушение от слабостта на вашето тяло: чувствително към всичко, 

което го заобикаля; достатъчно слабо, за да се поддаде; лесно податливо и съблазнено. Но този, 

който се е научил да владее влеченията, страстите и слабостите на тялото, е победил изкушението, 

което носи в себе си. 

51 На какво ново ви учи спиритизмът, след като учението за любовта, донесено от Исус през 

Втората епоха, ви показа пътя, който трябва да следвате? Той ви накара да разберете това Слово, 

обясни ви го с най-големи подробности и ви напътства да го практикувате духовно. 

52 Учението на Исус е съвършено, защото ви е разкрито чрез въплътеното "Слово", в което Бог 

е скрил Себе Си. Това Слово, което говори на света в Исус, е същото Слово, което сега ви говори в 

Духа и ви казва да приложите в живота си това учение, тези дела и примери, които оставих, когато 

живях сред вас, че тъй като се смятате за много развити и живеете в епоха, много далечна от онази, 

не трябва да вярвате, че Словото ми не е съвременно. В спиритизма можете да намерите начин да 

приложите моето учение и моите примери към епохата, в която живеете, и към развитието, което 

имате. 

53 Днешното Слово се различава от това на Исус във Втората епоха, защото се дава чрез 

човешки гласове, а тези органи на разбиране са ограничени в способността си да приемат. Но 

смисълът на словото, което излиза от техните устни, е съвършен. 

54 Нека никой не вижда в човешките тела, които използвам, присъствието на Божественото, 

нито в човешкия им глас - гласа на Бога. Бог няма нито форма, нито израз на човешки глас като 

вас. Затова онзи, който слуша Моето Слово, ще намери Бога не във външния израз на човешкото 

слово, а в неговия смисъл. Именно това разкрих във всички църкви. 

55 Учителят отново е при учениците Си, за да им припомни онези божествени учения, които 

Той донесе на човечеството през Втората епоха като послание за любов и мир. 

56 Върнах се, защото сегашните поколения не са използвали Словото Ми като норма и закон в 

живота си и е необходимо да ги науча на пътя чрез нови уроци, които да им обяснят това, което не 

са разбрали. 

57 Човекът упорито върви по своя път, следвайки импулсите на свободната си воля, далеч от 

многото реалности на живота. 

58 Щеше да е време на земята да няма повече империи или силни народи, които да потискат 

слабите, но те все пак съществуват като доказателство, че в човека все още преобладават 

примитивните тенденции да ограбва слабите чрез злоупотреба с власт и да завладява със сила. 

59 Вярно е, че поставих човека на земята, за да стане господар и да управлява на нея, за да 

царува в свят на мир, разбирателство и хармония, където ще бъде принц, послушен и верен на 

Царя, който е неговият Създател. 

60 Но господството, което хората са установили на земята, е различно - господство на фалшиво 

величие, на суета, на фалшива слава. Затова светът не смята за свое най-голямо богатство 

духовните съкровища, като мир, мъдрост и духовно извисяване. 

61 Човечеството копнее за малко мир, но никога не го търси чрез наличните средства за 

постигането му, като благоразумие, прошка, милост, помирение и любов. 

62 Сега ви съобщавам за голяма, жестока битка между онези, които се стремят към 

установяване на Царството на мира, и онези, които се борят да защитят или увеличат властта на 

земното си господство. 

63 Това е битката между духа и материята, древната битка между вечното и временното, 

противопоставянето на духа на материалното. Кой кого ще победи? Някои казват: духът, други - 

материалното. Казвам ви: никой няма да победи. 

64 В тази битка не става дума за победа на духа и за унижаване на "плътта". Защото, ако беше 

така, победата му щеше да е фалшива. Окончателната победа ще бъде за двамата, когато тялото и 

душата вървят заедно, в хармония, и двамата изпълняват съдбата си под един идеал по пътя на 
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справедливостта и любовта, който е пътят, очертан от моя закон. Колко много вреди си нанасят 

хората с убийствените си войни! Дни, месеци и години минават без малко спокойствие в сърцата 

им, живеят в постоянен страх, заплашени от собствените си братя, които са станали врагове. Дали 

това е да живееш за висок идеал или поне да се бориш за него? Не, хора: хората се убиват един 

друг заради целите на човешката си сила, които струват много по-малко от живота им. Но те не 

искат да признаят стойността на живота, не искат да знаят, че съществуването на човешкото 

същество е свещено и че само Този, който го е създал, може да се разпорежда с него. 

65 Същият този свят, в който живеете в момента, е бил бойно поле дълго време. Но човекът не 

се е задоволил с огромния опит, завещан му от неговите предци - горчив и болезнен опит, който 

лежи пред хората на това време като книга, отворена от съвестта. Но човешкото сърце е твърде 

твърдо, за да приеме този плод на опита, който е като наследство от светлина. Единственото, което 

са наследили от предците си, са омразата, гордостта, обидата, алчността, арогантността и 

отмъщението, предадени им с кръвта. 

66 Земята ще трябва да се обагри в червено от кръвта на много невинни, а след това да 

почернее от мъката на оцелелите. 

67 Всички империи, изградени от хора върху основите на гордостта и арогантността, са се 

сринали, защото привидно здравите им основи са били фалшиви и не са могли да устоят на моето 

правосъдие. 

68 Силите, които днес изумяват хората, скоро ще се сринат и когато други се издигнат след 

тях, те също ще паднат. 

69 Когато хората обединят своите народи и се управляват духовно и човешки по законите на 

любовта и справедливостта, които Отец им е открил от началото на времето, тогава те ще положат 

здравите основи на царството на мира, в което за първи път в света ще има хармония, братство, 

истински напредък, разцвет на душата и човека, мъдрост, знание и благоденствие. 

70 Възлюбени хора, съсредоточете мислите си върху тази сутрин на благодатта и се вслушайте 

в чувствата си, за да разберете каква сила има вашата вяра по отношение на учението, което 

получавате в момента. 

71 Ако се чувствате подготвени, достатъчно силни да работите за Моето дело, тръгнете и 

разгласете Моето Слово, което ще бъде здравата основа на един нов свят, това царство на мира и 

истината, което ви обявих. 

Моят мир да бъде с вас! 
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Инструкция 272 
1 Благославям те, Израел, и в теб благославям настоящите и бъдещите поколения. Вие сте 

Моите възлюбени ученици, които винаги са изпитвали Моите откровения и Моите заповеди. 

Изпратих ви в ново прераждане на земята. Но преди това ви подготвих и предупредих, като ви 

казах в какво състояние се намира човечеството в този момент. Говорих ви за техния материализъм 

и разсеяност и вие се запитахте дали можете да изпълните мисията си и как ще позволите на 

словото ми, което е фина същност, което е нежност и светлина, да проникне в тези твърди като 

скали сърца. 

Учителят ви е научил да се борите, направил ви е "работници" и ви е дал сърца като ниви, които 

да подготвяте, обработвате и правите плодородни. 

2 Когато чухте словото Ми чрез човек и ви нарекох Израел, душата ви се разтрепери. Твоето 

крехко тяло не знаеше тези откровения, но душата знае и познава своята мисия. Казвам ви: 

Предназначено ви е да сътрудничите в моето дело и трябва да внимавате в стъпките си. Не се 

спускайте, не се материализирайте, не се смесвайте с тълпите, защото не сте по-висши от своите 

събратя. Работете в мълчание, за да ви отличават само любовта и милосърдието към ближния. 

3 Твоето присъствие ще разпръсне мрака и ако затвориш устните си, защото не си намерил 

подходяща възможност да говориш за моите наставления, твоята духовна душа ще говори и така 

ще създадеш светлина и справедливост сред твоите ближни. 

4 В този момент на болка дойдох да ви утеша. Всички души знаят, че ще дойде денят на 

тяхното освобождение, и очакват да видят своя Спасител. Те не знаят по какъв начин ще дойде 

Той, но чакат и се съветват със скритата божествена мъдрост. 

5 Вие, хора, имате потвърждение на всичко, което е било пророкувано, и ще донесете тази 

светлина на хората. Кажете им, че ги обичам и че във всеки миг от живота, който им давам, 

разкривам Своята милост и сила. Помогни им да се усъвършенстват, кажи им да Ме търсят с 

чистота, да Ме търсят духовно. Ще се свържа с тях веднага щом вие, моите работници, подготвите 

сърцата им. Ще ви разпределя и ще вложа Духа Си във вас, за да може Словото Ми да достигне до 

хора от всички раси и вероизповедания. Защото аз водя хората към една цел, към единствената 

истина. 

6 Хората се препъват в камъните на пътя, оплакват се и страдат. Но всичко това се подчинява 

на Закона за изкуплението и на Справедливостта, която е дошла да ги преобрази, както е Моята 

воля. Искам децата Ми да Ме обичат като Отец и да се одухотворят, за да живеят в мир. 

7 Когато голямо изпитание порази сърцето ти, ти Ме питаш непокорно: "Нима в съдбата ми е 

записано, че трябва да изпразня тази чаша на страданието? Това ли е моето изкупление? Наистина 

ли това е Твоята воля, отче?" Но Аз ви казвам: "Нищо не се движи без Моята воля." В съдбата ви 

има много изпитания, които ще трябва да понесете. Някои от тях ще бъдат последици от 

нарушаването на Моя закон, а други ще преминат от Моя дух към вашия. Въпреки това всички те 

са справедливи, дори и да ги смятате за ненужни. Ако наблюдавате и изучавате, те ще говорят за 

моето съвършенство и моята любов. Запазете надеждата и вярата си дори в дните на най-голяма 

горчивина и вярвайте, че следващият ден ще бъде по-добър, че слънцето на моята любов ще облъчи 

душата и тялото ви, че разумът и интуицията ви ще бъдат ясни и ще бъдете водени към добра цел. 

Тогава, когато стигнете до края на житейския си път, ще имате мир в себе си и радост в Отец. След 

всяко изпитание ще познаеш силата си, а Аз ще получа плодовете от нея според любовта, която Ми 

показваш. 

8 Човечество, приветствайте Третата епоха, когато хората ще открият духовната мъдрост. 

Това е Ерата, в която ще Ме почувствате чрез вяра, интуиция и одухотворяване. Не очаквайте 

Моето присъствие в човешка форма и не търсете раните Ми, за да вкопаете пръстите си в тях, за да 

повярвате в Мен. 

9 По това време всичко ще бъде духовно. 

10 Дошъл е часът да Ме разберете и почувствате като Дух, като изоставите целия си 

материализъм. 
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11 Горко на народите, които упорито се придържат към идолопоклонничеството, фанатизма и 

традициите си! Те няма да могат да видят моята светлина и няма да усетят безкрайното блаженство 

от пробуждането на душата. 

12 Вярно е, че моето учение ще разтърси света. Но когато битката приключи, на земята ще се 

почувства истинският мир - този, който извира от моя дух. Само глупавите, упоритите и 

коравосърдечните ще продължат да страдат. 

13 Над човечеството витае и живее невидим свят, свят на светли същества, предвождани от 

Илия, който ръководи и определя всичко. 

14 Блажени са онези, които се окажат възприемчиви към това небесно влияние. 

15 Във всички народи на Земята има хора, чийто дух е изпратен да помага на духовния свят в 

неговата работа. Какво ще се случи с тях, ако позволят на сърцата си да се превърнат в скала, 

неподатлива на духовните вдъхновения? Те ще трябва да изпият много горчива чаша, за да се 

върнат на пътя, от който са се отклонили. 

16 За Мен покаянието на едно човешко същество, неговото обновление и спасение не могат да 

бъдат невъзможни. Тогава Аз нямаше да съм всемогъщ и човекът щеше да е по-силен от Мен. 

Смятате ли, че Моята сила е по-малка от силата, която злото притежава в човека? Смятате ли, че 

тъмнината в човека превъзхожда божествената светлина? Никога! кажи ми сърцето си. 

17 Помнете: Моята задача, след като ви дадох съществуване, е да ви доведа до съвършенство и 

да ви обединя в едно духовно семейство; и не забравяйте, че Моята воля се изпълнява преди 

всичко. 

18 Аз, Божественият Сеяч, влагам семето на любовта си незабележимо във всяка душа. Само аз 

знам кога това семе ще покълне в цялото човечество и само аз мога да чакам с безкрайно търпение 

плодовете на моите дела. 

19 Използвайте смисъла на това учение и започнете да сеете хармония в семействата си. След 

това осигурете хармония между общностите, които съставляват вашия народ. След това, когато те 

са обединени от духовни връзки, позволете на мира и щастието си да се излъчват навън от средата 

ви. 

20 Когато започнете да измервате борбата, която ще е необходима, за да се обърне цялото 

човечество, и когато вземете предвид степента на съществуващия грях и мизерията, която е 

навсякъде, неминуемо ще се почувствате потиснати в размишленията си. Но кой ви е казал, че само 

вие трябва да спасите света? Задоволявайте се да изпълнявате добре ролята, която принадлежи на 

всеки от вас, и оставяйте другите да изпълняват своята, и ще видите как ден след ден и стъпка по 

стъпка, с помощта на вашия Отец, ще станете свидетели на изпълнението на думите Ми. 

21 Съдбата ви е отредила да живеете на Земята в тези трудни за човечеството моменти - те са 

началото на Третата епоха. Но не се оплаквайте от съдбата си, защото това би било укор за Мен. 

Помнете, че всеки от вас - тук говоря за вашата духовна душа - е бил на Земята няколко пъти и че в 

някои от тези съществувания сте се наслаждавали на всичко, за което копнее човешкото сърце. 

22 Бъдете сигурни, че тези, които страдат най-много в този момент, преди това са изпразнили 

чашата на удоволствията, човешките удовлетворения и славата на света до дъно, като по този 

начин са се отклонили от духовния път и са се осквернили. 

23 Времето на изкуплението и пречистването е трябвало да дойде, дори и да са минали векове 

в света и душата ви да е трябвало да чака до този час. Но този момент вече е настъпил, той е днес. 

Разберете го, изпитайте го и го използвайте. 

24 Приемете светлината на Духа Утешител - Този, Който трябваше да дойде според Моето 

обещание, дадено на хората. 

25 Сега разберете защо моето присъствие в невидима форма изпълнява това обещание. Днес аз 

не съм Христос, дошъл в плът, а Христос в Духа, който излива светлина, любов, мъдрост и утеха 

върху всички страдащи. 

26 Любовта осветява живота ви наново, човечество. Показвам ви духовния път и ви разкривам 

истината, която съществува във вас, за да можете да познаете Божествената светлина. Не знаете ли, 

че грешите, когато се смятате за по-велики, отколкото сте? Вие вярвате в себе си според "плътта", 

според човешката личност. Но знаете ли, че това убеждение е погрешно, защото човекът е 
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преходен? Научих ви да основавате вярата и напредъка си на ценностите на вашата духовна душа, 

защото те са твърди и вечни. 

27 Вярвали сте, че сте само материя и че съществува само този свят, и затова сте пролели 

толкова много сълзи в живота си, а борбата ви в живота е страшна и отчаяна. 

28 Вашият материализъм превърна Едем, който поверих на човека, в ад. 

29 Грешен е животът, който водят хората, грешни са техните удоволствия, тяхната власт и 

богатство, грешна е тяхната наука и познание. 

30 И богати, и бедни, всички вие сте заети с парите, чието притежание е измамно. 

Притеснявате се за болки и болести и се стряскате от мисълта за смъртта. Някои се страхуват да 

загубят това, което имат, а други копнеят да имат това, което никога не са притежавали. Някои 

имат всичко в изобилие, а на други всичко им липсва. Но всички тези усилия, страсти, нужди и 

амбициозни цели се отнасят само до материалния живот, до глада на тялото, до низшите страсти, 

до човешките желания, сякаш човек наистина не притежава душа. 

31 Светът и материята временно са завладели душата, постепенно са я върнали в робство и 

накрая са осуетили нейната мисия в човешкия живот. Защо постепенно не осъзнаете, че гладът, 

мизерията, болката и страданието, които потискат живота ви, не са нищо друго освен вярно 

отражение на мизерията и болката на душите ви? 

32 Беше абсолютно необходимо да ви разкрия истината, която е вътре във вас и която не 

искахте да видите. Но сега дойдох, сега съм с вас и основно ще ви науча да чувате посланието на 

вашия дух, което сте задържали дълго време. 

33 Скоро ще осъзнаете, че не животът е жесток към вас, хората, а че вие сте жестоки към себе 

си. Страдате и карате хората около вас да страдат заради липсата на разбиране. Чувствате се 

самотни, виждате, че никой не ви обича, и ставате егоистични и коравосърдечни.  

34 Тогава ще ви дам да чуете гласа Ми, който ви казва да се издигнете, за да се облагородят 

чувствата ви и да не гледате на низостта и нечистотата, а на мизерията и трудностите, които трябва 

да простите и облекчите. 

35 Издигнете ума си и погледа си към Вечния, за да се изпълни с чисти мисли. 

36 В безкрайността, която е жизненото пространство на душата, вибрират светлината, високите 

мисли и вечният мир. Издигнете се дотогава и укрепете себе си в тези региони. Докато не се 

издигнете, ще продължавате да боледувате, ще продължавате да се карате, без да се разпознавате 

като братя и сестри. 

37 Този материализъм разделя хората. Семето на раздора се е размножило до такава степен, че 

не само народите се отхвърлят един друг, но дори родителите и децата, братята и сестрите се 

отхвърлят един друг. 

38 Поне вие, хората, които се хранят с моето учение, се издигате от мръсотията, учите се да 

обичате и да прощавате. Не изграждайте целия си душевен мир и щастие върху света на материята, 

разделете стремежите и целите си между духовното и материалното и се опитайте да отдадете 

дължимото на всяка от страните. 

39 Престанете да вярвате, че можете да постигнете всичко чрез материята. Разберете, че за да 

се издигнете до Бога, можете да го направите само с душата си. 

40 Как може да е правилно да продължавате да мислите, че ще постигнете блаженство за 

душата си чрез материални дела? Осъзнайте всички свои грешки и пропуски. Ако, 

материализирани в този вид, вярвате, че това е целта, за която сте създадени, казвам ви искрено, че 

пробуждането на душата ви за истината ще бъде много горчиво. 

41 Бог иска послушни деца, а не роби, но вие сте роби на вашите страсти и на тези на другите. 

42 Вие сте като изгубени птички, които вместо да чуруликат, чуруликат страхливо. Вече не 

благославяш благата, които ти давам през деня, не благославяш името ми всеки път, когато благата 

ми стигат до теб. 

43 Чувствате, че започвате да се отчайвате, защото сте разчитали на силите на тялото, но то е 

слабо. Ще бъдете силни, ако видите голямата грешка да смятате света за истинското царство на 

блаженството. 

В момента на просветлението и прозрението душата ще се срамува от тази голяма нищета, 

защото е станала нищета в тялото. Тя не искаше да бъде кондор, който покорява небесните висини. 
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Предпочиташе да е като онези птици, които се нуждаят от тъмнина, за да живеят в нея, защото 

светлината ги заслепява. 

44 Моето учение трябва да бъде разбрано правилно, за да разберете, че не ви уча да цените 

човешкия живот по-ниско, а да живеете истински, с поглед, ум и идеал, насочени към вечното. 

45 Днес духовното ви невежество е толкова голямо, че когато си помислите за онези, които са 

си отишли в другия свят, си казвате: "Горкият човек е умрял, трябвало е да остави всичко и си е 

отишъл завинаги." 

46 Ако знаехте само с каква жалост ви гледат тези същества от духовния свят, когато ви чуят 

да говорите така. Съжалението е това, което те изпитват към вас пред лицето на вашето 

невежество! Защото, ако можехте да ги видите дори за миг, щяхте да онемеете и да останете 

поразени от истината!  

47 Плачеш пред безжизнените останки, останали в земята, и докато садиш цветя и поливаш със 

сълзи могилата, която ги покрива, онези, които са се освободили от тези тела и живеят в царството 

на свободата и светлината, казват: "О, нещастно тяло, колко много те обичах и защитавах, колко 

много ти осигурих почести и наслади, суета и преходна слава, а сега си само шепа прах в тъмен 

гроб." 

48 Помислете, всички вие, за моето поучително слово и ще видите, че в него с най-голяма 

яснота са обяснени тайните, които до днес не сте искали да знаете. 

49 В какъв по-подходящ момент от сегашния бих могъл да дойда, за да ви утеша? Със 

сигурност можете да кажете също, че Христос е слязъл в царството на ада по това време. Защото 

какво е по-адско от греховния ти живот, в който светът се търкаля? Идвам да те спася, защото ти 

вървиш далеч от истинския път - толкова далеч, че искаш да живееш без Мен, докато истината е, че 

твоят и Моят живот са едно цяло. 

50 Съществуването на човека, отделен от Божиите закони, е празно и фалшиво. Знайте защо 

дойдох да ви донеса светлината: за да ви спася със същото слово, което ви донесох преди. Защото 

истината е една и затова е едно учение. 

Самолюбието ви издига тронове на идолопоклонство. Но убеден, че царят, когото си мислел, че 

водиш, е фалшив, сърцето ти остана объркано. И все пак можете да потърсите присъствието на своя 

Бог, истинския Цар, в своето същество. Ако Ме намерите там, не ви моля да Ми построите трон. 

Предпочитам олтара на любовта и смирението, където светилникът на вярата дава светлина. 

51 Много е това, от което се нуждае душата ви. Помислете: Колко пъти на ден подхранвате 

тялото си? Ако пропуснете някое от тези хранения, ще се почувствате слаби. А душата ти колко 

пъти на ден я храниш с моите думи? 

52 Разберете колко голям е духовният глад и жаждата на човечеството сред сушата на вашето 

съществуване, тогава ще оправдаете моето присъствие в духа, за да ви обясня моята истина и да ви 

утеша в големите ви изпитания. 

53 Моето учение и моето идване в този момент е, за да могат моите нови ученици, каквито 

искам да бъдете всички вие, да станат духове на утехата, подобно на своя Учител, и да поемат по 

пътищата на земята, за да изпълняват моето дело, да сеят моята любов, да запалват светлина, да 

носят любов и разбиране в сърцата на децата, да запълват огромната празнота на тяхното същество. 

Да донесе лечебен балсам на болните, победени от болката на телесната си обвивка, чиито 

страдания постепенно приключват с живота им; утеха на бедните и изоставените, които няма на 

кого да се облегнат. 

54 Когато видите реалността на тези големи страдания, ще ги сравните с вашата болка и ще 

благословите тази, която сте смятали за най-голяма, и ще кажете: "Господи, заради всичко, което 

притежавам, трябва да съм щастлив." 

55 Необходимо е да се запознаеш с този, който страда, за да може сърцето ти да получи много 

уроци, които да го направят любвеобилно, да го смекчат и да го отклонят от фалшивите 

удоволствия, за да помисли малко вместо тези, които жадуват за обич, имат нужда от любов и 

утеха. 

56 Щом почувствате чуждата болка като вашата, няма да имам какво повече да ви кажа. По 

собствена воля ще отидете да търсите нуждаещите се, които лежат на леглата на болките в 

болниците. Ръката ти, без да изпитваш никакво нежелание, ще бъде поставена върху прокажения и 
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нежно ще погали сирачето. Устните ви ще донесат светлина в душата с думите си и ще знаете как 

да запалите пламъка на вярата в онези, които преминават през живота без цел, без любов и без Бог. 

57 Духовният човек няма да трупа материални блага в изобилие, но ще се погрижи винаги да е 

богат със съкровищата на душата. Той винаги ще знае какво държат и как стоят. Той ще страда 

като всички смъртни, но никога няма да се отчае и да се разбунтува. 

58 При всеки удобен случай имайте пред очите си Моя пример - живота, който посветих на 

задачата да ви обичам, да ви утешавам и да ви показвам пътя към вечното блаженство. Аз говорех 

за този начин в цялото Си учение, за да Ме чуят мнозина. Нямах специално място, където да чуя 

Словото Си. Както на площадите, така и на портиците, по улиците или в храмовете, по пътя или в 

планините, аз позволих да се чуе посланието, което говореше за Небесното царство. 

59 Винаги бъдете готови с пътна чанта, пълна със заслуги, които сте придобили в борбата за 

живот, за да не ви изненада в нито един момент моят призив за другия живот. Винаги се 

вглеждайте в себе си и се изследвайте. Не чакайте този час да отмине с душа без заслуги. Тогава 

ще съжаляваш, че не си направил много добро на земята, но ще бъде твърде късно. Винаги бъдете в 

контакт със съвестта си, защото не знаете в кой момент ще преминете. 

60 Не се отчайвайте, о, души, към които се обръщам специално с Моето Слово. Упорито 

вървете по Моя път и ще познаете мира. Истина ви казвам: на всички ви е съдено да изпитате 

блаженство. Нямаше да бъда ваш Баща, ако не бяхте създадени, за да споделяте с Мен Небесното 

царство. Но не забравяйте: за да бъде блаженството ви пълно, е необходимо стъпка по стъпка да 

допринасяте със заслугите си, за да може душата ви да се почувства достойна за тази божествена 

награда. Знайте, че съм с вас и ви придружавам през целия път. Имайте пълно доверие в Мен, 

знаейки, че Моята задача е обединена с вашата и Моята съдба - с вашата! 

61 Тъй като не бяхте в състояние да се издигнете до Мен, Аз дойдох при вас, като по този 

начин ви дадох доказателство за Моята милост и стимул за вашата вяра. Самата мисъл за 

изпълнение на мисията ви плаши, защото сте силни в борбата за света, но слаби в мисията на 

духовната душа. 

Казвате Ми, че все още имате твърде много недостатъци, за да се смятате за Мои ученици. Но 

Аз ви казвам, че всеки недостатък е като камък, а всички заедно - като товар. Докато живеете под 

тежестта на това бреме, е невъзможно да се издигнете. Но доколкото постепенно се отърсвате от 

тежкото бреме на своите недостатъци, започвате да чувствате, че можете да се издигнете до 

висотите на духа. 

62 Позволете на Словото Ми да ви усъвършенства. Знам, че не всички от вас идват с готово 

сърце да Ме чуят, че някои се подиграват с тази проява, а други се съмняват, както има и такива, 

които смятат, че макар Словото да е възвишено, то не идва от Христос, а от някакво друго 

същество. Но аз ви казвам, че моите мисли достигат до съответните органи на ума, за да се проявят 

в мъдрост. 

63 Кой има право да се съмнява в Моето присъствие сред хората, след като съм ви дал 

доказателства, че съм на ваше разположение поради Моята любов? Помислете за Исус, когато е 

бил бит на кръста. Но какво друго представлява този кръст, освен човечеството? Наистина ви 

казвам, че все още съм привързан към Моя кръст на любовта, който се изразява в любовта Ми към 

Моите деца. 

64 Вие се съмнявате, съдите и дори се подигравате със себе си, но Аз ви прощавам и ви 

благославям, защото сте болни от невежество. Давам ви време за размисъл, защото знам, че утре 

ще бъдете сред най-ревностните. Сега вие все още не можете да видите истината, която ви разкрих, 

в пълна яснота, защото плътта е по-силна от духа. Въпреки това ще се издигнете до идеала за 

одухотворяване и тогава ще станете най-силните в духовно отношение. 

65 Борете се срещу вредното, борете се срещу нечистото. Знайте, че пороците на света 

притъпяват сетивата на душата и ѝ пречат да навлезе във висшите светове на живота. Ако се 

научите да живеете истински - казвам ви, - тогава, където и да сте и където и да отидете, с 

присъствието си ще превърнете всичко в рай на мира. 

Моят мир да бъде с вас! 
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инструкция 273 
1 Толкова ниско сте паднали и толкова сте се отдалечили от духовното, че смятате за 

свръхестествено всичко, което - тъй като принадлежи на духа - е напълно естествено. Така вие 

наричате божественото свръхестествено и по същия начин виждате всичко, което принадлежи на 

вашия дух, а това е грешка. Причината за това е, че вие виждате и възприемате само онова, което е 

в обсега на сетивата ви или на човешкия ви интелект, а онова, което е отвъд сетивата и ума, 

смятате за свръхестествено. 

2 Сега е време да проникнете в сърцевината на моите учения, които ви разкриват истината, 

съдържаща живота, за да можете да се смятате за мои ученици и скоро да започнете да бъдете 

учители. 

3 Ученикът е този, който се учи, а учителят е този, който прилага моите учения. Ето как 

трябва да изглеждате. Защото, ако само научите и скриете в сърцето си моята мъдрост, или ако 

промените моите учения, ще бъдете като онези лицемерни фарисеи, които тогава толкова много 

осъждах, за да докажа тяхната лъжа. 

4 Пътят е дълъг и трябва да вървите внимателно, за да не изпаднете в крайност, т.е. духовното 

да не се превърне в нещо обичайно за вас, но и да не изпаднете във фанатизъм. 

5 Щом постигнете равновесието, което трябва да съществува между душата и "плътта", ще 

видите колко лесно е съществуването и колко равен е пътят. Стъпка по стъпка ще вървите по своя 

път и ще използвате всички възможности, които животът ви предлага, за да развивате душата си. 

Тогава, когато достигнете праговете на Духовния живот, когато наближи часът да се сбогувате 

със света, който ви е приютил, и с тялото, което ви е служило за опора, няма да има и най-малка 

съпротива, нито душата ще иска да удължи живота на тялото си, нито обвивката на тялото ще 

задържа повече душата. 

6 Колко наслада и колко светлина ще изпита душата, когато влезе в новия си дом, и колко 

мир и разбиране ще остави след себе си в сърцата на онези, които са й принадлежали на земята! 

7 Виждам, че атмосферата, която преобладава в света, е противна на одухотворяването. 

Затова ще бъде много полезно, ако успеете да се освободите от препятствията, които ви пречат да 

напредвате по пътя. 

8 Изпратих ви послание, чрез което можете да живеете в света, без да се заразявате. 

9 Научете се с моята сила да се издигате над нея. Стремете се да се издигнете над човешките 

трудности. След като издигнете живота си и освободите душата си, не потъвайте отново. 

10 По моя път няма клопки. Но е необходимо да бдиш и да се молиш, защото покрай пътеката 

расте храсталак, а в него понякога се крие коварен вълк. Гледайте и се молете да не бъдете 

изненадани, а вие да изненадате онези, които се крият, за да повалят онзи, който иска да върви по 

добрия път, или да го лишат от вярата му. 

11 Обявих, че моят народ ще се появи отново на земята, когато човечеството ще изпие най-

голямата си чаша на страдание. Ето защо в момента изпращам на земята Моите пратеници, Моите 

работници, Моите войници и пророци, защото времето на битката наближава. 

12 Моят народ не е само този, който Ме е чул чрез гласоподавателите. Моят народ ще се 

разпространи по цялата земя, а негови деца ще бъдат всички, които свидетелстват за Моята истина 

- всички, които поразяват душевните пролуки на светлината, всички, които се борят с плевелите и 

провъзгласяват Третата епоха. 

13 Одухотворете се и ще можете да разберете и изпълните мисията си. Тогава, когато в други 

страни се появят други Мои пратеници, нека едните да се съобразяват с другите, да се обединяват и 

да се подкрепят духовно, борейки се със силата на мисълта срещу раздора, разединението и 

войната, които са обхванали света. 

14 Не се притеснявайте, хора, аз получих вашите заслуги, придобити до днес. Но не спирайте 

след първите стъпки, не се задоволявайте с първите дела, които сте свършили. Вървете спокойно и 

с твърди стъпки и ще постигнете победа. 

15 Заслугите ви невинаги ще трябва да чакат да достигнете Духовното царство, за да получат 

своята награда, но и тук, на вашия свят, ще ги видите възнаградени. 
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16 Тук тялото ви ще има здраве и сила, а в духовния живот ще имате светлина и истинско 

блаженство. 

17 Онези, които са дошли при Мен в желанието си за мъдрост, никога не са се чувствали 

измамени. Видях, че не е имало препятствие, което да ви спре в желанието ви да чуете Моето 

Слово. Как бих могъл да не възнаградя усилията и жертвите ви? Само Аз знам колко много е 

трябвало да се развиеш, за да дойдеш на тези места и да останеш с Мен, за да Ме чуеш. 

18 Дошъл е часът, в който хората сами ще разкъсат оковите си, ще свалят превръзката от очите 

си и ще потърсят истинския път. 

19 Човекът се стреми да притежава светлина, която да му позволява да знае какво е позволено 

за него, както и да знае всичко, което е наистина забранено за него. 

20 В духовно отношение човекът е невежо същество. Безбройните предразсъдъци, които го 

заобикалят, и заплахите и проклятията, които тегнат над него, са причина за безразличие към 

духовното. 

21 Само моята светлина сега събужда душите, само моят глас ги призовава да размишляват и 

само моята сила ги прави непоколебими и ги кара да се борят, за да достигнат целта. 

22 Човечеството скоро ще се отърве от предразсъдъците си, както някой се разделя с износена 

и стара дреха, и ще вдигне поглед и ум над бариерите, които дълго време са му пречили да се 

развива. 

23 Насажданите от векове в сърцата на хората страхове също ще изчезнат, когато те си 

спомнят, че именно Христос е отворил портите на Духовното царство и - тъй като не е разкрил 

всичко, на което е имал да научи човечеството, защото времето за това още не е дошло - е обещал 

завръщането Си в епоха, която ще бъде изпълнена със светлина, вдъхновение и духовни 

откровения. 

24 В Мен хората ще намерят смелост да се освободят от игото на своето невежество. 

25 Как можете да очаквате мир на земята и прекратяване на войните, обновяване на хората и 

намаляване на греха, ако нямате духовно познание, което е предпоставка, начало и основа на 

живота? 

26 Истина ви казвам, че докато Моята истина не бъде разбрана и не бъде следвана, 

съществуването ви на земята ще бъде като сграда, построена върху подвижни пясъци. 

27 Тези, които са се пробудили, са по-малко на брой от онези, които остават студени и 

безразлични към духовното. Те не се притесняват и не се страхуват от царящия хаос и обясняват 

всичко с повърхностни причини. Те се задоволяват с малкото си разбиране и казват: "Какъв е 

смисълът да разгадавам мистерии или да се опитвам да проникна в непостижимото, след като 

изпълнявам всички задължения, наложени от тези, които управляват в материалното, и от тези, 

които ме напътстват духовно чрез религиите? Нима принципът на доброто, на който Христос учи, 

не съществува в това изпълнение на дълга?" С тези мисли те се успокояват и се убеждават, че 

изпълняват духовния си дълг. 

28 Но аз ви казвам, че това изпълнение на задълженията ви е само привидно, а не истинско, че 

доброто, което правите, е много малко пред съвестта ви и пред Бога, защото животът ви е 

повърхностен, духовното ви познание - незначително, а делата ви - пълни с егоизъм и суета. 

29 В очите на ближните си, които лесно можете да измамите, може да изпълнявате 

добросъвестно духовните и човешките си задължения. Но пред съвестта си и пред своя Отец няма 

да можеш да се преструваш, защото там истината излиза наяве, а това е, което държи хората в 

духовен застой. 

30 Това е причина за възникване на конфликти между едните и другите. Докато пробудените 

говорят за одухотворяване, духовни дарби, способности и откровения, спиритуалистите се надигат 

и казват, че те разделят и объркват човечеството, предизвиквайки съмнения и несигурност във 

вярванията. 

31 Тази борба ще бъде неизбежна, за да се появи светлината и да блесне истината. Едва тогава 

ще разберете, че истината не предизвиква разделение и че моето учение, тъй като се основава на 

истината, не би могло да предизвика разделение и раздор между хората, дори ако първоначално ги 

принуждава да се борят помежду си, за да постигнат светлината. 
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32 Всеки ще прибегне до своите оръжия - едни до духовните, други до тези на ума, а трети - до 

материалните. 

33 Онези, които се доверяват само на силата на физическите си оръжия, ще бъдат победени, 

защото победата ще бъде на страната на онези, които използват духовните оръжия, чиято природа 

и сила са по-големи. 

34 Въпреки че учението на Исус разкрива всичко във Втората епоха, спиритизмът обяснява и 

разяснява всичко, което е било тайна за хората. Без нейната помощ те никога няма да проникнат в 

същността на откровенията. 

35 Истина ви казвам: само Агнецът може да отвори Книгата на седемте печата, за да ви покаже 

цялото й съдържание. 

36 Практикувайте това учение, хора. Дошло е времето да покажем на света истината на Моето 

Слово. Призовах ви, за да ви направя пратеници, които ще донесат на човечеството посланието, от 

което то толкова много се нуждае. 

37 Не ви казвам, че когато словото ми достигне до народите на земята, всички хора веднага ще 

се превърнат в спиритисти. Не - на първо време ще е достатъчно спиритуализацията да се прилага 

във всяка религиозна общност. Тогава ще видите как всички хора, когато най-малко очакват това, 

ще се придвижат към една точка, т.е. към хармония, единство и разбирателство, каквито никога не 

са съществували между тях. 

38 Плевелите ще бъдат изтръгнати от корен и на тяхно място ще израсне пшеница - символ на 

изобилието, работата, напредъка и мира. 

39 Добре дошли на всички, които идват в желанието си за светлината, която осветява пътя им. 

40 Бъдете с Мен, Аз съм фарът, който свети по всички пътища. Тази светлина не е нова - от 

самото начало на човешкия живот тя свети в неговата съвест. Но тъй като човекът е бил създаден, 

за да проникне в тайните на духовния живот по собствена воля, е било необходимо "Словото" да 

стане човек в Исус и да разкъса завесата на тайните със Своето слово. 

41 Дали цялото човечество, в различните си поколения, е стигнало до върха на Голгота, за да 

се замисли за безкрайната любов, която накара Христос да умре от ръцете на хората? Не, 

човечеството не искаше да знае всичко, което му разкриваше светлината на Божествения Учител. 

Предпочиташе светлината на науката, която изследва тайните на природата, предпочиташе земната 

сила пред величието на душата. 

42 Светлината ми нито за миг не е престанала да свети в съзнанието на хората. Но тъй като 

човекът е все още незрял и има нужда Отец да се приближи до него по някакъв начин, Аз изпратих 

духа на Илия с обещаващото послание за нова ера. 

Илия донесе на света откровението за начина, по който Аз ще дойда, за да предам Себе Си на 

хората, и като Мой предшественик отвори ума на човека, за да говори чрез неговите устни. Но той 

също така се проявяваше чрез видения и вдъхновения, за да ви съобщи, че след проявлението чрез 

човешкия интелектуален орган ще настъпи диалогът на духа с духа. 

43 Някои ще кажат, че завръщането ми не е било необходимо. Но тези, които мислят така, го 

правят само защото не знаят, че Исус разобличава лицемерието на фарисеите, изгонва търговците 

от храма и не се прекланя пред онези, които претендират, че са велики. 

44 Аз съм нужен на онези, които страдат, които гладуват и жадуват за справедливост, които 

копнеят за светлина и възход, които разбират, че душата трябва да напредва, без да спира. Всички 

те Ме призовават в молитвата си, умоляват Ме в болката си и Ме питат кога ще дойда. Те знаят, че 

човечеството отчаяно се нуждае от Мен, от Моето Слово, от Моя балсам и от Моите чудеса. 

45 Виждате ли, че народите са във вечни войни? Виждате ли онези войни, които са най-

решителното отричане на любовта, на която учех? Виждате ли религиозните общности, които са 

враждебни една към друга, въпреки че се наричат християнски и проповядват Моята върховна 

заповед "да се обичаме"? 

46 Колко много нещастия и страдания са се стоварили върху човечеството от тези войни, 

предизвикани от човешкия стремеж към власт и от различията във вярванията. 

47 През това време ви дадох семе, което едва започва да покълва в сърцето на този народ. Но 

наистина ви казвам, че това учение ще разтърси човечеството и ще бъде повярвано като истинско 
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откровение на Бога. Всички вие - колкото и да сте получили задача или мисия в Моето дело - имате 

задължението да представяте Моето учение в цялата му чистота. 

48 Спиритизмът няма нищо общо с ритуали, традиции или религиозни церемонии, той е над 

всяко външно поклонение на Бога. Затова ви казвам, че всеки, който смесва с моето учение 

обредите, които е научил от секти или църкви, става осквернител. 

49 Как биха могли вашите ближни да се възхищават на светлината на това откровение, ако го 

криете зад завесата на вашите материализации и мистерии? 

50 Спиритуализмът не е смесица от религии, той е най-чистото и съвършено учение, 

светлината на Бога, която се спуска към човешкия дух в тази Трета епоха. 

51 Казвам ви всичко това, хора, защото вие сте моята първа сеитба в това време, за да можете 

да приемете истината и да не бъдете обвинени от човечеството, че сте лъжливи или скверни. 

52 Ако изпаднете във фанатизъм, ще бъдете виновни за това. Защото книгата на познанието е 

била пред очите ти и е просветила душата. 

53 Вие, които идвате от различни пътища, приемете словото ми, носете семето ми и го засейте 

на нивите си. Познайте естеството на истината, която Учителят ви оставя. 

54 Не мислете, че сте съвършени, защото познавате едно съвършено учение. Но ако се опиташ 

да изпълниш мисията си с най-голямата чистота, на която може да бъде способен един човек, Аз 

ще поставя на пътя ти всички онези, които копнеят за слово на истинска утеха. 

55 Бъдете наясно, че колкото и чисти и любящи да са делата ви, ще продължавате да бъдете 

нападани. След това ще имате възможност да преподавате с примери на прошка, благородство и 

милосърдие как да отстоявате истината, която чувствате, че носите в сърцето си. Не трябва да 

защитавате материалните си храмове, нито имената си или личността си, а истината, която е 

вложена във вас. 

56 Вие, множествата, които идвате при Мен с тъга и умора в сърцата си - слушайте Ме, защото 

знам, че чрез същността на Моето Слово ще намерите пътя обратно към мира, към вярата, към 

радостта. 

57 Идваш бос, с болки в краката, защото в огромната пустиня си изтъркал сандалите, които са 

те предпазвали от камъчетата и горещия пясък. Но тук ще си върнеш всичко, което си изгубил, 

защото аз те обичам и отново ти давам доказателство за това. 

58 Как бихте могли да позволите светлината на вашата вяра да се помрачи? Как е възможно да 

сте се отклонили от истинския път дотолкова, че дори вътрешното знание, че притежавате дух, да 

се е изгубило във вас? 

59 Само моето божествено проявление може да ви даде знанието, че се намирате в ново време. 

Защото бяхте потънали в сън. 

60 В дъното на същността ти се усещаше непознат копнеж, а странната жажда ставаше все по-

силна, без да можеш да определиш причината за нея. Когато тази нужда стана страшна, това беше, 

защото беше дошло времето, когато щяхте да получите новото ми послание. 

61 Измъчваха ви гладът и жаждата на душата - гладът за истина и мир, жаждата за любов и 

светлина. 

62 Исках Моето Слово да бъде като кристално чиста и прясна вода, чиято същност да съдържа 

истинската и вечна храна за душата - така, че когато дойдете да Ме чуете, да Ми се отдадете като 

онзи уморен скитник, който, когато открие извор, захвърля товара, който носи, и жадно се хвърля 

към жадуваната течност, за да се освежи. 

63 Не всички от вас са донесли духовна жажда. Онези, които наистина са го почувствали, 

просто са го утолили с Моите думи. Въпреки това има много хора, които, въпреки че са Ме чували 

многократно, се оплакват, че болката и проблемите им остават същите. Причината е, че те не 

търсят моята същност, а благата на света. 

64 Разберете това добре, за да не се лъжете никога. 

65 Погледнете и факта, че на някои не им липсват неща от първа необходимост, живеят 

заобиколени от удобства, но все пак нещо помрачава живота им, нещо ги плаши, нещо им липсва. 

Те копнеят за присъствието на духовното в живота си. Отсъствието на тази светлина помрачава 
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живота им. Когато Ме чуха, те вътрешно възкликнаха: "Това е, което търсех, на което се надявах, 

което ми липсваше! 

Други обаче идват тук и се оплакват, че са загубили имущество, здраве, чувства, а празнотата в 

сърцата им не е запълнена от моето слово. Но когато си върнаха изгубеното, те си тръгнаха, без да 

си спомнят поне това небесно слово, което чуха един ден. 

66 Не всички са готови да почувстват и разберат това откровение. Докато едни остават, други 

си отиват, защото не всички жадуват за Мен, защото желанието за духовното не е еднакво у 

всички. 

67 Искам да ви кажа да наблюдавате внимателно човечеството, народите и нациите, за да 

разберете как те са превърнали живота си в мъчителна пустиня, чието палещо слънце ги потиска, а 

сушата ги владее и изтощава. Не подозирате ли за неизмеримата жажда, която се натрупва в 

сърцата на хората? Защото сега се появява и оазисът с приятна сянка и вкусна свежест, с постоянна 

кристално чиста вода, за да могат в него да утолят желанието си за истина, жаждата си за любов и 

мир. 

68 Мнозина ще дойдат при извора и когато пият водата му, ще кажат като вас: "Това е, което 

търсех." Но и много други ще дойдат при него, мислейки, че ще намерят отново това, което са 

изгубили в света. Но разочаровани, те ще Ми обърнат гръб и ще отрекат, че в това откровение има 

и най-малка истина. 

Те ще си отидат, но всичко е предвидено и подготвено, за да се върнат, когато най-накрая 

настъпи истинската жажда на душата и те Ме призоват в своята пустиня, казвайки Ми: "Отче, 

прости ни и ни дай нова възможност да достигнем до познанието на Твоята истина." 

Тогава Аз, Който вече им бях простил, когато високомерно отхвърлиха водата от Моя извор и 

хляба от Моята трапеза, ще им предложа Моя път, за да забравят умората си по него, за да се 

възстановят, да се изпълнят с мир и да бъдат издигнати от Моята светлина. 

Моят мир да бъде с вас! 
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Инструкция 274 
1 Добре дошли, поклонници от всички възрасти, които спирате по пътя си в този ден на 

благодатта, за да чуете словото ми и да седнете духовно на трапезата ми. 

2 Аз давам покой и мир на сърцето ти, за да Ме чуеш. Защото истина ви казвам: Моето слово 

е пътят, който води към мир и благоденствие. 

3 Но не Ме търсете само за да Ме питате за това, което се отнася до вас. Вярно е, че имам 

изцеляващия балсам за всички болести, които ви измъчват, и притежавам ключовете, които отварят 

портите за работа. Но освен това нося безкрайно богатство от блага за духа, поток от мъдрост, 

неизчерпаем източник на духовни радости. 

4 Знам, че смисълът на това учение изненадва мнозина, когато го чуят за първи път, и това е 

така, защото Моето учение говори на тяхната духовна душа. Аз ги търся и се обръщам към тях, за 

да им предложа царство отвъд този свят, като им кажа кой е пътят, който води към този обетован 

дом. 

Но човекът, който живее за себе си, който обича само своето, мисли само за себе си и очаква 

всичко от света - когато чуе да се говори за отказване, за дълготърпение, за жертва, за 

безкористност и милосърдие, той се пита: "Ако аз дам всичко, кой ще ми даде? След като 

притежавам толкова малко в този живот - защо трябва да се отказвам от него?" 

5 Аз им прощавам, защото те не биха могли да мислят другояче, техният егоизъм идва от 

невежеството им. Но когато Ме чуят повече от веднъж и искрица от светлината, присъстваща в 

Моето Слово, озари душата им, тя се събужда като от дълъг сън и се пита с почуда и объркване: 

"Къде съм Аз, кой ми говори?" 

6 Междувременно Моето Слово продължава да докосва душата и с любов да вибрира по 

струните на сърцето, докато накрая болката на душата, която дълго време се е трупала в този човек, 

не скъса язовирната си стена и не прелее в сълзи, което означава изповед, пробуждане на вярата, 

духовно възкресение и начало на изкачването към Светлината, Истината и Вечността. 

7 Това не се отнася за всички. Но онези, които някога са дошли на проявата на моето слово и 

са имали в сърцата си егоизъм, любов към материалното, високомерие и аргументи, за да отричат 

моето учение за духа, когато чуха урока ми от този ден, веднага си спомниха за деня, в който 

дойдоха тук, изпълнени с тъмнина, и след това видяха светлина, за която никога не са 

предполагали, че ще съществува. 

8 Много от тях сега са моите най-верни и всеотдайни работници. 

9 Хора: Моето слово е поток от любов, който ще пречисти хората и ще ги подготви за по-

добър живот. 

10 Марвел: Сега ви давам моето наставление, което ще спаси грешниците чрез устните на 

такива грешници. 

11 Вие не можете да разберете Моя универсален план за спасение, но Аз ви давам да узнаете 

част от него, за да можете да участвате в Моето дело. 

12 Само аз знам значението на времето, в което живее светът. Никой човек не е в състояние да 

разбере реалността на този час. Още от най-древни времена хората са се омърсявали непрестанно, 

докато не са помрачили чувствителността и душите си и не са си създали болен, неспокоен и тъжен 

живот. Но сега е дошъл часът на пречистването. 

13 Вие, които сте чули това божествено слово, имате представа за това, което се случва в този 

момент, и ще бъдете нетърпеливи да се молите, да се пазите от вършене на зло и вместо това да 

правите нещо добро. Но не цялото човечество знае смисъла на събитията от това време и затова 

сред хората цари объркване, отчаяние, страдание, омраза, необуздана жажда за власт, пороци, 

престъпления и всички низки страсти. 

14 Светът се нуждае от моето Слово, народите и нациите се нуждаят от моите учения за 

любовта. Владетелят, ученият, съдията, пасторът, учителят - всички те се нуждаят от светлината на 

моята истина и точно затова дойдох в този момент, за да просветя човека в неговата душа, сърце и 

ум. 
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15 Не бихте ли се чувствали удовлетворени, ако служехте на Духа Ми като пътепоказатели, за 

да подготвите Моето идване в сърцата, народите и нациите на земята. Но ако желаете да правите 

пробойни и да подготвяте пътища, какви примери и доказателства ще дадете? 

16 Не забравяйте, че моята работа е съвършена, вечна, мощна, ясна и изпълнена със светлина. 

17 Вие, все още невръстни ученици: не знаете как Ме обичат духовете от висшите светове - 

същества, които са ваши братя и сестри. Ако знаехте как Ме обичат, как Ми служат и Ми се 

подчиняват, щяхте да изпитате дълбоко съжаление за поведението си към вашия Отец и щяхте да 

побързате да създадете светилище в сърцето си, за да го предложите на Този, който ви обича със 

съвършена любов. 

18 Нека моята любов бъде в сърцето ви, за да го направи чувствително към болката на хората. 

Трябва да се научите на състрадание, за да можете да прощавате и да утешавате страдащите. 

19 Нека словото Ми разтърси сърцето ти, за да забие в него любов към ближния. 

20 Пазете в ума си думите на моето учение, защото именно те ще ви служат като оръжие в 

битката, когато трябва да станете истински сеячи на моята истина. 

21 Приближете се, защото Аз давам утеха на плачещите, а вие плачете - едни проливат сълзи, 

други - вътрешно, без ридания. 

22 Аз жъна болките ти и ги превръщам в мир - Аз, който единствен прониквам до дъното на 

душата. Идвам заради бремето на душата ви - онова бреме, което все още не можете да понесете. 

23 О, вие, души, въплътени в човешки същества! Не сте дошли на земята, за да ви победят 

болките, проблемите и изпитанията. Дошли сте, за да тържествувате в изпитания и несгоди. 

24 Не плачете повече и не спете повече. Духовната душа на човека е в битка с всичко - с 

изпитанията, с болката, със страстите. 

25 Познали сте всички трудности на живота, така сте го пожелали. Но вярата, волята и 

усилията ви могат да ви издигнат над материята и болката. 

26 Не разбираш ли думите ми? Толкова е просто! Но вие сте облечени в материя и често не 

достигате до сърцевината на нейния смисъл, защото не я разбирате. Ще дойде ден, в който душата 

ти - вече без телесна обвивка - ще повтаря с наслада моите изречения и ще разбира учението ми, а 

от този спомен ще извира поток от светлина за твоя път. Но вие ще се оплаквате, че не сте могли да 

разберете моите учения, когато сте ходили по земята, където ви е липсвал духовен персонал или 

подкрепа. 

27 Запомняйте моите учения, когато можете. Защото, ако те се изплъзнат от паметта ти, ако се 

отдалечат от сърцето ти, ако ги забравиш и се отречеш от тях, по-късно ще ги търсиш и няма да ги 

намериш. Това е все едно да притежаваш извор и да го изоставиш, а когато те мъчи жажда и го 

потърсиш, водата да се изпари за теб. 

28 Ако искаш да знаеш как да преминеш през този живот без жажда и без изтощение, ако 

искаш да бъдеш просветен, ако искаш да бъдеш в духовната сфера - ако искаш да избегнеш болката 

и объркването, използвай моето учение, нека то се отпечата незаличимо в твоето същество и го 

направи закон и норма на твоя живот. 

29 Ако днес Отец поиска от вас да дадете отчет, какво бихте направили? Какво бихте могли да 

покажете в полза на душата си? 

30 Когато съвестта ви казва, че не сте обичали, въпреки че това е законът - мислите ли, че сте 

готови да преминете от човешкото състояние към духовното? Колко много души, скитащи в 

пространството, биха искали да бъдат чути от хората, за да им кажат: "Не си губете времето, както 

аз го пропилях". 

31 Истина ви казвам: ако изучите всяко от моите изречения, ще осветлите пътя си в живота. 

Защото всяка от тях съдържа същност, мъдрост, вечност. 

32 Който схване думите ми, най-накрая ще разбере какво е дошло на света - ще знае откъде е 

дошло и къде трябва да се върне. 

33 Който се насити с тази същност, никога повече няма да каже, че този свят се състои само от 

болка, сълзи и горчивина, защото знае как да издигне вярата и любовта си над болката. 
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34 Този свят, в който човек е страдал и плакал толкова много, е място, от което мнозина биха 

искали да избягат. Но наистина, казвам ви, Аз съм ви я отредил да я изпълвате с любов. И все пак, 

ако в този час ви попитам колко любов сте посяли върху него, какво ще отговорите? 

35 Искам да Ми кажете, че сте разбрали Христос - Този, Който един ден ви каза: "Обичайте се 

един друг". Осъзнайте, че ви задавам този въпрос след много векове неуморно обучение. 

36 Затова ви казвам отново и отново да се научите да Ме слушате, да се научите да се 

успокоявате, когато "Словото" говори, за да може божественото семе да покълне и да разцъфне в 

сърцата ви. 

37 Имах безкрайно търпение да ви чакам да чуете гласа ми. Защо нямате малко търпение, 

когато сте подложени на изпитание? Казвам ви, че този, който няма търпение, ще се научи на него 

през това време на покаяние. Тя също е учителка, дори и да преподава сурово за кратко време. 

Защо да не се учим от Божествения Учител, който преподава само с любов? 

38 За материалиста времето не е същото като за одухотворения. За един тя се оказва 

справедливост, а за друг - благословия. Но светлината на вековете винаги е преминавала над 

хората, галейки някои и събуждайки всички. 

39 Кога ще позволите на тази светлина да се разкрие чрез душата ви? Кога ще намеря човека 

свободен от вериги и готов да полети към Мен? 

40 Все още има много скитници, които са изгубили пътя си, много човешки същества, 

изгубени в мрака на невежеството, защото са повече плът, отколкото дух, повече лъжа, отколкото 

истина. 

41 При тях материята е победител, а победеният е духът. Именно тези изгубени хора каня на 

пиршеството на духа, на банкета на любовта, където небесната ми трапеза очаква всички, за да ги 

освободи от толкова много горчивина и толкова много самота. 

42 Ще им дам храната си - хляб, плодове, вино и мед, които, разбирани в истинския смисъл, са 

сърдечност, утеха, мир, здраве и знание. 

43 Молитвата, която отправяте в мълчание, е истински духовен хвалебствен химн, чиито 

тонове се смесват с тези на праведните и ангелите. 

44 Внесете бремето на дълговете си в Моето присъствие, покажете Ми целия си живот. Но аз 

ви казвам: В тайната на твоето същество има страдания и задължения за изкупление, които ти не 

познаваш и които познавам само Аз. Но няма значение, че не Ми говориш за всичко това и не Ме 

питаш за всичко, което не знаеш за миналото си. Аз съм във всичко и нищо не убягва от Моята 

милост, както нищо не убягва от Моето правосъдие. 

45 Почувствайте моята бащинска любов, нека тъмнината, страданията и сълзите изчезнат в 

нея. Укрепете се в Мен, възвърнете си здравето и мира, върнете се силни по пътя на борбата. 

46 Това е Словото, което търсите, което ви дава утеха, вдъхва ви нов кураж и ви изпълва с 

надежда. Защо Ме следваш въпреки изпитанието? Защо не сваляте кръста от раменете си? Защото в 

смисъла на Моето Слово вие намирате абсолютно разбиране за всички ваши страдания. 

47 "Израел" нарекох хората, които в момента събирам около Моето ново откровение, защото 

никой не знае по-добре от Мен кой дух живее във всеки от призованите в тази "Трета епоха". 

48 "Израел" има духовно значение и Аз ви давам това име, за да знаете, че сте част от Божия 

народ. Защото "Израил" не представлява земния народ, а света на духовете. 

49 Това име ще бъде познато отново на земята, но без грешки, в истинското му значение, което 

е духовно. 

50 Трябва да знаете произхода и значението на това име; вярата ви, че сте деца на този народ, 

трябва да е абсолютна и трябва да знаете напълно от кого и защо сте получили това име, за да 

можете да устоите на атаките, които утре ще ви отправят онези, които придават друго значение на 

името "Израел". 

51 Вие сте духовните хора, които наистина ще разберат тайната на стълбата, която Яков видял 

с очите на духа в съня си. Виждам, че вече сте способни да разберете моите уроци, и ви обединих, 

за да ви ги разкрия. 

52 Способността за разбиране идва от развитието, разгръщането и натрупания опит. 
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53 Истина ви казвам: преди да бъдат създадени световете и преди да се появи човек на земята, 

вашата душа вече е съществувала. Това бяха епохи на невежество за нея, живот в тези домове на 

подготовка - времена, когато душата се учеше да обитава земята, въплъщавайки се в човек. 

54 Умът ви не приема впечатленията или образите от миналото на душата ви, защото тялото е 

като плътна завеса, която не им позволява да проникнат в живота на душата. Кой мозък би могъл 

да приеме образите и впечатленията, които душата е получила в хода на своето минало? Кой 

интелект би могъл да схване последователно с човешки идеи това, което е непонятно за него? 

55 Поради всичко това все още не съм ви позволил да разберете кои сте в духовно отношение, 

нито какво е било миналото ви. 

56 И така, бихте ли могли да знаете по какъв начин формирам народа на Израел? Не, разкрих 

ви само това, което трябва да знаете сега и доколкото можете да разберете. Така ви казах, че сте 

деца на Божия народ, че му принадлежите по дух, а не по плът, че вашата задача е да се 

умножавате до безкрайност и да каните всички да влязат в кръга на този народ, и че вашата съдба е 

да носите светлината навсякъде по световете. 

57 В Първата епоха дадох на един човек името Израил. Това беше Яков, за да бъде той племе 

на народ, който щеше да се нарича по същия начин. Това име е духовно, за да може този народ да 

бъде като книга, отворена пред духа в историята на човечеството. 

58 Това, че хората чуха гласа ми, разкри дарбите, присъщи на духа. Те получиха Моя закон 

чрез Мойсей и бяха подложени на големи изпитания. Те не са имали друга мисия на земята, освен 

да разкрият съществуването и закона на живия и истинен Бог пред езическите народи. 

59 Патриарсите, пророците, ясновидците, владетелите, законодателите, съдиите и царете бяха 

Мои пратеници, бяха Мои говорители, Мои служители и инструменти, за да Ме разкриват 

понякога с любов, понякога с наставления, понякога със справедливост. Чрез тях дадох 

доказателство за силата Си на други народи. 

60 Днес, когато са минали много векове и великолепието на този народ, както и неговата 

преценка, са далеч назад, не бива да подценявате историята му. Защото, ако го пренесете от земния 

в духовния смисъл, ще получите безкрайно много поучения и примери за учение, чрез които най-

накрая ще разберете, че онзи Израел е символ, притча и че Новият Израел, който в момента 

формирам, означава неговото осъществяване в духовния му смисъл. 

61 Ето: В онези дни, когато Израил, след като получи освобождение в Египет и завладя 

Обетованата земя чрез вяра и постоянство, основа столицата чрез своите деца и й даде името 

"Йерусалим", те издигнаха там храм в чест на Йехова, който беше като факел на вярата в сърцата. 

62 Кой би казал на онзи народ, който благодари на Отца, че му е дал покой в обетованата земя, 

че в онзи град, който наричаха свят, ще ударят Месията по ешафода от кръв? 

63 Вие, които сте новите хора, борещи се да се освободят от властта на "фараона", която е 

материализация, невежество, фанатизъм, идолопоклонство, започвате голямото скитане в 

пустинята. Но после, когато почувствахте страх от самотата, глада и опасностите, изведнъж 

видяхте, че над планината се спусна "облак" и че от "облака" се освободи лъч божествена светлина, 

който, когато достигна до вашето разбиране, се превърна в словото, което е мъдрост. 

64 Това слово е Божият закон, съвършеният закон на любовта, справедливостта и мира. Това е 

и новата манна, която ще ви нахрани и ще ви позволи да достигнете Новия Йерусалим. 

65 Този град вече не е на тази земя, не е от този свят: той съществува в духовния свят. Но 

когато веднъж го населите завинаги и Аз дойда при вас като Месия, вече няма да Ме увенчавате с 

тръни, няма да Ми давате да пия оцет, нито ще Ме приковавате на кръст. Ще дойда при вас като в 

онзи ден, когато множествата покриха земята с плащовете си, пееха хвалебствени песни и 

размахваха палмови листа. Ще Ме приемете в сърцата си, когато празнувате триумфалното влизане 

на Учителя в Йерусалим. 

66 Щом това се случи, вече няма да се отдалечавам от средата ви. 

67 Разбирате ли божественото значение на тези откровения и земното значение, което сте им 

придали? 

68 Сега съм с вас само временно, както някога. Вече наближава времето, когато няма да ви 

говоря, но човечеството не усеща присъствието Ми. 
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69 От "планината", от която ви изпращам Словото Си и ви съзерцавам, ще трябва да възкликна 

в навечерието на Моето заминаване: "Човечество, човечество, ти, което не знаеш Кой е бил с теб!" 

Точно както във "Втората епоха", малко преди смъртта Ми, Аз погледнах града от една планина и 

извиках със сълзи: "Йерусалиме, Йерусалиме, ти, който не познаваш доброто, което е било с теб". 

Той плачеше не заради света, а заради душите на хората, които все още бяха без светлина и които 

трябваше да пролеят много сълзи, за да достигнат истината. 

70 Ако всичко, което хората притежаваха през Първата епоха, не беше само символ, моята 

всемогъща справедливост щеше да запази този град с неговия храм и традиции непокътнати. Но 

всичко е унищожено, за да може само законът да продължи да свети в съзнанието и всички да 

разберат, че царството на духа наистина не е от този свят. 

Моят мир да бъде с вас! 
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Инструкция 275 
1 Аз съм любов, поради което ти е простено и се радваш на моите дарове на благодат. Но не 

очаквайте от своя Баща само ласки и подаръци. Помнете, че Аз също дойдох като Учител, за да ви 

накарам да разберете вашите недостатъци и несъвършенства и да ви науча на начина, по който 

трябва да се поправите. 

2 Аз съм с вас в духа ви и осветявам съзнанието ви, за да оцените стойността на това, което 

получавате в момента, и същевременно да осъзнаете, че не всичко, което получавате, е придобито 

по заслуги. Също така ви карам да разберете, че това, което сте получили досега, не е всичко, което 

имам да ви дам, и че това, за което копнеете днес, също не е всичко, което копнежът на вашата 

духовна душа ще съдържа, когато тя се развие по-пълноценно. 

3 Наред с изпитанията и уроците, които животът ви дава, моите инструкции се стремят да 

обяснят и осветлят смисъла на всеки урок. Защото само знанието, опитът и еволюцията ще ви дадат 

заслуженото звание "ученици на моята Божественост в Третата епоха". 

4 Какво бихте могли да дадете на ближните си, какъв би бил вашият плод, какво би било 

свидетелството и потвърждението на словото или учението, което искате да проповядвате, ако ви 

липсва собственият ви опит? 

5 Щом се издигнете и срещнете хора, които страдат и се отчайват, защото не могат да 

притежават това, към което се стремят в света, ще видите как техният материализъм контрастира с 

възвишеността на моите ученици, чието удовлетворение ще бъде голямо, защото стремежите и 

желанията им ще бъдат благородни, основани на твърдото убеждение, че в този живот всичко е 

преходно. 

6 Моите ученици ще говорят на света чрез примери за духовност - чрез живот, който се бори 

да доближи душата до божествеността, вместо да я прикове към фалшивите съкровища на света. 

7 Знам, че материалистите ще се възмутят в идните времена, когато научат това учение, но 

съвестта им ще им подскаже, че само Моето Слово говори истината. 

8 В живота на човека всичко е преходно: младостта му е мимолетно подобие, славата му е 

краткотрайна, удоволствието му е краткотрайно. Затова моето учение ви вдъхновява с идеала за 

постигане на вечното. Защото насладата на духа и славата, предназначена за него, веднъж 

спечелени, никога няма да отминат. 

9 Хора, толкова е лесно да добавите малко духовност в живота си, че ви казвам: Защо не го 

направите? Защо не се опитвате? Не е необходимо да се откъсвате от човешките си задължения. 

10 Достатъчно е да одухотворите творбите си, за да престанете да бъдете обикновени земни 

същества и да се превърнете в същества от висшия Духовен живот, способни да разберат смисъла 

на човешката съдба. 

11 Пак ви казвам, че не ви откъсвам от задачата ви в света, защото и там имате свещени 

задължения. Но ви казвам, че не бива да отдавате по-голямо значение на света, отколкото на 

духовното си развитие. 

12 Необходимо е да се потопите в знанието за Моето дело, да възприемете Словото Ми и да 

разберете последствията от Моите учения. 

13 В момента говоря на душите, знаейки, че моята светлина ще премине от тях към 

материалните тела и че те, след като умът и сетивата им се просветлят, ще станат доброволни 

инструменти на духа. 

14 Вие, множествата от хора, които чувате това слово: Затворете материалните си очи и чуйте 

гласа на своя Господ в безкрайността. 

15 В този момент не човекът Исус е този, който ви говори и когото можете да видите по 

площади и улици, по пътеки или в долини - това е Духът на Исус, който присъства във всеки дух и 

във всеки ум, това е моята универсална светлина, която се излива върху всички Божии деца. 

16 Хора, няма ли да ви е приятно да видите как моето учение дава плодове в света? Не 

копнеете ли да видите как тази долина на сълзите се превръща в земя на мира? Тогава работете с 

любов и ще имате това щастие в душата си. Да, ученици, в душата си, защото не знаете какъв ще 

бъде домът ви по това време. Но няма значение, че ще видиш победата на Светлината само от 
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Духовната долина - нещо повече, оттам ще оцениш още повече плодовете на твоите дела и на 

твоята борба. 

17 Сърцата ви бият по-бързо и Ми казвате: "Учителю, кога душата ни ще може да изпее тази 

триумфална песен?" 

18 Ръководителите на общностите Ми казват: "Отче, усилията ни няма да бъдат безплодни." И 

все пак казвам както на едните, така и на другите, че е напълно възможно да постигнете тази цел, 

че не е необходимо да жертвате живота си, за да постигнете този идеал. Но вие трябва да спазвате 

всяка Моя заповед, така че цялата ви работа да се основава на Моята истина и усилията на всички 

да са насочени към крайната цел, която съм ви набелязал. 

19 "Одухотворяване", "единение", "послушание" - това е здравата основа на светилището, 

което трябва да изградите за своя Отец. Ако се съобразите с това, най-накрая ще изпитате 

разцъфването и плодовете на моята работа и на вашата борба в човечеството. 

20 Откакто Моето Слово започна да се проявява чрез тези носители на гласове, Аз ви 

вдъхновявах с духовност, изисквах от вас обединение и ви учех на послушание. 

21 Тези, които са дошли първи, и тези, които са дошли последни, знаят тези учения, които 

непрекъснато се повтарят от моите гласоподаватели. 

22 Моите наставления ви говорят за одухотворяване, за да се освободите от всяко външно 

поклонение на Бога и да се научите да Ме обичате и да Ми служите по духовен, дълбок, искрен, 

възвишен и чист начин. 

23 За обединението често съм ви говорил, защото ако не обедините плодовете на дарбите и 

силите си в борба, ако работите поотделно, работата ви няма да даде плод. 

24 Говорих ви за послушание, така че всичките ви действия да са подчинени на съвършена 

воля, както е Моята, и никога да не пропускате пътя в изпълнението й. Тогава, когато проявлението 

на Моето Слово достигне своя край, всички вие ще можете да дадете на света доказателство за 

истинността на Моето откровение. 

25 Тези, които спазват тези заповеди, ще намерят вяра сред своите ближни. Но онези, които ги 

подминават и които твърдят, че учат множествата сред тяхното разединение, непослушание и 

липса на духовност - казвам ви, рано или късно тяхната измама и лицемерие ще бъдат разкрити и 

те ще се окажат въвлечени в най-големите изпитания и изоставени дори от най-верните. 

26 Можете ли да наречете това победа на моето учение? Не, хора, не е объркване това, което 

ще откриете в края на битката. Тя е мир, радост и светлина, в които ще завърши работата ви през 

деня. 

27 Мислите ли, че Моят Дух ще остане безкрайно безразличен пред доказателствата за 

неблагодарност и непослушание на част от този народ? Не, хора, Аз ще изпратя Своето правосъдие 

и с него ще накарам да треперят онези, които не Ми се подчиняват, както ги накарах да треперят с 

нежността Си, когато чуха словото Ми. 

28 Моето учение не може да бъде по-ясно и по-просто. Но ако паметта ви не издържи и ги 

забравите, Аз ще вдъхновя онези, които трябва да обединят Моите уроци, да съставят от тях 

книгата на Моето Слово, дадено в тази Трета епоха. Тази книга ще ви припомни всичко, което сте 

забравили, ще ви накара да плачете от угризения, когато сте в изпитания, и ще ви накара да 

разберете, че в крайна сметка моята воля е тази, която се случва, и моята истина е тази, която 

тържествува. 

29 Защо Моето Слово понякога ви се струва сурово? То не съдържа грубост, а е изпълнено с 

любовта, която изпитвам към вас. Защото вашият Баща не иска децата му да плачат. 

30 Когато ви говоря в този тон, търсете зад думите на Съдията присъствието на Учителя и 

същността на Отца и ще откриете всичко това. 

31 Когато ви предупреждавам и ви пророкувам, знайте, че знам бъдещето ви и че ви познавам 

по-добре, отколкото вие самите се познавате, защото Аз съм Животът. 

32 Научете се да се издигате духовно към Мен в мълчанието си. Говорете Ми в предаността си 

с духа и ще получите Моя отговор. 
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33 Възпитайте ума си, като го накарате да се откаже от всяка излишна мисъл, като го научите 

да се отдръпва в момента на духовния ви диалог, за да не ви пречи да се концентрирате и да се 

освободите в този благословен момент. 

34 Колко щастлива е душата, която постига тази духовна подготовка и това вътрешно 

освобождение. Всички негови дарове излизат наяве и се разкриват! Вдъхновението, откровението, 

лечебната сила, вътрешното слово и много други способности се появяват и показват своята 

същност и задача. 

35 Всеки ден отделяйте по няколко минути от времето си и ги използвайте за духовна молитва, 

а скоро ще изпитате плодовете на тази практика. Не чакайте деня, в който ще се изявя, за да ви дам 

наставленията Си и да ви подготвя. Защото тогава ще започвате отново и отново и ще се препъвате 

в смущения, които няма да ви дадат възможност да се освежите духовно. 

36 Посветете няколко минути дневно на тази практика. Винаги ще Ме намерите готов да ви 

изслушам и да ви помогна. 

37 Истинската молитва не е била практикувана от хората по онова време. Затова те трябваше 

да формулират молитви и прошения, които да повтарят механично толкова често, колкото е 

необходимо. 

38 Човекът вече не знае как да се вдъхнови, за да ми говори с душата си. Той вече не знае 

духовния език, който всички трябва да знаят, защото не познава процедурата, която трябва да 

практикува, като се отказва от всеки обред, отхвърля всяка материализация и се концентрира върху 

сърцевината на себе си, за да може да възприема Моето присъствие и да получава светлината на 

вдъхновението. 

39 Ето защо ви казвам: колкото повече жертвате склонността си да се молите пред символи и 

да Ми посвещавате церемонии, за да търсите вътрешното светилище, толкова повече ще усещате 

как дарът ви за духовно общуване се разгръща, расте и се издига, приближавайки ви стъпка по 

стъпка към диалога на духа с духа, който ще се случи, когато човек знае как да се моли със 

съвършенство. 

40 Разберете сега, че ако Моята воля е да учите ближния си на начина, по който да постигне 

съвършенство в молитвата, трябва да се подготвите да дадете доказателства за истината и силата, 

която съществува в него. 

41 Искате ли да ги научите, че е достатъчно да затворите очи, за да бъде начинът перфектен? 

Искате ли да заблудите съседите си, като ги накарате да приемат поведение без смисъл, когато във 

вас няма истинска подготовка? Това не е начинът, хора. Защото не бива да мамите нито себе си, 

нито ближните си, а още по-малко своя Отец. 

42 Ако учите да се молите, то е защото ще можете да докажете истината, силата и 

ефективността на духовната молитва. Ще изцеляваш болните чрез молитва, ще сключваш мир там, 

където цари раздор, ще спасяваш този, който е в опасност. Тогава наистина ще намерите вяра и 

хората ще искат да направят същото. Учението ви ще събуди вяра в сърцата, които ще бъдат 

изумени от истинността на доказателствата, които им давате. 

43 Не забравяй: за да бъде молитвата ефективна, вярата ти трябва да бъде твърда, голяма, така 

че милосърдието да бъде същността на твоето издигане към Мен. 

44 Всички, които са постигнали чудеса - всички, които са доказали духовна сила - са се молили 

така. Така са се молили патриарсите от първите времена: от дух на дух. Така се молеха Мойсей в 

пустинята и Даниил в рова на лъвовете. По същия начин направих в Исус, за да укрепя човека в 

познанието за истинската молитва, като доказах пред очите му силата на духовната молитва. 

45 Исус се моли в пустинята пред тълпите и умножава хлябовете и рибите за учудване на 

хората. Той се моли на гроба на Лазар и дава доказателства, че молитвата, породена от вяра и 

милост, дава здраве и живот. Той се молеше с учениците, разкривайки им силата, която човек 

придобива, когато знае как да общува със своя Отец. 

46 Колко далеч се е отклонило това човечество от моите указания! Всичко в него е 

повърхностно, фалшиво, външно, показно. Следователно духовната му сила е нищожна и за да 

компенсира липсата на сила и развитие в душата си, той се хвърля в обятията на науката и 

развитата интелигентност. 
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47 По този начин, с помощта на науката, човекът се е почувствал силен, велик и могъщ. Но ви 

казвам, че тази сила и това величие са нищожни в сравнение със силата на духовната душа, на 

която не сте позволили да расте и да се прояви. 

48 Когато разпуснатостта и материализмът бяха достигнали своя връх сред хората и ги бяха 

накарали да забравят произхода си - когато преливащият поток на страстите, удоволствията и 

пороците беше превърнал много хора в лекомислени същества, без да знаят задълженията си към 

Бога, към семейството и към ближните си, тогава това Слово дойде при човечеството като извор с 

кристално чиста вода за жадните човешки сърца. 

49 Толкова сте свикнали с греха, че вашият живот ви се струва най-естествен, нормален и 

допустим, но все пак изглежда така, сякаш Содом и Гомор, Вавилон и Рим са изхвърлили цялата си 

поквара и грях върху това човечество. 

50 Макар да изглежда абсурдно, това е подходящият час, в който думата ми може да намери 

отклик в сърцата на хората. 

51 Спомнете си езическия Рим, как - отвратени от удоволствията - уморени от насладите на 

плътта - те отвориха сърцата си, за да приемат моето послание. 

52 Тези събития ще се повторят и вие ще видите как Моето семе ще се издигне в народите, в 

които сте видели хора, отклонили се най-много от пътя на истината. 

53 Моето Слово, изпълнено с мъдрост, утеха и обещание за обновление, ще зазвучи в струните 

на сърцето, до което нечистото и лошото никога не е достигало. Мъртвите за светлината и истината 

на живота ще възкръснат, а дълго разрушаваният морал ще бъде възстановен. 

54 Ако по онова време езичниците, които се обърнаха към моето учение, търсеха спасение в 

любовта, на която учеше моето Слово, то материалистите от това време ще търсят пътя към своето 

спасение в примера, който Исус остави с живота си. Но те също така ще бъдат вдъхновени от 

духовната светлина, която Моят Дух изливаше върху хората по това време. Какво съдържа тази 

светлина? Познаването на духовния живот, разкриването на способностите на душата, 

разясняването на тайните, в които човекът не е бил в състояние да проникне. 

55 Направих ви, хора, попечители на Моето ново Слово. Дълго време ви се изявявах, за да сте 

сигурни, че с вас е Моето присъствие в Духа, и за да имате достатъчно време да възприемете 

Моите учения, да ги запишете и да размишлявате върху тях. 

56 За какво е всичко това? Така че, когато Моето проявление сред вас приключи, няма да 

кажете, че е било мимолетно явление, за което не сте нито сигурни, нито уверени. 

57 Сега, когато знаете от Мен, че наближава последният ден за тези учения, започвате да 

чувствате отговорността, тъй като ви оставям вече не като ученици или студенти, а като 

тълкуватели, пратеници и свидетели на посланието, което сте чули от Учителя. 

58 Някои от вас са изпълнени с вяра, сила и ревност и чакат подходящия час, за да започнат 

работата си. Други обаче се съмняват в себе си и треперят пред битката. За тези последните питам: 

Ще бъде ли възможно други народи, които не са чули пряко Моето Слово, да започнат работа пред 

вас, движени само от свидетелството на това, което е достигнало до тях? 

59 Какво ви кара да се тревожите? Сърцето ти Ми казва: "Господи, невъзможността да 

докажеш истината осезаемо на материалистите и неверниците".  

Вие не Ме разбрахте: Не съм казал, че трябва да направите духовното, което е невидимо и 

недосегаемо, физически забележимо пред очите на скептиците, за да повярват в духовното. Исках 

преди всичко да пречистите живота си и да се одухотворите така, че с думите и делата си да дадете 

най-доброто доказателство, че учението, което изповядвате, е истинско. 

60 Изглежда ви е много трудно да представите доказателства, които да удовлетворят този, 

който търси научно обяснение за всичко. Въпреки това величието, което съм вложил в Моето 

учение, е такова, че ще намерите в него решението, за да можете да дадете отговор и обяснение на 

всеки проблем, който се появи. 

61 Вярвате ли, че съм ви донесъл ретроградно учение? Изучавайте Моето Слово и ще се 

убедите, че то се е разкрило по начин, който е в хармония както с духовното, така и с 

интелектуалното развитие на това човечество. 
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62 Нито преди, нито сега осъждам вашата наука, защото тя е път, по който човек също открива 

Моята истина. Който Ме търси с цялото си знание, Ме намира, усеща присъствието Ми и открива 

законите Ми. Противопоставям се на лошото използване на това, което е създадено само за добри 

цели. 

63 Днес хората са много по-способни от някогашните да разберат природата и силата на Бога. 

Вижте в това влиянието, което науката е оказала върху способността на човека да познава. 

64 Когато хората все още са вярвали, че съществува само това, което могат да открият с очите 

си, и сами не са знаели формата на света, който обитават, те са си представяли Бог, който е 

ограничен до това, което знаят очите им. Но тъй като умовете им постепенно разгадавали една след 

друга загадките, Вселената се разширявала все повече и повече пред очите им, а величието и 

всемогъществото на Бога нараствали все повече и повече за удивляващия се човешки интелект. 

Затова през това време трябваше да ви дам инструкции, които са в хармония с вашето развитие. 

65 Но аз ви питам: Материално знание ли е това, което моето откровение съдържа? Не, 

знанието, на което ви уча, е за съществуване отвъд природата, която виждате и която изследвате от 

толкова време. Моето откровение показва пътя, който води духа до ниво на живот, от което той 

може да открие, опознае и разбере всичко. 

66 Струва ли ви се невъзможно или най-малкото странно, че Бог се открива на хората по 

духовен път - че духовният свят се открива и проявява в живота ви - че непознати светове и сфери 

общуват с вас? Искате ли знанието ви да спре и Отец никога да не ви разкрива повече от това, 

което вече ви е разкрил? 

67 Не бъдете обичайни и не поставяйте граници на духа си на познание! 

68 Днес може да отричате, да се борите и да преследвате учението на Духа, но аз знам, че утре 

ще се преклоните пред истината. 

69 Всяко божествено откровение е било подлагано на борба и отхвърляно при появата си, но 

накрая тази светлина е надделяла. 

70 Когато ставаше дума за научните открития, човечеството беше също толкова недоверчиво, 

но в крайна сметка трябваше да се подчини на реалността. 

71 Били сте неверни заради материализирането си. В началото вярвахте само в това, което 

виждаха очите ви. Но вие сте се развили и сега вярвате в това, което вашият интелект е открил. 

Защо да не вярвате и да не разпознавате това, което е отвъд вашата материална вселена, след като 

духът ви навлезе в тази сфера на безкрайно познание? 

Все още не знаете колко ще знае човечеството в бъдеще. Сравнете духовните и материалните 

познания на хората от предишните времена със знанията, които имате днес, и това ще ви даде 

представа какъв ще бъде животът на хората в бъдещите времена. 

72 Сега е подходящият момент да ви събудим за новата епоха, да ви подготвим и пророчески 

да ви съобщим всичко, което ви предстои да видите. 

73 Разберете, хора, че моето идване беше в точното време. 

Моят мир да бъде с вас! 
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Инструкция 276 
1 Сред тълпите от хора, които идват да чуят Моето учение, виждам да пристигат 

"последните", които за първи път чуват това Слово. Бяха получили свидетелството на онези, които 

преди това бяха поканени на моя духовен банкет. Но те отказаха да повярват в моето присъствие и 

в настъпването на Третата епоха. 

2 Но те се приближиха, защото преодоляха препятствията и предразсъдъците и им беше 

достатъчно да чуят първите думи, произнесени от устните на гласоподавателя, за да кажат: 

"Учителю, това си ти, разпознавам същността на твоето слово, душата ми трепери." 

3 Блажени са онези, които Ме слушат и вярват в Моето присъствие до края на Моето 

проявление през 1950 г. Защото, истина ви казвам, същността Ми няма да се оттегли от сърцата им 

и след Моето заминаване. 

4 В момента гласът ми призовава големи тълпи от хора, защото за много души краят на 

земното им поклонничество наближава. Тази потиснатост, умора и тъга, които носят в сърцата си, 

са доказателство, че вече копнеят за по-висш дом, за по-добър свят. Но е необходимо те да 

изживеят последния етап от земния си живот в послушание към указанията на съвестта си, така че 

следите от последните им стъпки на земята да бъдат благословия за поколенията, които идват след 

тях, за да изпълняват различните си задачи на земята. 

5 Тъгата на много хора идва от факта, че по време на дългите си странствания не са намерили 

гъстолистно дърво, за да си починат в сянката му. По пътя си намериха дървета, но те бяха 

безплодни, а семената им - изтръпнали. 

6 Всички онези хора, които са Ме търсили, които са се надявали дълго време, скоро ще чуят 

гласа Ми и ще се втурнат към него, защото в сърцата им не е угаснал и последният остатък от 

надежда и последната искрица вяра. 

7 Моята духовна работа ги очаква, тя е могъщото дърво, което търсят, в чиято сянка искат да 

почиват и от чиито плодове искат да се хранят. 

8 Тогава, когато пристигнат, утолят глада и жаждата си и си починат, те ще видят във 

въображението си как минава цялото им минало: мъчителните дневни походи през пустинята, 

мрачните времена с техните изкушения, бездните, пълни с опасности, пороци и опасност от смърт. 

Те ще си спомнят за всички горчиви чаши, които са изпили, и ще видят в себе си белезите от 

тежкия житейски път. 

9 Тук те ще си възвърнат спокойствието. Очаквам ги. Проправяте ли им път, за да не се 

заблуждават, и упражнявате ли се в хвалебствена песен, за да ги приемате с празнична радост в 

сърцата си. 

10 Първо те ще бъдат ученици на моите нови откровения, после ще станат ученици чрез 

любовта и стремежа си, а когато душата им бъде истински подхранена и проникната от тази 

същност, те вече няма да търсят дърво, за да намерят сянка. Те ще усещат моето присъствие 

навсякъде и в него ще намерят сянка, убежище, плод, почивка и мир. 

11 Колко е важно "последните" да се срещнат силно с "първите", за да могат те да укрепнат 

чрез добрия им пример и да поемат по пътя на послушанието, ревността и чистотата още от 

първите си стъпки. 

12 Много пъти сте Ме имали за Учител. Но когато се обявя за Съдия, те обзема страх. Тогава 

искате да се изчистите от най-малкия недостатък в един миг, за да се покажете чисти пред Мен. 

Съжалението, че си Ме наранил, се превръща в плач и душата ти се обръща към Мен в молитва. 

Когато осъзнаете, че сте извършили добър акт на разкаяние, вие се успокоявате и се чувствате 

достойни да чуете словото на Божествения Съдия, който поразява душите със своята светлина. 

13 Блажени са онези, които се покайват и твърдо решават да се променят и обновят, защото ще 

могат да се издигнат над нечистото и вредното. Без покаяние, самоанализ и решения за промяна 

няма да положите основите на светилището, което трябва да изградите в душата си. Но ако 

разпознаете грешките си и се борите да се освободите от тях в бъдеще, съвестта ви ще ви води във 

всички дела на живота ви. 
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14 Времената, когато хората са търсели пречистване чрез жертвоприношения на невинни 

жертви, отдавна са отминали за вас. Разбрали сте също така безсмислието на постите и погрешно 

възприетите покаяния, които сте практикували дълго време. Днес вие знаете, че само обновяването 

и одухотворяването на душата ви може да ви даде мир и светлина. 

15 Аз проповядвах Моята истина във "Втората епоха" като човек чрез Моя пример. Аз 

премахнах безполезното жертвоприношение на невинни и несъзнателни същества, като принесох 

Себе Си в името на съвършеното учение за любовта. "Божият Агнец" Ме нарекохте, защото хората 

Ме принасяха в жертва на традиционните си празници. Всъщност Моята кръв беше пролята, за да 

покаже на човечеството пътя към спасението. Моята Божествена любов се изля от кръста върху 

човечеството по онова време и във всички времена, за да може човечеството да се вдъхнови от този 

пример, от тези думи, от този съвършен живот и да намери спасение, очистване на греховете и 

възвисяване на душата. 

16 Сега разбирате, че дойдох, за да дам пример, за който вие трябва да се заслужите, като Ме 

вземете за пример, за да изработите за себе си дом на вечен мир, дреха от светлина и неизчерпаем 

мир. 

17 Искам в новите си апостоли да имам силни ученици, одухотворени и изпълнени със 

светлината на познанието. Аз ви дадох знание чрез откровенията Си, които ви дадох в Трите 

времена. Не искам да изследвате духа Ми, нито всичко, което принадлежи на духовното, като 

материални неща. Не искам да Ме изучавате като учени, защото тогава ще изпаднете в големи и 

жалки грешки. 

Научих ви да издигате душата си чрез молитва, за да питате вашия Отец със смирение и 

уважение. Тогава тайната съкровищница ще се отвори малко, за да видиш това, което е предвидено 

за твоето познание, и ще усетиш как божествената светлина на вдъхновението достига до твоето 

разбиране. 

18 Молитвата е начинът, по който твоят дух може да се обърне към Мен с въпросите си, 

тревогите си и желанието си за светлина. Чрез този диалог можете да разсеете съмненията си и да 

разкъсате завесата, която крие някаква тайна. 

19 Молитвата е началото на диалога между духовете, който ще разцъфти в идните времена и 

ще даде плодове на човечеството. Днес Аз разкрих всичко това на този народ, който Ме слуша, за 

да бъде той предвестник на времето на одухотворяването. 

20 Не си мислете, че само тогава духът ми започва да вибрира над този на всички хора. 

Наистина ви казвам, че моята вибрация, моето вдъхновение, моето присъствие и моята светлина са 

били с хората през цялото време. Но те никога не са били достатъчно подготвени, за да приемат 

директно моите послания. 

21 Винаги съм се обръщал към теб, винаги съм ти говорил, винаги съм те търсил. От друга 

страна, вие никога не сте идвали при Мен по истинския път, никога не сте Ми говорили на езика на 

духа, нито сте Ме търсили там, където Аз наистина съм. 

22 Не се отчайвай от словото Ми, когато ти показва твоите прегрешения. Казвам ви също, че 

съм простил всички грешки и недостатъци на хората и че отварям пред духа им епоха на светлина, 

в която те ще разпознаят несъвършенствата си, за да могат да се издигнат от застоя и да опознаят 

истината, съдържаща се в Моето дело, която досега не са могли да проумеят. 

23 Искате ли утре моят глас да отговаря на въпросите ви? Научете се да се молите, защото ако 

това не се случи, отговорът ще бъде даден от ума ви. Но какво ще ви разкрие то, след като никога 

не е прониквало в царството на духа? 

Позволете й да бъде душата, която се издига, която стига до Мен, която чука на портите на 

Моята любов и Моята мъдрост, чрез които ще откриете чудесния живот, който никога не сте 

откривали. 

24 Вникнете в същността на словото Ми, о, ученици, там ще откриете същността на урока, 

който ви дадох днес. 

25 Аз съм твоят приятел - човекът, на когото можеш да повериш тайните си - човекът, който 

дава всичко за теб. 

26 Виждам, че си дошъл да Ми повериш една скръб, за да мога да освободя сърцето ти от нея, 

и Аз наистина ще го направя. Но това ще се случи само когато разберете, че злото не трябва да се 
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лекува повърхностно, а в неговия произход - че освен молитва и молба, са необходими корекция, 

самоанализ, обновление. 

27 Каква е заслугата Ми да ви излекувам от болест или да ви избавя от някакво страдание, ако 

се придържате към причината за вашите страдания? 

28 Молете се да получите моята светлина и чрез нея да откриете причините или произхода на 

вашите изпитания и нещастия. Молете се, за да се почувствате укрепени в смирението си. Но преди 

това използвайте цялата си воля, за да избегнете всичко, което може да навреди на душата ви и на 

телесната ви обвивка. 

29 Елате при Мен, всички вие, и се възстановете от страданията си. Погрижете се вярата ви да 

извърши чудото, за да ви възстанови здравето и да получите спасението си. Чудото не е в Мен, а 

във вас. Но не забравяй, че вече не е Моята дреха, която трябва да докоснеш, за да получиш чудото, 

а че трябва да се изправиш пред Моя Дух чрез своята вяра и извисяване. 

30 Колко много хора са намерили здравето си по този начин, защото са открили навреме 

източника на страданието си и са използвали цялата си вяра и воля, за да се борят, докато не 

победят! Колко много хора са си тръгнали тъжни, объркани или разочаровани, без да са получили 

това, за което са копнели, защото са вярвали, че само като са отишли на някое от тези места за 

срещи или само като са попитали, вече са постигнали всичко. Те никога не се интересуваха от 

откриването на причината за страданията си и трябваше да си тръгнат, без да постигнат търсеното 

добро. Те са тези, които живеят без духовна светлина, които не знаят причината за своите 

страдания и стойността на здравето или мира. 

31 По-голямата част от хората носят в сърцата си Тома, искат да видят и докоснат, за да 

повярват. Но Аз ви казвам, че тези доказателства, дадени на най-невярващите от Моите ученици, 

няма да се повторят в това време, защото светът няма да Ме има като човек друг път и защото 

оставих този пример пред всяко от Моите деца като отворена книга, за да разберат този урок. 

32 Не мислете, че мога да се покажа на света само като човек. Не, засега Аз се чувствам 

духовно в теб и това е доказателство, че мога да се изявявам пред хората по безброй начини. Аз 

съм създал всичко и ви познавам, затова знам как да разтърся спящата душа на това човечество. 

33 Моето смирение в онези дни накара сърцето на хората да затрепери от любов. Те бяха 

свикнали да гледат на показността на онези, които твърдяха, че Ме представляват в света. Когато 

хората видяха, че Царят на царете идва без корона и няма престол на земята, очите им се отвориха 

и те разбраха истината. 

34 По същия начин в това време ще накарам света да трепери от Моето смирение, за което ви 

дадох първите доказателства, като избрах простотата и уединението на първите, които почувстваха 

настъпването на Новата ера, за да провъзглася сред тях Моето послание. 

35 Горко на онези, които са използвали името ми, за да властват духовно над човечеството, ако 

по този начин са му попречили да напредне или са го накарали да сгреши, защото ще видят как 

хиляди хора напускат редиците им в търсене на истината! Горко на учените, които, вместо да 

улеснят живота, са го направили по-мъчителен за хората, защото тогава ще видят как бедните и 

невежите правят чудеса, които те не биха могли да извършат с цялата си наука! 

36 Чудесата от това време също са записани като свидетелство за идните поколения. Но истина 

ви казвам, че тези чудеса ще се осъществят повече в душата, отколкото в тялото. 

37 В тези втори времена изцелих множество болни хора. Изцелявах слепи, прокажени, 

обладани, глухи, куци и неми. Всички те бяха болни по тяло, но благодарение на чудото, 

извършено върху телата им, душите им бяха възкресени. 

38 Сега идвам преди всичко, за да дам светлина на душата, да й дам свобода, да запаля вярата й 

и да я излекувам от всяко зло, за да може след това да го поеме, за да укрепи и излекува тялото. 

39 Не смятате ли, че с течение на времето трябва да ви намирам за все по-напреднали и че 

следователно уроците ми трябва да бъдат все по-висши? 

40 Затова светът вече няма да Ме вижда роден в конюшня, нито ще Ме вижда да умирам на 

кръста, а ще трябва да се развива нагоре, за да усети Моето духовно присъствие. 

41 Човечество, болката, мизерията и хаосът, които ви заобикалят в този момент, изглеждат ли 

ви непредсказуеми? Ако сте изненадани, то е, защото не сте се интересували от моите пророчества 



U 276 

198 

и не сте се подготвили. Всичко беше предвидено и всичко беше обявено, но вие нямахте вяра и 

сега в резултат на това пиете много горчива чаша. 

42 Дори днес пророкувам чрез човешката способност за разбиране. Някои пророчества ще се 

изпълнят скоро, а други - чак в далечни времена. Хората, които ги чуват, имат голямата 

отговорност да ги направят достояние на човечеството. Защото те съдържат светлина, която кара 

хората да разберат реалността, в която живеят, така че да спрат бясното си движение към бездната. 

43 Моите пратеници ще съобщят на народите, че ако продължават да се стремят към безумно 

величие и власт, използвайки такива сили и елементи, които все още не познават и не умеят да 

използват, тази земя, която е била рай, създаден от Господ, а по-късно - долина на сълзите заради 

човешките грехове и непослушание, ще се превърне в поле на смъртта и мълчанието в резултат на 

човешката нечестност. 

44 Можете ли да наречете това успех или победа за науката? Би било победа за човечеството, 

ако постигне живот в мир и хармония, защото тогава ще положи основите на най-големите си 

успехи - както човешки, така и духовни, ще изпълни заповедта, която ви съветвам: Обичайте се 

един друг. 

45 От други земи при този народ ще дойдат множество хора, които с нетърпение ще ви 

разпитват за духовните събития, на които сте били свидетели през това време, както и за 

откровенията и пророчествата, които съм ви дал. Защото в много части на света са получени мои 

послания, в които се казва, че моят божествен лъч е слязъл на едно място на Запад, за да говори на 

човечеството в този момент. Когато настъпи времето, ще ги видите да идват от други народи и 

нации, за да ви търсят. Тогава хората от големите деноминации ще бъдат поразени, че не към тях 

съм се обърнал. 

46 Сега разбирате защо искам да се борите с материализма си, да премахнете всичките си 

съмнения и грешки. Защото не искам вашите ближни, когато дойдат при вас, да изпитат 

разочарование или неудовлетвореност. Не искам те, вместо да ви наричат братя, да станат ваши 

врагове. 

47 Не страдате ли пред лицето на такова голямо объркване, каквото съществува в света? Нима 

не страдате пред лицето на такава голяма духовна тъмнина? 

48 Бъдете добри ученици - велики в знанията си и смирени в начина си на преподаване. Казвам 

ви да се възползвате от всяка възможност за сеитба, която животът ви предлага. Но трябва да сте 

наясно, че всеки, който нарича себе си учител, без да е такъв, ще бъде отговорен за всичко, което 

прави по пътя си, както и за изпитанията, които преживява по пътя си. 

49 Това е скъпоценен момент за размисъл, за да се освободите от рутината, да тръгнете по пътя 

на прогреса и да опознаете истински чистотата на тази работа. Защото не всички от вас са се 

замислили за неговата чистота и не са го разбрали. Все пак виждам сред вас толкова странни 

форми на поклонение и практики, че те объркват повечето, макар и да радват някои, които имат 

склонност към обреди. Те не осъзнават, че по този начин дават повод за подигравки в бъдеще. 

50 Мислите ли, че Учителят се страхува, че хората ще унищожат делото му? Не, хора, Отецът 

няма от какво да се страхува, неговото дело е неразрушимо. Това, което искам, е да обичате 

истината, да представяте делото Ми в цялата му чистота. Защото ако не го направите, ще 

причините много болка, както са направили всички онези, които в която и да е религиозна общност 

са объркали, развратили или наранили своите ближни, без да съчувстват на братята и сестрите си, 

давайки им камъни вместо хляб, мрак вместо светлина или лъжа вместо истина. 

51 Всички вие получихте това Слово, хора, осъзнайте какво сте чули, и все пак ви казвам: 

Нищо не ви принуждава да Ми служите, нито да следвате предначертания път. Но който желае, 

който не може да устои на любовта, която усеща в сърцето си, който не се страхува да изцапа крака 

си с кръв по пътя - нека вземе кръста си и да последва своя Учител, готов да Ми служи в своите 

ближни. 

52 Илия е този, който е сред огромните множества от хора, за да ги учи на пътя на истината, да 

им говори за Божието царство, да показва на хората духовността и да ги избавя от объркване, 

неправда и нечестие. 

53 Илия призовава хората към покаяние, показва им добродетелите и любовта, за да ги отведе 

като овце от кошарата при Мен. 



U 276 

199 

54 В тази Трета епоха насочих универсалния си лъч към човешкия интелект, за да ви предам 

словото си. Но човечеството все още не е забелязало Моето Божествено проявление, защото е 

създало много богове според чувствата си, според идеите си. Но Аз ви казвам: има само един 

истински Бог, Който няма нито начало, нито край, и Който е дал на човека искра от Своя 

Божествен Дух, която е светлината на съвестта му, която го учи да различава доброто от злото. 

55 Избрани хора: Учените от различни вероизповедания и доктрини, от различни църкви и 

секти се обучават да изследват плодовете на това духовно учение. Те ще ви попитат какво е 

естеството на Бога, към когото се обръщате в момента. Ако сте подготвени, ще бъдете просветени 

хора, които знаят как да отговорят на всеки въпрос. Искам да знаете как да защитавате тази кауза, 

защото ще говорите думи на истината. Когато се одухотворите, няма да се страхувате от нищо, 

защото ще свидетелствате за моята истина с думите, мислите и делата си. 

56 Ако изпълнявате Моя закон, хората няма да ви смятат за измамници, защото ще видят 

послушанието ви и ще ви смятат за свои братя и сестри. 

57 Всеки, който има добри принципи в себе си, който размишлява върху начина си на 

действие, който премахва лъжата от думите си, който действа с любов, състрадание и милосърдие 

към ближния си, ще почувства в себе си проявлението на моята божественост и ще бъде подобен 

на своя Бог в щедростта на начина си на действие и в решенията си да прави добро. 

58 Колко малко са такива сърца! Малък е броят на онези, които са изпълнили закона Ми по 

този начин. А вас, които сте избраният народ, ви научих да правите добро. Можете да го направите 

с добрите си мисли, с молитвите си. Чрез молитвата можете да издигнете духовната си душа до 

Моята Божественост. Тъй като съм безкраен, слизам във вашия свят, за да ви погаля, да ви утеша и 

да ви науча да се подчинявате на Моя закон. 

59 Ден след ден съм сред вас, за да ви науча да практикувате добродетелите, да ви поверя 

любовта си и да просветля душата и ума ви, за да можете да се издигате навсякъде с намерението 

да правите добро, с намерението да се обновите. Аз ви научих да прощавате, за да може онзи, 

който е в тъмнина, да види, че сте деца на светлината. По този начин можете да покажете на света 

пътя на истината чрез добрия си пример и да засвидетелствате чрез делата си на любов, че сте 

приели словото ми. 

60 Хората няма да имат в какво да ви обвиняват, защото ще разберат, че сте вдъхновени от 

Мен да правите добро. 

61 Работете в тази духовна работа, както е моята воля, за да покажете на човечеството нови 

хоризонти, за да осветите тъмните пътища, по които то е вървяло досега. 

62 Поверете се директно на Мен, защото Аз съм единственият, който може да проникне в 

душата ви и да чуе тайните ви с безкрайно състрадание и безгранична любов. 

Моят мир да бъде с вас! 
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 Един път и една истина 2 

 144 000 отбелязани 19 

 Поклонниците на Ваал 25 

 Духовните оръжия не са заплашителни 35 

 Ментална комуникация от 1950 г. насам 39 

 Подаръците 43 

 Войните и техните причини 46 

Скоро човечеството ще узнае за преражданията. 

 да знаете 47 

 Божествените проявления 50 

 Това божествено послание ще достигне и до евреите 52 

 Пътят на обезщетението 61 

 Съществата от отвъдното 64 

Инструкция 244 

Духовното проявление, комуникацията чрез 

 човешки интелект 3 

 Trinity 3 

 Трите пъти 8 

 Комуникацията от ум към ум 23 

 Прераждане 28 

 Благодатта на знанието за миналото и бъдещето 30 

 Стремеж към духовно удовлетворение 34 

141219 

 

 Ханаан не е дестинацията на духовния Израел 41 

 Символи и духовност 42 

Инструкция 245 
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 Истинският път на духовния и материалния живот 2 

 Смъртта не съществува в реалността 18 

 Пътят към божественото съвършенство 23 

 Божествената прошка и нашите заслуги 29 

 Краят на преражданията 43 

 Отец винаги се е изявявал пред света 58 

Инструкция 246 

 Пътят на духовността 1 

 Значението на божественото учение и грешките на религиите 8 

 След 1950 г. 23 

 Мисията на Духовния Израел 28 

Скоро Седмият печат ще бъде разгадан 29 

 Elias 45 

 Духовност и религиозни вярвания 52 

Духовният мир няма да търпи самохвалството на 

 поражение на материалната сила 61 

 Равенство чрез любов 63 

Инструкция 247 

 Пътят на ученика 4 

 Значението на идването на Учителя през Втората епоха 23 

 Значението на кръста и разпятието на Исус 29 

 Освобождаването на духовете от другите светове 40 

 Преобразяването на вселената чрез любов 46 

 Думи, отправени към служителите 50 

 Истинската духовна молитва 52 

инструкция 248 

 Битката на идеите и духовното откровение 1 

 Съществува ли "Антихристът"? 11 

 Нещо за съмненията 12 

 

 Съществува ли краят на света? 13 

 Лъжехристите 14 

 Съществуват ли гняв и божествен съд? 17 

 Причината за превъплъщенията 23 

 Истинският смисъл на живота 28 
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 Фалшиви тълкувания 28 

 Коледа 37 

 Връзката между Твореца и творението 57 

 Един материален живот не е достатъчен 60 

Инструкция 249 

 Завръщането на Учителя в духа 1 

 Пътят на изкуплението 21 

 Ум и интелигентност 44 

 Време на духовност 48 

 Материализираното 63 

Инструкция 250 

 Отговорността на Мексико 3 

 Истински мир 15 

 Духовната мъдрост принадлежи на смирените 17 

 Израел в това трето време 19 

 Предназначение на тази планета 37 

 Пророчество за велики събития 53 

 Съвестта е божествена светлина 56 

 Какво може да постигне вярата 66 

Инструкция 251 

 Духовното пробуждане в това Трето време 3 

 Мисията на избрания народ 10 

 Изпитите идват в подходящия момент 20 

 Призованите и избраните 34 

Инструкция 252 

"Дайте на Бога това, което е от Духа, и на света това, което е от 

 Материята е" 3 

 Време за подготовка в условията на объркване 14 

 Божественото царство не е от този свят 36 

 Съставянето на "Книгата на живота 45 

 Урокът на Давид и Соломон 58 

Инструкция 253 (1 януари 1949 г.) 

 Правосъдие и живот 1 

 Грешката на външните култове 20 

 Мисията на Израел чрез Духа 51 

Инструкция 254 (1 януари 1949 г.) 
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 Божествена справедливост 1 

 Пробуждането на ученика от третия път 7 

 Новото идване на Бога в Духа 50 

 Примери за новите поколения 54 

инструкция 255 

Третото пришествие на Бога и Неговото свидетелство 1 

 Религиите и култовете трябва да се одухотворят 16 

 Традиционализъм и духовност 20 

 Духове на велика светлина ще се въплътят в този свят 43 

 Значение на "Седемте печата 56 

инструкция 256 

 Пътят към Царството на Отца 2 

 Духовната болка 11 

 Наука за човека 26 

 Примерът на апостола от втората епоха 30 

 Духовната молитва 63 

Инструкция 257 

 Материален и духовен живот 1 

 Отговорности на ученика 34 

Светът ще се преобрази57 Учение 258 

 Пробуждането на човечеството 4 

 Болката сигнализира за изгубения път 25 

 1866 г. е началото на Третата епоха 41 

 Предназначение на тялото и ума 72 

инструкция 259 (Цветница) 

 Материалните палмови клонки не достигат до Бога 16 

 Духовният народ на Израел не е еврейският народ 53 

 Духовните дарби 56 

 Значението на интелектуалното етикетиране 60 

 Значението на 1950 г. 84 

Инструкция 260 

 Днес живеем в Шестия печат 2 

 Дух и наука 9 

 Духовната мисия на Израел 18 

Мнозина все още очакват обещаното идване 

 на Господ 33 

 Силата на подготвения ученик 37 

 Мексико е отражение на "Новия Йерусалим". 40 

 Битката на идеите 44 

 Съвършената духовна комуникация 57 
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Инструкция 261 

 Целта на това да бъдеш 5 

 Истинската молитва е духовна 21 

 Духовност 34 

 Обредите и символите ще изчезнат 39 

 Отвъд материалната смърт има живот 55 

 Общуването с Божествения лъч 59 

инструкция 262 

 Духовна реализация 4 

 Човекът е причината за разрушенията и войните 26 

 Духовното общуване - пътят към истината 34 

 

 Една от целите на човешкия живот 47 

 Бог е върховна простота 55 

 Сватбата в Ханаан 67 

 Болка и божествена помощ 70 

Инструкция 263 

 Светлина, истина и мъдрост чрез духовен анализ 1 

 Мария няма форма 30 

 Преражданията са възможности 44 

 Примерът на Исус в изпитанията 49 

 Подготовка и изпълнение 62 

инструкция 264 

 Ученикът на третото време 1 

 Истинският божествен храм 9 

 Проучване и медитация 15 

 Обявяването на Третата епоха завършва с 1950 г. 32 

 Новото божествено пришествие в третата епоха 35 

 Стремежът на ученика 48 

 Пътят към съвършенството 49 

 Духовно образование на децата 59 

Инструкция 265 

 Духовно съвършенство 1 

 Преходното и вечното 22 

 Законът за еволюцията и религиите в застой 23 
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Войните и извънредните ситуации и тяхната причина 28 

 Спиритизмът ще се появи в целия свят 38 

 Ментална комуникация 49 

Божественото наследство 63 

 Мисията на духовния свят 65 

инструкция 266 

 Дух и материя 5 

 Изпитите са благотворителни 14 

 Спокойствие в мненията 33 

 

 Значението на заслугите 34 

 Комуникация в други страни 41 

 Духовност 47 

 Духовна молитва 50 

 Наука и любов 58 

 Пророчества за божественото правосъдие 62 

Инструкция 267 

 Книгата на живота 4 

 Битката на идеите сред човечеството 23 

 От 1866 до 1950 г. 30 

 "Носителят на глас 32 

 Тестове за почистване 40 

 Новото съобщение 59 

 Отговорност на духовния Израел 66 

Инструкция 268 

 Подготовка за времето след 1950 г. 1 

 Всички ще бъдат спасени 21 

 Защо е животът 28 

 Светлината на шестия печат 48 

 Сблъсъкът на идеологии 58 

 Мария е божествен израз 67 

 Какво е вяра? 71 

инструкция 269 

 Духовен Израел по всяко време 1 

 Шестият печат е отворен 10 
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 Невежеството, източникът на всяко зло 12 

 Работник на Господ 28 

 Бог е идеалът на духовете 59 

Инструкция 270 

 Хляб и вино на духа 1 

 Мисията на спиритуалиста 10 

 Времето на пробуждането на човечеството 43 

Инструкция 271 

 Мисия и възможности на спиритуалиста 2 

 Какво е божественото правосъдие 18 

 Еволюцията на материалното и духовното е в застой 37 

 Животът на ума 43 

 Какви новини носи спиритизмът? 51 

 Човешките войни не решават нищо 64 

 Пророчества за царството на мира 66 

Инструкция 272 

 Работник на Учителя 1 

 Защо се провеждат изпитите 7 

 Третият път на Светия Дух 9 

 Ние не сме сами в борбата 21 

 Справедливостта на репарациите 23 

 Значението на Рая и Ада 29 

Материални и интелектуални произведения 38 

 Връзката между духовната и материалната смърт 46 

 Мисията на истинския спиритист 54 

инструкция 273 

 Балансът между дух и материя 5 

 Духовните хора на Третата епоха 11 

 Човечеството скоро ще се освободи 20 

 Последици от липсата на духовно познание 25 

 Спиритизмът не е религия или секта 48 

Инструкция 274 

 Преподаване на истинските ценности 2 

 Значението на духовния Израел 47 

 Еволюцията на ума 52 
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Инструкция 275 

 Нетленни ценности 2 

 Молитвата е духовна връзка с Бога 32 

 Благоприятният час 50 

 Научният свят и божественото откровение 62 

Инструкция 276 

 Стремеж към мир за човечеството 4 

 Комуникацията от ум към ум 17 

 Молитва и обновяване 26 

 Смирението 33 

 Процесът на изцеление 37 

 Пророчества 41 

 Подготовка 52 
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