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Думи на Господ  
 

…. "Искам, в изпълнение на Моите 
пророчества, да съставите томове от книги 
с това слово, което ви дадох, а по-късно да 
правите откъси и тълкувания от него и да ги 

представяте на вниманието на вашите 
ближни." (U 6, 52) 

 
... "С тази книга, която човечеството ще 
признае за Третия завет, ще защитаваш 
моята кауза. Човечеството познава само 

Закона от "Първата епоха" и написаното в 
Първия и Втория завет. Но сега Третите ще 

се обединят и ще поправят това, което 
хората са променили поради липса на 
подготовка и разбиране." (U 348, 26) 

 
... "Този глас, който ви призовава, е гласът 

на Божествения Учител. Това слово е от 
Онзи, Който е създал всичко. Същността на 

тази работа ще се превърне в основен 
камък, върху който ще се крепят всички 

бъдещи поръчки. Този, който има силата да 
направи всичко, ще превърне каменните ви 

сърца в светилище на любовта и 
възвишеността и ще запали светлина там, 

където е имало само мрак. "U 
 

У във връзка с числото се отнася до цитати 
от 12-те тома на "Книгата на истинския 

живот". 
 

Когато Господ многократно споменава 
"Книгата" или "Моята книга" в Своите речи 
и проповеди, Той не говори за материална 
книга като тази, а за съвкупността от Своите 
учения и напътствия през тази Трета епоха, 

които Той донесе на човечеството в 
Мексико от първото Си откровение през 

1884 г. до 1950 г. В тази така наречена 
"книга Той ни поднася Своя "Трети завет", 

както многократно и изрично ни 
потвърждава. Вижте също в глава 63, 

стихове 82 и 83 от тази книга. 
 
 
 
 

 

Оригинално испанско издание  
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Apartado Postal 888 México, D.F. CP 06000  
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ТРЕТИЯТ 
ЗАВЕТ 

 

I. Второто пришествие на 
Христос - трето време на 

Откровение  
    

Глава 1 - Очакване на Второто 
пришествие на Христос  
 
Въвеждащ поглед върху събитието на 
спасението 
1 В началото на времената светът нямаше 
любов. Първите хора далеч не са усещали и 
разбирали тази Божествена сила - тази 
същност на Духа, Първоизточник на всичко 
сътворено. 
2 Те вярваха в Бога, но Му приписваха само 
власт и справедливост. Хората мислели, че 
разбират Божествения език чрез 
природните стихии; затова, когато ги 
виждали меки и спокойни, мислели, че 
Господ е доволен от човешките дела; но 
когато природните сили се развихряли, 
мислели, че в тях се проявява Божият гняв. 
3 В сърцата на хората се формира идеята за 
страшен Бог, който носи гняв и чувство за 
отмъщение. Затова, когато мислеха, че са 
обидили Бога, Му принасяха всеизгаряния 
и жертви с надеждата да Го умилостивят. 
4 Казвам ви, че тези жертви не са били 
вдъхновени от любов към Бога: страхът от 
Божието правосъдие, страхът от наказание 
е бил това, което е накарало първите 
народи да плащат данък на своя Господ. 
5 Те наричаха Божествения Дух просто Бог, 
но никога Отец или Учител. 
6 Патриарсите и първите пророци са тези, 
които започват да разбират, че Бог е правда 
- да, но съвършена правда, че Той е Отец 

над всички и като Отец обича всичките Си 
създания. 
7 Стъпка по стъпка човечеството бавно 
вървяло по пътя на своята духовна 
еволюция, продължавайки своето 
поклонничество, преминавайки от една 
епоха в друга и опознавайки нещо повече 
от Божествената тайна чрез откровенията, 
които Бог давал на Своите деца във всички 
времена. 
8 Въпреки това човекът не достигна до 
пълно познание за Божествената любов, 
защото не обичаше истински Бога като 
баща и не можеше да почувства в сърцето 
си любовта, която неговият Господ винаги 
му показваше. 
9 Беше необходимо съвършената любов да 
стане човек, Словото да се въплъти и да 
приеме тяло, което да може да бъде 
докоснато и видимо за хората, за да могат 
те най-накрая да разберат колко много и по 
какъв начин Бог ги обича. 
10 Не всички разпознават в Исус 
присъствието на Отца. Как биха могли да Го 
разпознаят, след като Исус беше смирен, 
състрадателен и любящ дори към онези, 
които Го обиждаха? Те смятат, че Бог е 
силен и горд спрямо враговете Си, че е 
осъдителен и страшен за онези, които Го 
обиждат. 
11 Но както мнозина отхвърлиха това слово, 
така мнозина и повярваха - онова слово, 
което проникваше до най-дълбоката част 
на сърцето. Този начин на изцеление на 
страданието и неизлечимите болести само 
с ласка, с поглед на безкрайно състрадание, 
с дума на надежда. Учението на Отца, което 
беше обещание за нов свят, за живот, 
изпълнен със светлина и справедливост, 
вече не можеше да бъде изтрито от много 
сърца, които разбираха, че този Божествен 
човек е истината на Отца, Божествената 
любов на Онзи, Когото хората не познаваха 
и затова не можеха да обичат. 
12 Семето на тази върховна истина е посято 
завинаги в сърцето на човечеството. 
Христос беше сеячът и все още се грижи за 
семето си. След това той ще донесе своя 
плод и ще му се радва завинаги. Тогава той 
вече няма да казва в думите си: "Гладен 
съм" или "Жаден съм", защото най-сетне 
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децата му ще го обичат така, както той ги е 
обичал от самото начало. 
13 Кой ви говори за Христос, ученици? Той 
самият. 
14 Аз, Словото, съм, Който ви говоря 
отново, човечество. Познайте Ме, не се 
съмнявайте в Моето присъствие поради 
незначителността, в която се показвам. При 
Мен не може да има високомерие. 
15 Разпознайте Ме по начина Ми на живот 
в света по онова време, помнете, че умрях 
толкова смирено, колкото се бях родил и 
живял. (296, 4- 16) 
 
Надежди и очаквания 
16. След заминаването Ми през Втората 
епоха Моето завръщане се очакваше от 
поколение на поколение сред онези, които 
запазиха вярата си в Мен. От родителите на 
децата се предаваше Божественото 
обещание, а Моето слово поддържаше жив 
копнежа да се види Моето завръщане. 
17 Всяко поколение вярваше, че е 
надарено, и очакваше, че в него ще се 
изпълни словото на неговия Господ. 
18 И така, минаваше време, минаваха и 
поколения, и обещанието ми все повече се 
отдалечаваше от сърцата, и хората 
забравяха да бдят и да се молят. (356,4- 5) 
19 Светът е подложен на изпитание, 
народите усещат цялата тежест на Моето 
правосъдие, което пада върху тях, и Моята 
светлина, Моят глас, който ви призовава, се 
усеща в цялото човечество. 
20. Хората усещат Моето Присъствие, 
възприемат Моя Вселенски лъч, който се 
спуска и почива върху тях. Те Ме усещат, 
без да познават това дело, без да са чували 
думите Ми, и издигат душите си към Мен, 
за да Ме попитат: "Господи, в какви 
времена живеем? Какво означават тези 
нещастия и страдания, които са сполетели 
хората, отче? Не чуваш ли плача на този 
свят? Не си ли казал, че ще дойдеш отново? 
Кога ще дойдеш, Господи? и във всяка 
верска група и религиозна общност духът 
на Моите деца се издига и те Ме търсят, 
питат Ме, искат Ме и Ме очакват. (222,29) 
21. хората Ме разпитват и Ми казват: 
"Господи, ако съществуваш, защо не се 
проявяваш сред нас, въпреки че друг път си 
слизал в нашия земен свят? Защо не 

дойдеш днес? Толкова ли е голямо нашето 
безбожие, че да Ти попречи да ни се 
притечеш на помощ? Винаги сте търсили 
изгубените, "слепите", "прокажените" - сега 
светът е пълен с тях. Нима вече не 
предизвикваме състраданието ви? 
22 Ти си казал на апостолите Си, че ще се 
върнеш при хората и че ще дадеш знаци за 
идването Си, които сега ни се струва, че 
виждаме. Защо не ни показваш лицето Си?" 
Откровенията на Христос при Второто 
Му идване в Словото, в духовна форма, 
които започват през 1866 г. в Мексико 
чрез пионера Илия. 
23 Ето, така Ме чакат хората, без да усещат, 
че съм сред тях. Аз съм пред очите им, а те 
не Ме виждат; Аз им говоря, а те не чуват 
гласа Ми; и когато най-сетне Ме видят за 
миг, те се отричат от Мен. Но Аз 
продължавам да свидетелствам за Себе Си, 
а тези, които се надяват на Мен, ще 
продължа да очаквам. 
24 И наистина, знаменията на Моето 
откровение в това време бяха големи, дори 
кръвта. 
на хората, който се излива в реките и 
напоява земята, посочи времето на моето 
присъствие сред вас като Светия Дух. (62,27 
- 29) 
25. Никой не бива да се изненадва от 
присъствието ми. Вече ви посочих чрез Исус 
събитията, които ще обявят Моето 
проявление като Дух на истината. Казах ви 
също, че Моето идване ще бъде в дух, така 
че никой да не очаква материални прояви, 
които никога няма да дойдат. 
26 Помислете за еврейския народ, как той 
все още очаква Месията, без Той да дойде 
във вида, в който го очаква, защото 
Истинският вече е бил с тях, а те не са Го 
разпознали. 
27 човечество, няма ли да признаеш Моето 
ново откровение, за да продължиш да Ме 
очакваш според убежденията си, а не 
според това, което съм ти обещал? (99,2) 
28. Светът не трябва да очаква нов Месия. 
Както обещах да се върна, така ви съобщих, 
че Моето идване ще бъде духовно, но 
хората никога не са знаели как да се 
подготвят, за да Ме приемат. 
29 По онова време хората се съмняваха, че 
Бог може да бъде скрит в Исус, когото 
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смятаха за човек като всички останали и 
нещастен като всички. Въпреки това, с 
оглед на могъщите дела на Христос, по-
късно хората започват да вярват, че в този 
човек, който се е родил, израснал и умрял в 
света, е "Словото" на Бога. Но в днешно 
време много хора биха потвърдили Моето 
идване само ако дойда като човек, както 
във Втората епоха. 
30 доказателствата, че идвам в Духа и по 
този начин оповестявам Себе Си на 
човечеството, няма да бъдат признати от 
всички, въпреки свидетелствата, защото 
материализмът ще бъде като тъмна 
превръзка пред очите на някои. 
31. Колко хора биха искали да видят 
Христос да страда още веднъж в света и да 
получат чудо от Него, да повярват в 
Неговото присъствие или в Неговото 
съществуване. Истина ви казвам: няма да 
има повече ясли на тази земя, в които да 
Ме видят да се раждам като човек, нито 
друга Голгота, на която да Ме видят да 
умирам. Сега всички, които са възкресени 
за истински живот, ще почувстват как се 
раждам в сърцата им, както и всички, които 
упорито продължават да живеят в грях, ще 
почувстват как умирам в сърцата им. (88,27- 
29) 
32 Вижте колко много хора в момента 
търсят Писанията от миналите векове, 
размишляват над пророците и се опитват 
да разберат обещанията, които Христос е 
дал за Своето завръщане. 
33 Чуйте ги да казват: "Учителят е близо" - 
"Господ е вече тук" или "Скоро ще дойде", 
като добавят: "Знаците за Неговото 
завръщане са ясни и очевидни". 
34 Едни Ме търсят и Ме викат, други усещат 
присъствието Ми, трети усещат идването 
Ми в духа. 
35 О, ако само във всички съществуваше 
тази жажда за познание, ако само всички 
имаха това желание за познание на най-
висшата истина! (239,68 - 71) 
36. 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, които не знаят, че Аз 
се проявявам от дълго време и че скоро 
този вид проявление ще приключи. 

37 Но и това ви казвам, че мнозина от тези, 
които Ме очакват с такъв копнеж, не биха 
Ме познали, ако станат свидетели на 
начина, по който се изявявам, а по-скоро 
биха Ме отхвърлили. 
38 Само свидетелствата ще стигнат до тях и 
чрез тях те ще повярват, че съм бил сред 
децата Си. 
39. Вие също Ме чакахте вътрешно с 
нетърпение; но Аз знаех, че ще Ме 
разпознаете и ще бъдете сред Моите 
работници в това време. (255,2 - 4) 
 
Библейски обещания 
40 В Моето откровение чрез Исус ви 
съобщих за идването на Светия Дух и 
хората повярваха, че това е божественост, 
която е в Бога, непозната за тях, без да 
могат да разберат, че когато ви говорех за 
Светия Дух, ви говорех за единствения Бог, 
който подготвяше времето, когато щеше да 
се открие на хората чрез човешката 
способност за разбиране. (8,4) 
41. Защо някой трябва да се изненадва от 
новите Ми разкрития? Истина ви казвам, че 
патриарсите от древността вече са знаели 
за идването на този век, ясновидците от 
други епохи са го видели, а пророците са го 
обявили. Това беше Божествено обещание, 
дадено на хората много преди да дойда на 
света в лицето на Исус. 
42 когато обявих на учениците Си, че ще 
дойда отново, и им казах начина, по който 
ще се представя на хората, беше минало 
много време, откакто ви беше дадено 
обещанието. 
43 Сега вие имате пред очите си хода на 
онова време, тук се сбъдват онези 
пророчества. Кой може да бъде изненадан 
от това?: Само онези, които са спали в 
тъмнина, или онези, които са заличили 
обещанията Ми в тях. (12,97 - 99) 
Терминът "тъмнина" тук и на други 
места има значението на "липса на 
знание", "невежество", докато 
"светлина" се използва в обратния смисъл 
като символ на "знание", "просветление".  
44 Знаейки, че ще се задълбочите малко в 
Моите учения, и предвиждайки грешките, в 
които ще изпаднете при тълкуването на 
откровенията Ми, Аз ви обявих 
завръщането Си, като ви казах, че ще ви 
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изпратя Духа на истината, за да ви разясни 
много тайни и да ви обясни това, което не 
разбирате; ще ви изпратя Духа на истината, 
за да ви обясни това, което не разбирате; 
ще ви изпратя Духа на истината, за да ви 
обясни това, което не разбирате; ще ви 
изпратя Духа на истината, за да ви обясни 
това, което не разбирате. 
45. Защото в същността на Моето 
пророческо слово ви съобщих, че в този 
момент няма да дойда с гръм и мълния, 
както направих на Синай, нито ще стана 
човек и ще очовеча любовта Си и думите 
Си, както направих през Втората епоха, а ще 
дойда при вашия дух в лъча на Моята 
мъдрост, ще изненадам ума ви със 
светлината на вдъхновението и ще позвъня 
на вратите на сърцата ви с глас, който духът 
ви разбира. Тези предсказания и обещания 
се сбъдват едва сега. 
46 Достатъчно е да ви подготвя малко, за да 
видите Моята светлина и да почувствате 
присъствието на Моя Дух - същият, който ви 
обяви, че ще дойде да ви учи и да ви 
разкрие истината. (108,22 - 23) 
47. Има много хора, които от плахост или 
липса на усърдие не са се развили и 
следват само Закона на Мойсей, без да 
признават идването на Месията, и други, 
които, макар и да вярват в Исус, все още не 
са очаквали обещания Дух на утехата. Сега 
слязох за трети път, а те не Ме очакваха. 
48. Ангелите обявиха тези откровения и 
техният зов изпълни залата. Разпознахте ли 
ги? Духовният свят е дошъл при вас, за да 
стане свидетел на моето Присъствие. 
Всичко, което е написано, ще се сбъдне. 
Разрушението, което се е отприщило, ще 
победи високомерието и суетата на човека 
и той, станал смирен, ще Ме потърси и ще 
Ме нарече Отец. (179,38 - 39) 
49. ето какво ви казах по онова време: 
"Това, което ви казах, не е всичко, на което 
имам да ви науча. За да узнаете всичко, 
първо трябва да си отида и да ви изпратя 
Духа на истината, за да ви обясни всичко, 
което съм казал и направил. Обещавам ти 
Утешител във време на изпитание." Но този 
Утешител, този Обяснител, съм Аз самият, 
който се завръща, за да ви просветли и да 
ви помогне да разберете предишните 

учения и това ново, което сега ви поднасям. 
(339,26) 
50. В мъдростта е лечебният балсам и 
утехата, за която копнее сърцето ви. Ето 
защо веднъж ви обещах духа на истината 
като дух на утехата. Но е важно да имаме 
вяра, за да не спираме по пътя и да не 
изпитваме страх пред изпитанията. (263,10 - 
11) 
 
Изпълнени предзнаменования 
51 Малцина са хората, които разпознават 
знаците, че е настъпила нова епоха и че Аз 
понастоящем се разкривам на човечеството 
в духовен план. В мнозинството си те 
посвещават живота и усилията си на 
материалния прогрес и в тази безмилостна, 
а понякога и кървава борба за постигане на 
целите си живеят като слепци, губят 
посоката, вече не знаят към какво се 
стремят, не виждат яркия блясък на новата 
зора, не забелязват знаците и са далеч от 
придобиване на знанието за моите 
откровения. 
52. Това човечество е вярвало повече в 
ученията и думите на хората, отколкото в 
откровенията, които съм му дал през 
вековете. Чакате ли Отец в Своята 
справедливост да ви изпрати по-големи 
знамения от тези, които виждате на всяка 
крачка, за да почувствате и да повярвате, че 
това е времето, предсказано за Моето 
проявление като Дух на истината? Ах, вие, 
маловерци! Сега ще разберете, ученици, 
защо понякога ви казвам, че гласът Ми вика 
в пустинята, защото няма кой да го чуе и да 
му обърне внимание. (93, 27 - 28) 
53 За да могат всички хора по земята да 
повярват в истинността на тази вест, Аз 
направих така, че знаменията, пророкувани 
в стари времена, да бъдат усетени по 
цялата земя - пророчества, които говореха 
за Моето завръщане. 
54 Ето защо, когато тази блага вест достигне 
до народите, хората ще изследват и 
проучат всичко, което им е било казано в 
тези времена, и с изненада и радост ще 
открият, че всичко, което е било обявено и 
обещано относно Моето завръщане, е било 
вярно изпълнено според Този, Който има 
само една воля, едно слово и един закон. 
(251,49) 
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55 Във "Второто време" Аз обявих на Моите 
апостоли Моето ново Откровение и когато 
те Ме попитаха какви знамения ще обявят 
това време, Аз им обявих едно след друго, 
както и доказателствата, които ще им дам. 
Историята на спасението е разделена от 
Христос на три големи части, епохи или 
"времена", като "Втората епоха" е тази 
на Божието откровение чрез Исус и 
времето след това (вж. глава 38 за повече 
подробности).  
56. до последно се появиха знамения, 
които провъзгласяват, че това е времето, 
предсказано от Исус, и сега ви питам: Ако 
това духовно проявление, в което ви карам 
да участвате, не беше истина, защо тогава 
Христос не се появи (във формата, която 
вярващите очакват), въпреки че знаменията 
пристигнаха? Или вярвате, че изкусителят 
има власт над цялото творение и над 
природните сили, за да ви измами? 
57. веднъж ви предупредих, за да не се 
поддадете на съблазънта на лъжепророци, 
лъжехристи и лъжеспасители. Но днес ви 
казвам, че въплътеният дух, благодарение 
на своята еволюция, знания и опит, се е 
пробудил до такава степен, че не е лесно да 
му предложиш тъмнина като светлина, 
колкото и заслепяване да има на 
разположение. 
58. затова ви казах: Преди да се оставите на 
този път със сляпа вяра, изследвайте 
колкото искате! Знайте, че това Слово е 
дадено за всички и че никога не съм 
запазвал част от него само за определени 
хора. Вижте, че в този труд няма книги, в 
които да се опитвам да запазя в тайна от 
вас някое учение. 
59. Но Аз също ви казах в онази Втора епоха 
чрез устата на Моя апостол Йоан: "Ако 
някой чуе гласа Ми и отвори вратата, Аз ще 
вляза при него и ще споделя храната с него, 
и той с Мен." По същия начин ви научих на 
притчата за девиците, за да я вземете 
присърце в този момент. (63,79 - 80) 
60 Тъй като предзнаменованията и 
посещенията дойдоха, а Аз не се явих нито 
в синагогата, нито в някоя църква, не 
подозира ли светът, че трябва да се явя на 
някое място, тъй като не мога да вървя 
против словото Си? (81,41) 
 

Глава 2 - Зората на третото време  
 
Първото обявление 
1 това е ден на паметта: на дата като 
днешната Аз посветих първите Си 
гласоподаватели, за да оповестя чрез тях 
новите Си директиви и новите Си 
откровения. Духът на Илия просия чрез 
Роке Рохас, за да ви напомни за Пътя, който 
е Божият закон. 
- Името на този първи гласоподавател се 
произнася "Роке Рохас". 
2 Моментът беше тържествен, духът на 
присъстващите трепереше от страх и 
възторг, точно както трепереше сърцето на 
Израил на планината Синай, когато беше 
провъзгласен законът; както трепереха 
учениците, когато видяха преображението 
на Исус на планината Тавор, когато Мойсей 
и Илия се появиха духовно от дясната и 
лявата страна на Учителя. 
3 На 1 септември 1866 г. се ражда нова 
епоха, настъпва нов ден: "Третата епоха", 
която настъпва за човечеството. 
4 Оттогава нататък много пророчества и 
много обещания, които Бог е дал на хората 
в продължение на хиляди години, се 
изпълняват непрестанно. При вас те са 
изпълнени, мъже и жени, които обитавате 
света в този момент. Кои от вас смятате, че 
са били на земята, когато са били изречени 
тези пророчества и са били дадени тези 
обещания? Само аз знам, но важното е да 
знаете, че ви обещах и че сега го 
изпълнявам. 
5. Знаете ли за онзи "облак", на който 
учениците Ми Ме видяха да се издигам, 
когато им се явих за последен път? Защото 
наистина е писано, че ще се върна "на 
облак", и аз го изпълних. На 1 септември 
1866 г. Моят Дух дойде на символичен 
облак, за да ви подготви да приемете 
новото учение. След това, през 1884 г., Аз 
започнах да ви давам Моите учения. 
6. не дойдох като човек, а духовно, 
ограничен в лъч светлина, за да го оставя да 
почива върху човешката способност за 
разбиране. Това е начинът, избран от 
Моята воля, за да ви говоря в този момент, 
и Аз ще ви призная за вярата, която имате в 
това слово. 
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7 Защото не Мойсей ви води през пустинята 
към Обетованата земя, нито Христос като 
човек ви кара да чуете Неговото Слово за 
живот като път към спасението и свободата. 
Сега до ушите ви достига човешкият глас на 
тези същества и е необходимо да се 
одухотворите, за да откриете Божествената 
същност, в която присъствам. Затова ви 
казвам, че е заслужено да вярвате в това 
слово, защото то е дадено чрез 
несъвършени същества. (236,46 - 50) 
8 През 1866 г. се ражда първата общност от 
спиритуалисти, ученици на това дело. Под 
светлината на Моя Дух и напътствани от 
Илия, тези първи ученици започнаха да 
получават лъчите на посланието, което вие 
сега получавате в изобилие - тяхното 
заключение. (255,10) 
 
Съобщения и съвети от цял свят 
9 Илия, който трябваше да дойде пръв, за 
да подготви пътя на Господа, се изяви за 
първи път през 1866 г. чрез човешкото 
разбиране. Няма ли да отделите малко 
време, за да проучите знаците и събитията, 
които са се случили във всички области и са 
съвпаднали с времето на това проявление? 
Отново онези учени, които изучават 
звездите и които в древността са били 
наричани магьосници, ще свидетелстват, че 
небесата са дали знаци, които са 
Божествени призиви. (63,81) 
10. Не си мислете, че в тази точка на земята, 
където се чува това слово, е единственото 
място, където се поставям с децата Си. 
Защото, истина ви казвам, Моето 
проявление в различни форми е 
универсално. 
11 Илия, който се прочу сред вас като 
предвестник на Моето провъзгласяване 
чрез човешкия разум, не дойде само в тази 
земя, където живеете. Той обикаляше от 
едно място на земята до друго, като 
обявяваше Новата ера и провъзгласяваше 
приближаването на Небесното царство. 
12 От всички страни се чуваха призиви за 
моето идване при вас: разтърсената 
природа раздвижваше земята, науката се 
удивляваше на новите откровения, 
духовният свят връхлиташе върху хората, но 
човечеството оставаше глухо за тези 
призиви, предвестници на нова епоха. 

- Този израз се отнася до обитателите на 
висшите нива отвъд, светлите духове от 
духовния свят на Бога. 
13. Поток от Божествена светлина се спусна, 
за да изведе хората от техния мрак. Но те - 
егоистични и материализирани , далеч от 
стремежа към съвършенство 
Хората по света, които се опитваха да 
подобрят моралния си живот на земята, 
използваха тази светлина само за да 
създават тронове и слава, удобства и 
удоволствия за тялото, а ако сметнеха за 
необходимо, и оръжия, с които да 
унищожават живота на своите ближни. 
Очите им бяха заслепени от интензивността 
на Моята светлина и суетата им стана 
причина за гибелта им. Но аз ви казвам, че 
именно чрез тази светлина те ще намерят 
истината, ще открият пътя и ще се спасят. 
Това означава обратното на 
"одухотворен", т.е. живот и мислене на 
човека, които са свързани само с 
материалното и физическото. 
14 Онези, които са успели да приемат тази 
светлина в съзнанието си и са я приели като 
Божествено послание, са позволили на 
съвестта си да направлява стъпките им и да 
служи като ръководство за работата им. 
Защото те имаха предчувствие, че Господ е 
дошъл отново и че е с хората. 
15. Представителите на различните секти и 
вероизповедания не искаха да Ме приемат 
- тяхното сърце, достойнство и фалшиво 
величие им пречеха да Ме приемат 
духовно. Ето защо по цялата земя са 
създадени групи, братства и сдружения на 
онези, които усещат присъствието на 
Новата ера, които търсят уединение, за да 
се молят и да получават вдъхновенията на 
Господ. (37,76 - 81) 
16 има религиозни общности, които се 
опитват да се подготвят за моето 
завръщане, без да знаят, че вече съм в 
процес на раздяла 
17 Аз призовах всички и наистина Моят 
призив и слухът, че в момента се изявявам 
пред хората, достигнаха до всяко кътче на 
земята, заедно със свидетелствата и 
доказателствата, които говорят за Мен: 
грешници, които се обновяват, невярващи, 
които се обръщат, "мъртви", които 
възкръсват, неизлечимо болни, които 
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оздравяват, и обладани, които се 
освобождават от злото си. 
18. Но намерих мнозина глухи, други суетни 
в земния си престиж, а трети твърде 
боязливи, за да направят Моето 
проявление известно като Духа на истината. 
Приемах и учех всички, които идваха при 
Мен и се доверяваха на Моята любов. 
(239,17 - 19) 
19 от други страни при този народ ще 
дойдат тълпи от 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. 
20 Защото в много части на света са 
получени мои послания, в които се казва, 
че Божественият ми лъч е слязъл на едно 
място на Запад, за да говори на 
човечеството в този момент. 
21. когато дойде времето, ще ги видиш да 
идват от други народи и нации, за да те 
търсят. Тогава хората от големите 
деноминации ще бъдат поразени, че не 
към тях съм се обърнал. (276,45) 
22. Колко малко се интересува светът от 
Моето ново проявление! Колко малко са 
тези, които се събуждат и Ме очакват, и 
колко много са тези, които спят! 
23. За тези, които живеят в очакване, мога 
да ви кажа, че не всички познават 
действителната форма на Моето 
присъствие в този момент. Защото, докато 
едни, под влияние на древните вярвания, 
смятат, че ще се върна в света като човек, 
други вярват, че трябва да се появя в 
някаква форма, видима за всяко човешко 
око, а малцина само се досещат за истината 
и подозират, че Моето идване е духовно. 
24 Докато едни се чудят каква форма ще 
приема, в кой час или ден ще се покажа на 
земята и на кое място ще се появя, други, 
без да мислят за конкретни прояви или 
времена, казват: "Учителят вече е сред нас, 
Неговата светлина, която е Неговият Дух, ни 
залива". 
25. Когато това послание достигне до 
всички сърца, за някои от тях то ще бъде 
момент на радост, защото ще намерят в 
него потвърждение на всички свои 
предчувствия и на вярата си. Други обаче 
ще отричат истинността на моето послание, 

защото няма да го намерят в съответствие с 
това, което са вярвали, че ще се случи, и с 
начина, по който то ще бъде разкрито. 
(279,41 - 44) 
 
Делото на Илия като предвестник на 
Господа 
26. направих така, че Илия да се завърне в 
"Третото време", а Аз като Учител го бях 
обявил в онова "Второ време", казвайки: 
"Наистина, Илия беше сред вас, а вие не го 
познахте. Аз ще се върна в света, но истина 
ви казвам, че преди Мене ще бъде Илия." 
- виж глава 38 
27. Тъй като всяка дума на Учителя се 
сбъдва, Илия дойде пред Мен в "Третата 
епоха", за да събуди духовете, да ги накара 
да подозират, че Часът на Светия Дух 
отваря своята порта, да каже на всеки дух 
да отвори очите си, да се подготви да 
премине прага на Втората епоха към 
Третата. За да бъде проявлението на Илия 
по-осезаемо в тази "Трета епоха", аз го 
накарах да се прояви чрез праведен човек: 
Роке Рохас. 
28 Илия духовно, от другия свят, просветли 
този човек, вдъхнови го, укрепи го и го 
напътстваше във всичките му пътища от 
началото до края. 
29. но наистина, не ви казвам, той избра 
Роке Рохас сред хората. Аз го избрах, 
изпратих му дух, подготвен от Моята 
милост. Аз му дадох тяло, също приготвено 
от Мен, и вие знаете, че той беше смирен и 
че Отец извърши велики дела чрез неговото 
смирение и добродетел. Той е пророк, 
гласоподавател, ясновидец и водач. Във 
всичко това той оставил на хората блестящ 
пример. 
30 Той беше осмиван и подиграван от 
собствения си народ, подобно на Мойсей в 
пустинята, беше преследван като пророк 
Илия и трябваше да се оттегли по върховете 
на планините, за да се моли и да се 
застъпва за народа си. 
31 Подобно на своя Учител, той беше 
подиграван и осъждан от свещениците и 
книжниците. Подобно на Учителя си, само 
малцина повярваха, последваха го и го 
заобиколиха. Ръцете му излъчваха лечебна 
сила и правеха чудеса, които вдъхваха вяра 
на някои и предизвикваха объркване у 
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други. За някои от тях от устата му 
прозвучаха пророчески думи, които се 
изпълниха докрай. Устата му даваха съвети, 
пълни с утеха за болните по сърце. 
32. Духът му е способен да получава велики 
вдъхновения и да изпада във възторзи като 
тези на праведните, апостолите и 
пророците. Духът му успява да се откъсне 
от този свят и от тялото си, за да навлезе в 
духовната сфера и смирено да достигне до 
вратите на Тайната съкровищница на 
Господ. Чрез това издигане духът на Илия 
става известен на първите свидетели, преди 
да дойде лъчът на Учителя. (345,57 - 58) 
33 Роке Рохас събира група мъже и жени, 
изпълнени с вяра и добра воля, и там, в 
лоното на първите му събрания, Илия се 
разкрива чрез съзнанието на пратеника, 
като казва: "Аз съм пророк Илия, този от 
Преображението на планината Тавор". Той 
дава първите учения на първите си 
ученици, като същевременно им обявява 
епохата на одухотворяване и пророкува, че 
лъчът на Божествения Учител скоро ще 
дойде, за да общува с хората си. 
34 Един ден, когато скромното сборище на 
Роке Рохас беше пълно с последователи, 
които вярваха в думите на този човек, Илия 
слезе, за да просветли ума на своя 
говорител, и вдъхновен от Мен, помаза 
седем от тези вярващи, за да представляват 
или символизират седемте печата. 
35 По-късно, когато настъпи обещаният 
момент на Моето проявление, открих, че от 
тези седем избрани само една гледаше в 
очакване на пристигането на чистия Съпруг 
и това беше сърцето на Дамяна Овиедо, 
девойката, чийто ум първи получи 
светлината на Божествения лъч като 
награда за нейната упоритост и подготовка. 
36. Дамяна Овиедо представи Шестия 
печат. Това беше още едно доказателство, 
че светлината на Шестия печат е тази, която 
осветява тази епоха. (1,6 - 9) 
- Този термин, който се отнася до 
Откровението на Йоан, обозначава 
предпоследния от "Седемте печата", 
които трябва да се разбират като 
символи за 7 епохи в рамките на трите 
века от историята на спасението (за 
повече подробности вж. глава 38). 

37 Малцина можеха да усетят присъствието 
на Божия пратеник. Той отново е гласът, 
който зове в пустинята, и отново подготвя 
сърцата на хората за идването на Господа. 
По този начин Шестият печат се разхлабва, 
позволява да се види съдържанието му и се 
излива върху човечеството като река от 
правда и светлина. По този начин се 
изпълняват много обещания и пророчества. 
38 Илия, както Исус и Мойсей, просвети 
очите на вашия дух, за да гледате Отца. 
Мойсей ви е учил: "Да обичаш ближния си 
като себе си". Исус ви е казал: "Обичайте се 
един друг." Илия ви заповядва да 
проявявате все повече състрадание към 
ближния си и веднага добавя: "и ще видите 
Отца Ми в цялата Му слава". (81,36 - 37) 
39 Когато тъмнината, която обгръща 
човечеството, се разсее и стане светлина в 
духовните същества, те ще усетят 
присъствието на нова епоха, защото Илия 
се е завърнал при човечеството. 
40 Но тъй като те не можеха да го видят, 
беше необходимо духът му да се изяви 
чрез способността за човешко разбиране и 
да се покаже пред пророците в емблемата 
на пророк Илия: над облаците в огнената си 
колесница. 
41. Илия е дошъл в това време като 
предвестник, за да подготви Моето идване. 
Той е дошъл като пророк, за да ви възвести 
новата епоха с нейните борби и изпитания, 
но и с мъдростта на нейните откровения. 
Той идва със своето превозно средство от 
светлина, за да ви покани да се качите на 
него, да ви издигне над облаците и да ви 
отведе в Духовния дом, където цари мир. 
Доверете му се като на Добрия пастир, 
следвайте го духовно, както хората 
следваха Мойсей в "Първия път". Молете се 
той да ви помогне в изпълнението на 
мисията ви и ако искате да му подражавате, 
направете го." (31,58 - 59) 
42. Илия, дух с голяма сила, който не е 
признат от човечеството, винаги е бил мой 
предшественик. Днес той е дошъл още 
веднъж, за да събере белязаните - както за 
мен, така и за всички хора. 
- Белязаните (на испански: marcados) или 
запечатаните (Откр. Йоан, гл. 14,1-5) са 
избрани от Христос, които са получили 
знака на божествената Троица на челата 
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си. (За повече информация вижте глава 39, 
последен параграф). 
43 Ако се подготвите и изучавате Моето 
учение, за да разберете волята Ми, Илия 
ще ви дойде на помощ и ще ви бъде 
подкрепа и приятел. 
44. Илия е (божествен) лъч, който 
просветлява и напътства всички същества и 
ги води към Мен. Обичайте Го и Му се 
покланяйте като на свой първопроходец и 
застъпник. (53,42 - 44) 
45 Пророк Илия, предвестник на "третата 
епоха", се застъпва за своето стадо, моли се 
за онези, които не знаят как да се молят, и 
покрива с мантията си петното на грешника 
с надеждата за неговото обновление. Илия 
въоръжава своите множества, своите 
армии, за да се борят с мрака, създаден от 
невежеството, греха, фанатизма и 
материализма на човечеството. (67,60) 
46. Сега задачата на всички, които вече са 
подготвени и пробудени, е да провъзгласят 
освобождението на света. Помнете, че 
Илия, Обещаният за това време, в момента 
подготвя всичко, за да освободи 
поробените от материализма народи на 
земята от властта на фараона, както някога 
Мойсей е направил в Египет с племената на 
Израел. 
47 Кажете на събратята си, че Илия вече се 
е изявил чрез човешкия ум, че 
присъствието му е в духа и че той ще 
продължи да осветява пътя на всички 
народи, за да могат да вървят напред. 
48. Вашият Пастир има задачата да върне 
всички същества към истинския им път, 
независимо дали той принадлежи на 
духовната, моралната или материалната 
сфера. Затова ви казвам, че народите, които 
приемат призива на своя Господ чрез Илия, 
ще бъдат благословени, защото ще останат 
обединени от закона на справедливостта и 
любовта, който ще им донесе мир като 
плод на тяхното разбирателство и братство. 
Така обединени, те ще бъдат поведени към 
бойното поле, където ще се борят срещу 
корупцията, материализма и лъжата. 
49. В тази борба хората от това време ще 
изпитат новите чудеса и ще разберат 
духовния смисъл на живота - този, който 
говори за безсмъртие и мир. Те ще 
престанат да се убиват помежду си, защото 

ще осъзнаят, че това, което трябва да 
унищожат, е тяхното невежество, егоизъм и 
покварени страсти, от които са произлезли 
техните падения и трудности, както 
материални, така и духовни. (160,34 - 36) 
50 Илия е Божият лъч, чиято светлина ще 
разпръсне тъмнината и ще ви избави от 
робството на този век, който е на греха, и 
ще преведе духа ви през пустинята, докато 
стигне до "Обетованата земя" в лоното на 
Бога. (236,68) 
 

Глава 3 - Духовното слънце на 
Второто пришествие на Христос  
 
Идването на Господ 
1 Присъствам в човечеството във време, 
когато новите открития преобразиха 
живота на хората, и усещам присъствието 
си сред вас със същото смирение, което 
някога познахте в Мен. 
2 Божието "Слово" не е станало отново 
човек, Христос не се е родил отново в 
мизерната кошара - не; защото вече не е 
необходимо тялото да свидетелства за 
Божията сила. Ако хората мислят, че това 
тяло тук е Бог, дошъл в света, те грешат. 
Божието присъствие е духовно, 
универсално и безкрайно. 
3 Ако всичко, което хората са придобили 
през това време, беше в рамките на 
справедливото, законното и доброто, 
нямаше да има нужда да слизам, за да ви 
говоря отново. Но не всички дела, които 
това човечество Ми представя, са добри: 
има много прегрешения, много 
несправедливости, много отклонения и зли 
дела. Ето защо беше необходимо Моята 
грижовна любов да събуди човека, когато 
той беше най-погълнат от работата си, да 
му напомни за задълженията, които е 
забравил, и на Кого дължи всичко, което е и 
което ще бъде. 
4 За да направя Себе Си чуваем за 
материализираното човечество, което не 
можеше да Ме чуе от дух на дух, Аз 
трябваше да използвам техните духовни 
дарби и способности, за да се изявя чрез 
човешкия интелект. 
5. Обяснението защо "слизам", за да 
общувам с вас, е следното: Тъй като не сте в 
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състояние да се издигнете, за да 
разговаряте с вашия Господ от дух на дух, 
Аз трябваше да сляза едно ниво по-ниско, 
тоест от духовното, от Божественото, 
където вие все още не можете да 
достигнете. Тогава трябваше да използвам 
вашия орган за разбиране, който се намира 
в човешкия мозък, и да предам 
Божественото Си вдъхновение с човешки 
думи и материални звуци. 
6. човекът се нуждае от разширено 
познание и Бог е този, който идва при 
човека, за да му повери мъдрост. Ако 
средствата, избрани за Моето кратко 
проявление чрез органа на ума, не 
изглеждат достойни за тези говорители, Аз 
ви казвам в интерес на истината, че 
посланието, което се дава чрез тях, е много 
голямо. Вие бихте предпочели Моето 
провъзгласяване да бъде направено за 
хората с помпозност и церемонии, които 
биха направили впечатление, но които в 
действителност, погледнати от духа, биха 
били напразни и не биха съдържали 
истинска светлина. 
7 Бих могъл да дойда под светкавици и 
бури, за да почувствам силата Си; но колко 
лесно би било тогава за човека да признае, 
че Господното присъствие е дошло! Но не 
мислите ли, че тогава в сърцата ви щеше да 
се върне страхът, а също и представата за 
нещо непонятно? Не мислите ли, че всяко 
чувство на любов към Отца би се 
превърнало само в страх от Неговата 
справедливост? Но знайте, че Бог, макар и 
да е всемогъща сила, няма да ви завладее с 
тази сила, няма да надделее чрез нея, а с 
друга сила - тази на любовта. 
8. Божественият Дух е този, който говори на 
Вселената днес. Той е този, който носи 
светлина за всичко, което не сте виждали 
ясно в други времена. Той е зората на нов 
ден за всички хора, защото ще ви освободи 
от фалшивите страхове, ще премахне 
съмненията ви, ще освободи духа и ума ви. 
9 Казвам ви: След като опознаете 
същността на моите учения и 
справедливостта на моите закони, ще 
осъзнаете и ограниченията, които 
въображението ви е наложило и ви е 
попречило да преминете отвъд малкото 
познание за истината. 

10 Вече не страхът или страхът от наказание 
ще ви пречат да изследвате, да откривате. 
Само ако наистина искаш да узнаеш онова, 
което е непонятно за теб, съвестта ти ще ти 
забрани пътя; защото трябва да знаеш, че 
човек няма право на цялата истина и че 
трябва да схваща от нея само онази част, 
която му съответства. 
11 Хора: Когато беше обявено, че Моето 
идване ще бъде сред войни, отприщени 
природни сили, мор и хаос, това не беше, 
защото Аз щях да ви донеса всичко това, а 
защото Моето присъствие щеше да бъде 
полезно за човечеството точно в този час на 
криза. 
12 Ето сега се изпълни всичко, което беше 
казано за Моето завръщане. Идвам при 
хората, докато светът се бори със смъртта, а 
земята се тресе и трепери в предсмъртния 
си грохот, за да проправи път на новото 
човечество. Затова Божият призив в 
"Третата епоха" е призив на любовта - 
любов, която носи и вдъхновява 
справедливост, братство и мир. 
13 Някога Христовото слово покълна в 
учениците Му, а в хората, които ги 
последваха, израсна семето Му. Учението 
му се разпространи и смисълът му се 
разнесе по целия свят. Така ще се 
разпространи и настоящото учение, което 
ще бъде прието от всички, които са 
способни да го усетят и разберат. (296, 17 - 
27, 35) 
 
Всички очи ще Ме гледат 
14 Исус каза на учениците си: "Ще се 
отдалеча от вас за малко - ще се върна." 
Тогава им се разкрива, че техният Учител 
ще дойде "на облак", заобиколен от ангели, 
и ще изпрати лъчи светлина на земята. 
15. Ето ме сега "на облака", заобиколен от 
ангели, които са духовните същества, 
изявили се пред вас като пратеници на 
Моята Божественост и като ваши добри 
съветници. Лъчите на светлината са моето 
слово, което ви носи нови откровения и 
преизпълва с мъдрост всяка способност за 
разбиране. 
16 Блажени са онези, които са повярвали, 
без да виждат, защото те са тези, които 
усещат присъствието Ми. (142, 50 - 52) 
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17 човек ще открие истината чрез духа си, 
всички ще усетят присъствието Ми; защото 
Аз вече ви казах навреме, че всяко око ще 
Ме види, когато настъпи времето. 
18 Сегашното време, в което живеете, е 
точно онова, което е било обявено от 
Моето слово и Моите пророци в миналите 
времена, в което всички хора трябва да Ме 
виждат чрез усещанията и способностите на 
своя дух. 
19 Няма да е необходимо да Ме видят в 
ограничена човешка форма, за да могат да 
кажат, че са Ме видели, но ще е достатъчно 
духът им да Ме почувства и умът им да Ме 
разбере, за да могат да кажат съвсем 
вярно, че са Ме видели. 
20. Любовта и вярата, както и 
интелигентността, могат да видят 
безкрайно повече, отколкото очите ви 
могат да видят. Ето защо ви казвам, че не е 
необходимо да ограничавам Присъствието 
Си до човешка форма или чрез някаква 
символична фигура, за да ви накарам да Ме 
видите. 
21. Колко от онези, които Ме видяха или се 
движеха с Мен в онази "втора епоха", дори 
не знаеха кой съм Аз. От друга страна, 
колко от онези, които дори не знаеха кога 
съм се родил като човек, Ме видяха в духа, 
разпознаха Ме по светлината и се радваха 
на присъствието Ми благодарение на 
вярата си. 
22. Отворете очите си и докажете с вярата 
си, че сте деца на светлината. Всички вие 
можете да Ме видите, но за това е важно 
да имате вяра. (340, 45 - 51) 
23 Казвам ви: Ако това човечество, поради 
своята незлобивост, отвръщането си от 
правдата и добротата, се опълчи още 
повече срещу Мен, Аз ще се появя на пътя 
им, изпълнен със слава, както направих 
пред Саул, и ще ги накарам да чуят гласа 
Ми. 
24 тогава ще видите колко много от онези, 
които, без да знаят, са Ме преследвали, ще 
тръгнат преобразени и просветени да Ме 
следват по пътя на доброто, любовта и 
правдата. 
25. на тях ще кажа: Спрете се, пътници, и 
пийте от този извор на кристални води. 
Отдъхнете си от трудното житейско 
пътуване, което ви наложих. Поверете Ми 

скърбите си и позволете на погледа Ми да 
проникне дълбоко в духа ви, защото Аз ще 
ви изпълня с благодат и ще ви утеша. 
(82,46) 
26. Любовта ми ще накара и най-
чувствителните ви струни да затреперят. Но 
именно съобразяването с вашата съвест ще 
ви накара да чуете Моя Божествен концерт 
и много от вас ще Ме видят в сладкия вид 
на Исус. 
27. трябва да ви обърна внимание, че 
формата на Исус не е най-съвършеният 
начин, по който ще Ме видите. Когато в 
миналото ви казах: "Всички очи ще Ме 
видят", ви дадох да разберете, че всички 
ще видите истината, макар че трябва да ви 
кажа, че ще се огранича според развитието 
на всеки дух. Но когато се изкачиш по 
стълбата на съвършенството, със сигурност 
ще Ме видиш в цялата Ми слава. 
28. Сега не се опитвайте да си Ме 
представяте по какъвто и да е начин. 
Помислете: Ако вашият дух, макар и 
ограничен, е същност, е светлина - каква 
форма би могъл да има Вселенският дух на 
вашия Господ, който няма нито начало, 
нито край? Оставете непостижимото в 
моята Книга на божествената мъдрост. 
(314,69 - 70) 
29. В Словото Си от Втората епоха ви 
съобщих, че ще дойда при вас отново, че 
Моите духовни войнства ще слязат с Мен. 
Но човечеството не е разбрало и 
изтълкувало правилно значението на 
Моето слово. 
30 Ето защо всяка религиозна общност Ме 
очаква сред себе си, ето защо те очакват да 
Ме видят със смъртните си очи; но тези, 
които сега Ме очакват по този начин, са 
същите, които някога отричаха, че Исус е 
Месията, и го смятаха за мечтател. 
31. днес ви казвам, Мои ученици: ще дойде 
момент, когато ще Ме видите в цялата Ми 
слава. По това време земята и нейните 
обитатели ще бъдат пречистени, а 
добродетелта и красотата на духа - 
възстановени. Болката ще изчезне и всичко 
ще бъде блаженство, ще бъде един 
безкраен "ден" без край за вас. Нима не 
искате да видите тези чудеса? Нима не 
искате децата ви да общуват с Моя Дух и да 
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създадат свят на мир, свободен от греха? 
(181, 74 , 81) 
32. Ако човечеството беше в състояние да 
разбере пророчествата за "Първата" и 
"Втората епоха", то нямаше да се обърка 
пред осъзнаването на същите. Същото се 
случи и във Втората епоха, когато Месията 
се роди сред хората, както се случва и сега, 
когато дойдох в духа. 
33. Смисълът на моето учение е един и същ 
и в двата случая. Тя ви подготвя да 
превърнете този живот в любящ дом, макар 
и преходен, където хората се смятат и 
третират като братя и сестри и си показват 
топлината на истинското братство. 
34. Подгответе и духа, за да влезе след този 
живот в онези светове или домове, които 
Господ е приготвил за Своите деца. 
Желанието ми е, когато стигнете до тях, да 
не се чувствате странно, а одухотвореността 
и вътрешното ви познание да ви накарат да 
виждате всичко, с което се сблъсквате, 
сякаш сте били там и преди. В това ще има 
много истина, ако вече сте в контакт с 
духовното чрез молитва. (82,9 - 10) 
35 Аз съм скитникът, който чука на вратите 
на вашите сърца. Чукам, а вие не знаете кой 
е; отваряте, а не ме познавате. Аз съм като 
странника, който идва в някое село и няма 
кой да го познае, като чужденеца, който 
влиза в чужда страна и не го разбират на 
неговия език. Така се чувствам сред вас. 
Кога ще почувствате Моето присъствие? О, 
народе, кога ще Ме познаеш, както 
навремето Йосиф беше познат от братята си 
в Египет? (90, 1) 
 

Глава 4 - Инструкции чрез 
божествени проявления  
 
Източник на съобщенията 
1 Говори ви Словото, което винаги е било в 
Бога, същото, което е било в Христос и 
което днес познавате чрез Светия Дух; 
защото Словото е Слово, е Закон, е 
Послание, е Откровение, е Мъдрост. Ако 
сте чули "Словото" чрез думите на Христос 
и сега го приемате чрез вдъхновението на 
Светия Дух - наистина ви казвам, че сте чули 
Божия глас. Защото има само един Бог, 

само едно Слово и само един Свети Дух. 
(13, 19) 
2. Знаете ли какъв е произходът на онази 
светлина, която се съдържа в думите, 
произнасяни от устните на носителите на 
гласа? Нейният произход е в Доброто, в 
Божествената любов, във Вселенската 
светлина, която произлиза от Бога. Тя е лъч 
или искра от Всесветлината, която ви дава 
живот - част от Безкрайната сила, която 
движи всички неща и чрез която всички 
неща вибрират, пулсират и непрестанно се 
движат. Това е това, което наричате 
божествено сияние; това е светлината на 
Божествения дух, която осветява и оживява 
духовете. (329, 42) 
3 В този момент ви говори Онзи, Който 
винаги е идвал за вашето спасение: 
Христос, божественото обещание, станал 
човек в Исус във "Втората епоха", "Словото" 
на Бога, станало човек; Духът на любовта, 
на светлината, на мъдростта, ограничен в 
лъч, който докосва духа и ума на човека 
чрез съвестта, за да го научи да предава 
моите мисли. (90, 33) 
4 Аз съм Христос, който е преследван, хулен 
и обвиняван в този свят. След всичко, което 
Ми сторихте през "Втората епоха" в Исус, Аз 
идвам при вас, за да ви докажа още 
веднъж, че съм ви простил и ви обичам. 
5 Голи Ме поставихте на кръста и по същия 
начин се връщам при вас, защото не 
скривам Духа Си и истината Си от очите ви 
зад дрехата на лицемерието или лъжата. Но 
за да Ме разпознаеш, първо трябва да 
пречистиш сърцето си. (29, 27 - 28) 
6 Днес ви казвам: Тук е Учителят - онзи, 
когото хората наричаха Равин от Галилея. 
Давам ви Вечното учение, учението за 
любовта. Трапезата, на която ви каня днес, 
е духовна, а хлябът и виното - също. Но 
днес, както винаги, Аз съм Пътят, Истината 
и Животът. (68,33) 
 
Местата на откровението и получателите 
на проявленията 
7 помнете, че Аз съм "Словото" на Отца; че 
божествената същност, която получавате в 
това Слово, е светлина от Духа на 
Създателя; че съм оставил във всеки от вас 
част от Моя Дух. 
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8 но като виждаш бедността, която обгръща 
множеството, което Ме слуша, и 
скромността на стаята, в която се събирате, 
Ме питаш мълчаливо: Учителю, защо не 
избра за Своето проявление в този момент 
някой от онези големи храмове или 
катедрали, където биха могли да Ти бъдат 
поднесени богати олтари и да се извършат 
достойни за Теб тържествени церемонии? 
9 Отговарям на онези сърца, които мислят 
така за своя Учител: не са хората, които Ме 
доведоха до тази бедност. Самият Аз 
избрах за Моята проява скромното жилище 
в бедното предградие на вашия град, за да 
разберете, че не материалната облага или 
външните дарения търся от вас, а напротив: 
върнах се именно за да проповядвам 
отново смирението, за да намерите в него 
духовност. (36, 24 - 25) 
10. Някои не вярват в Моето присъствие 
поради бедността и скромността на тези 
места за събиране и незначителността на 
носителите на глас, чрез които Аз се 
изявявам. Но ако тези, които се съмняват, 
изучат живота на Христос, ще видят, че Той 
никога не е търсил показност, почит или 
богатство. 
11 Тези места могат да бъдат толкова бедни 
и ниски, колкото са конюшнята и сламата, 
на която се родих по онова време. (226, 38 - 
39) 
12. Не мислете, че съм избрал този народ в 
последния час за Моето ново проявление. 
Всичко е било предвидено още от 
вечността. Тази земя, тази раса, вашите 
духове бяха подготвени от Мен, както и 
времето на Моето присъствие беше 
предопределено от Моята воля. 
13. реших да започна проявленията Си сред 
най-малките, сред онези, които пазят ума и 
духа си чисти. След това позволих на всички 
да дойдат при Мен, защото на Моята 
трапеза няма нито различия, нито 
облагодетелстване. Моето Слово, 
изпратено до този народ, беше просто и 
скромно по форма, достъпно за вас, но 
смисълът му, изпълнен с яснота, беше 
дълбок за вашия дух, защото, въпреки че Аз 
съм хранилището на цялото знание, Аз 
винаги се изразявам и проявявам просто и 
ясно. Аз не съм тайна за никого; тайната и 

загадката са деца на вашето невежество. 
(87, 11 -12) 
14 първият, който Ме послуша, лекуваше 
моята Работа като дърво, отрязване на 
първите клони, за да ги пресадите в 
различни райони. Някои тълкуваха 
учението ми добре, други се разминаха с 
него. 
15. Малки бяха групите, които се събираха в 
сянката на бедните стаи за срещи. Но тъй 
като броят им растеше и тълпите се 
увеличаваха, Аз ги призовах да се обединят, 
за да могат всички да се разпознаят като 
ученици на един Учител и да практикуват 
учението по един и същи начин; така че 
семето да не се сее според преценката на 
"работниците", а според Божествената 
воля. 
- Препратка към притчата на Исус за 
"работниците на лозето". 
16 Пред духовния ковчег на Новия завет 
множествата обещаваха преданост, 
послушание и добра воля; но когато 
ураганите и вихрите се разразиха със сила и 
разлюляха клоните на дървото, някои 
отслабнаха, а други останаха непоколебимо 
твърди, учейки новите "работници" да 
обработват "нивите". 
17 Някои от тях, осъзнавайки величието на 
това откровение, възнамеряваха да 
навлязат по-дълбоко в Моите тайни, 
отколкото е Моята воля, за да придобият 
знание и сила, които да ги направят по-
висши от другите; но много скоро те се 
сблъскаха с Моята справедливост. 
18 Други, неспособни да открият величието 
на това дело в неговата чистота, в неговата 
простота, възприеха обреди, символи и 
церемонии от секти и църкви, мислейки, че 
те ще придадат тържественост на моите 
прояви. (234, 27 - 30) 
19 Откакто това проявление започна да се 
проявява, умовете ви бяха просветени от 
моето учение, макар че се появиха и 
невярващи, както сред онези, които са 
обучили ума си, така и сред 
необразованите и невежите. 
20 Колко много аргументи за отричане на 
това откровение! Колко много опити да се 
унищожи тази дума! И все пак нищо не е 
спряло хода на Моето послание - напротив, 
колкото повече са се борили срещу това 



18 
 

дело, толкова повече се е разпалвала 
вярата на хората и колкото повече време е 
минавало, толкова повече са се 
увеличавали онези, чрез които съм 
предавал словото Си. 
21 Какво трябва да научим от това: че 
човешката сила никога няма да може да 
попречи на Божествената сила да изпълни 
своите намерения. 
22. Когато хората се събираха в тези места 
за събиране, те винаги го правеха без страх 
от света, винаги се доверяваха на Моето 
присъствие и Моята защита и Аз им 
доказвах, че вярата им се основава на 
истината. (329, 28 - 30;37) 
23. В тази общност възникна ново 
апостолство, съставено от прости и смирени 
сърца, но изпълнени с любов и вяра да Ме 
следват. Разбира се, сред тях не липсваше и 
един нов Тома, който трябваше да види, за 
да повярва в Моето присъствие, един нов 
Петър, който, макар и да вярваше в Мен, 
щеше да се отрече от Мен заради страха от 
хората, и един нов Юда Искариотски, който 
щеше да Ме предаде, като изопачаваше 
Моето слово и Моята истина заради пари и 
ласкателства. 
24 Множествата, които съставляваха този 
народ, продължаваха да се умножават и да 
се разклоняват по градове, села и села; и от 
този народ произлязоха апостоли на 
истината и правдата, предани работници, 
изпълнени с ревност в учението на своя 
Господ, и пророци с чисти сърца, които 
говореха истината. (213, 72 - 73) 
25. В Моето ново откровение Аз промених 
всичко: местата и начините на проявление, 
за да премахна невежеството, грешките и 
погрешното тълкуване, дадени на 
предишните Ми откровения. Точно както 
слънцето изгрява на изток и го виждате в 
най-високата му точка по пладне, за да го 
наблюдавате как залязва на запад, така и 
светлината на Моя Дух се премества с 
течение на времето от изток на запад, така 
че да не ограничавате славата и силата Ми 
до определени места, хора или раси. (110, 
9) 
26. достатъчно Ми е малцина да Ме чуят, 
защото утре те ще занесат свидетелството 
на своите ближни. Знам, че ако бях 
призовал всички хора, повечето от тях 

нямаше да дойдат, защото са погълнати от 
делата на света. Те ще се отрекат от Мен и 
ще попречат на хората с добра воля да 
дойдат да Ме чуят. 
27. Тук, в уединението на тези 
незначителни места, където се изявявам, Аз 
раждам Своето семе. Аз обединявам 
простите сърца в общности и след това, 
когато те са далеч от шума на 
материалистичния живот, им говоря за 
любовта, за вечното, за духа, за истинските 
човешки и духовни ценности, като ги карам 
да съзерцават живота чрез духа, а не чрез 
сетивата. 
28. Тези детски сърца Аз наричам ученици и 
те, които никога не са притежавали нищо, 
които никога не са били забелязвани от 
съседите си, са изпълнени с 
удовлетворение от това, че са били 
призовани от Мен, и са възкръснали за нов 
живот. Те са възкръснали с убеждението и 
възторга, че могат да бъдат полезни на 
своите ближни, защото Господ е вложил в 
тях Своите откровения и им е показал пътя 
на любовта. 
29 Някои може да ги отричат и да им се 
подиграват, защото се наричат ученици на 
Исус, но истина ви казвам: дори да им бъде 
отказана тази благодат, те ще останат Мои 
ученици. (191, 33 - 36) 
30 Светът чака гласа Ми да го повикам; 
човешкото сърце, макар и мъртво за вярата, 
чака гласа на Христос да се приближи до 
него и да му каже: "Стани и ходи!" 
31 Мъртвите, слепите, болните и 
изпадналите са много голям народ. Аз ще 
дойда при тях, защото тези, които страдат 
духовно или физически, са най-
възприемчиви към Моето присъствие. 
Великите на света - тези, които имат власт, 
богатство и светска слава - не мислят, че се 
нуждаят от Мен, и не Ме очакват: какво би 
могъл да им даде Христос, след като казват, 
че вече имат всичко? Някакви духовни 
блага или място във вечността? Това не ги 
интересува! 
32. Това е причината, поради която 
потърсих тези множества от бедни и болни 
духом и телом, за да им разкрия Моето 
учение; защото те копнееха за Мен, търсеха 
Ме. Така че беше съвсем естествено да 
усетят присъствието Ми, когато дойде 
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времето да Ме покажа отново на 
човечеството. (291,32 - 34) 
 
Предаването на божествените 
прокламации 
33 Който се съмнява в това проявление на 
човешката способност за разбиране, 
постъпва така, сякаш отрича своето 
превъзходство над другите същества - 
сякаш отрича собствения си дух и не иска 
да осъзнае духовното и интелектуалното 
ниво, което е постигнал чрез безкрайни 
изпитания, страдания и борби. 
34 да отричаш, че Аз се опознавам чрез 
твоя интелект или дух, означава да отричаш 
себе си и да се поставяш на мястото на 
низшите същества. 
35 Кой не знае, че човек е Божие дете? Кой 
не знае, че в него има дух? Защо тогава да 
не вярваме, че между Отец и Неговите деца 
трябва да има един или повече начини за 
общуване помежду им? 
36. тъй като съм интелект, се обръщам към 
вас чрез вашия интелект; тъй като съм дух, 
се обръщам към вашия дух. Но как онези, 
които отричат Моето проявление, ще 
разберат и приемат тази истина, ако никога 
не са искали да Ме разглеждат и 
разпознават като дух? В сърцата си те са 
развили много погрешни идеи, като тази да 
мислят, че Аз съм Божествено същество с 
човешка форма, което трябва да бъде 
символизирано от символи и образи, за да 
общуват с Мен чрез тях. 
37. През вековете хората, които са Ме 
търсили по този начин, са свикнали с 
безмълвието на своите изображения и 
скулптури, пред които се молят и 
извършват обреди, и в сърцата си накрая са 
си изградили мнението, че никой не е 
достоен да види, чуе или почувства Бога. 
Като казват, че съм безкрайно висока, за да 
се приближа до мъжете, те вярват, че ми 
отдават възхитителна почит. Но те грешат, 
защото който казва, че съм твърде велик, за 
да се свързвам с толкова малки същества 
като човека, е невежа, който отрича най-
прекрасното нещо, което Моят Дух ви е 
открил: смирението. 
38. Ако вярвате в Христос, ако твърдите, че 
сте християни, не бива да таите такива 
безсмислени идеи като тази да мислите, че 

не сте достойни да бъдете посетени от своя 
Господ. Нима сте забравили, че 
християнската ви вяра се основава на това 
доказателство за Божествената любов, 
когато Божието "Слово" стана човек? Какъв 
по-осезаем и по-човешки подход би могъл 
да отговори на разбирането на грешните и 
плътски хора, с помрачени души и слаби 
духове, от този, в който ги накарах да чуят 
Моя Божествен глас, станал човек? 
39 това беше най-голямото доказателство 
за любов, смирение и състрадание към 
хората, което запечатах с кръв, за да имате 
винаги предвид, че никой не е недостоен за 
Мен, тъй като именно заради онези, които 
бяха най-загубени в калта, в мрака и в 
пороците, Аз направих Словото Си човек и 
пролях кръвта на живота Си; това беше най-
голямото доказателство за любов, 
смирение и състрадание към хората, което 
запечатах с кръв, за да знаете винаги, че 
никой не е недостоен за Мен 
40 Защо тогава онези, които вярват във 
всичко това, сега отричат Моето присъствие 
и проявление? Защо се опитват да кажат, че 
това е невъзможно, защото Бог е безкраен, 
а човекът е твърде нисък, твърде 
незначителен и недостоен? Истина ви 
казвам, че който отрича Моето проявление 
в този момент, отрича и Моето присъствие 
в света през Втората епоха, а също така 
отрича Моята любов и Моето смирение. 
41. Естествено е вие, грешниците, да се 
чувствате далеч от Мен в греха си. От друга 
страна, аз чувствам, че колкото повече 
прегрешения извършвате и колкото повече 
петните духа и душата си, толкова по-
необходимо е да се обърна към вас, за да 
ви дам светлина, да ви достигна, за да ви 
излекувам и спася. 
42. Знаех, че когато отново ще се изявя 
пред децата Си, мнозина ще се отрекат от 
Мен и затова още тогава обявих 
завръщането Си; но в същото време дадох 
да се разбере, че присъствието Ми ще бъде 
духовно. Но ако се съмнявате в това, 
потвърдете го със свидетелството на онези 
четирима ученици, които записаха думите 
Ми в Евангелията. 
43. Тук съм Аз в Духа, изпращам ви Словото 
Си от светлия "облак" и го очовечавам чрез 
тези говорители като подготвително 
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указание за проявата, до която всички ще 
стигнете: диалогът на духа с духа. (331, 1 - 
10; 13) 
44 Божествените мисли са 
бяха преведени на думи от моите 
възторжени носители на гласове, които, 
обединени в изречения, формираха и 
утвърдиха духовна доктрина, пълна с 
откровения и съвършени учения. 
45. Това е обещаният Утешител, това е 
пророкуваният Дух на истината, който ще 
ви научи на всичко. Подготовката вече 
започва, идват времената, когато ще имате 
нужда от Онзи, който, имайки силата на 
Своя Дух, ще ви води с благородство и 
простота на сърцето, с мъдрост и милост. 
(54, 51 - 52) 
46. Моето учение идва при вас, за да внесе 
светлина в умовете ви. Но не се учудвайте 
на начина, по който дойдох при вас в това 
време; не се смущавайте от него, но и не го 
оставяйте да се превърне в ежедневие. 
47. Когато Моята Божествена светлина 
достигне до съзнанието на този човек, 
който Ми служи като носител на глас, тя се 
сгъстява във вибрации, които се превръщат 
в думи на мъдрост и любов. Колко стъпала 
от небесната стълба трябва да слезе духът 
ми, за да стигне до теб в този вид! А също и 
моят "Духовен свят", който трябваше да ви 
изпратя, за да ви даде подробно обяснение 
на моите учения. (168, 48) 
48. Аз се опознавам чрез човешкия орган на 
ума, защото мозъкът е "апарат", съвършено 
създаден от Създателя, за да може в него 
да се прояви интелигентността, която е 
светлината на духа. 
49. 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 постигнете 
съвършенството, което имат творенията на 
вашия Отец. Защо тогава се съмнявате, че 
мога да използвам това, което съм създал? 
(262, 40 - 41) 
50. Във всички времена Моята любов като 
Учител се е старала да дава наставленията, 
от които хората са се нуждаели, и винаги 
съм идвал при тях, за да им говоря в 
съответствие с тяхната духовна зрялост и 
интелектуално развитие. 

51. дойдох при вас, защото видях, че 
думите на хората и ученията, които сте 
създали, не утоляват изгарящата жажда на 
вашия дух - жаждата за светлина, жаждата 
за истина, за вечност и любов. Ето защо се 
настаних при вас и си служа със смирени, 
невежи и необразовани хора, като ги карам 
да изпаднат във възторг на ума и духа, за да 
може посланието на Третата епоха да 
излезе от устата им. 
52. За да бъдат достойни да приемат и 
предават Моите Божествени мисли, те 
трябваше да се борят срещу 
материализирането и изкушенията на 
света. По този начин, отблъсквайки 
собствената си личност и наказвайки 
суетата си, те са постигнали пълно отдаване 
на същността си в кратките периоди от 
време, в които са предлагали органите си за 
разбиране на Божественото вдъхновение, 
като по този начин са направили възможно 
от устните им да излезе слово, изпълнено с 
мъдрост, нежност, справедливост, балсам и 
мир. 
53. Винаги ще има хора, които не могат да 
разберат как е възможно носителите на 
гласове да изразяват толкова много знания 
с думи и да изливат толкова много същност 
на живота в умовете на множеството 
слушатели, без Моят Дух да се спуска в тези 
мозъци и само лъч от Моята светлина да ги 
осветява. В отговор ви казвам, че дори 
Царската звезда, както вие наричате 
Слънцето, няма нужда да идва на Земята, 
за да я осветява, тъй като светлината, която 
изпраща на вашата планета от разстояние, е 
достатъчна, за да я облее със светлина, 
топлина и живот. 
54 По същия начин Духът на Отца, подобно 
на слънце с безкрайно сияние, осветява и 
съживява всичко чрез светлината, която 
изпраща на всички създания, както 
духовни, така и материални. 
55 И така, разберете, че където е Моята 
светлина, там е и Моят Дух. (91, 12 - 16) 
56. Искра светлина от Моя дух, отражение 
на Божественото Слово, се спуска върху 
духа на гласоподавателя, чрез когото ви 
предавам посланието Си. Кой човешки 
носител на глас би могъл да получи цялата 
сила на "Словото"? Няма. И наистина, 
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казвам ви, вие още не знаете какво е 
Словото. 
57 "Словото" е Живот, Любов, Слово на 
Бога, но от всичко това носителят на гласа 
може да получи само атом. Но тук, в този 
лъч светлина, в тази същност, вие ще 
можете да откриете Безкрайното, 
Абсолютното, Вечното. 
58. За да говоря за Мен, Аз мога да го правя 
както чрез велики дела, така и чрез малки и 
ограничени прояви. Аз съм във всичко, 
всичко говори за Мен, голямото и малкото 
са еднакво съвършени. Човек трябва само 
да умее да наблюдава, да размишлява и да 
изучава. (284, 2 - 3) 
59. Моето "Слово" не е станало отново 
човек. По това време Аз съм "на облака" - 
символ на отвъдното, откъдето излиза 
Моят лъч, който просветлява съзнанието на 
носителя на гласа. 
60. На Мен Ми е угодно да предам Себе Си 
чрез човека и решението Ми е съвършено. 
Аз познавам човека, защото го създадох. Аз 
го смятам за достоен, защото е Мое дете, 
защото е излязъл от Мен. Мога да се 
възползвам от него, защото за това съм го 
създал, и мога да разкрия славата Си чрез 
неговото посредничество, защото съм го 
създал, за да се прославя в него. 
61 Човек! Той е мой образ, защото е 
интелигентност, живот, съзнание, воля, 
защото притежава нещо от всички мои 
атрибути и духът му принадлежи на 
вечността. 
62 Често сте по-незначителни, отколкото 
сте вярвали, а друг път сте по-велики, 
отколкото можете да си представите. (217, 
15 - 18) 
63. Ако се замислите малко и изучите 
Писанията, ще видите, че във всички 
пророци е изразено едно единствено 
духовно съдържание, което те предават на 
хората чрез своите думи. Те давали на 
хората наставления, откровения и послания 
без грешките на материализираното 
поклонение, което хората практикували по 
онова време. Те учеха да се подчиняват на 
Закона и Божието слово и помагаха на 
хората да общуват с Небесния Отец. 
64. Хора, не намирате ли голяма прилика 
между онези пророци и тези 
гласоподаватели, чрез които ви говоря в 

момента? Върху устните на тези последните 
Аз поставям и същността на Моя закон, чрез 
техните думи Моето вдъхновение достига 
до вас и от тях лъчезарно се разнася 
наставлението, което приканва 
слушателите да търсят своя Господ по най-
гръмкия начин. Те говорят, без да се 
страхуват, че сред многото хора, които ги 
слушат, има и разузнавачи или фанатици. 
Те всеотдайно изпълняват задачата си в 
служба на своя Отец, за да може чрез тях 
Той да говори на човечеството и да му даде 
тези учения, които ще отворят пред хората 
нови пътища на светлината. 
65. Хора, между тези пророци и тези 
носители на гласове има не само голямо 
сходство, но и съвършена връзка между 
тях. Тези, които ги предсказаха, и това, 
което те предсказаха отдавна, тези 
служители виждат сега. (162, 9 - 11) 
66. Не всички носители на гласа Ми можеха 
и искаха да се подготвят да Ми служат и 
много пъти се налагаше да изпращам 
светлината Си върху нечисти умове, които 
бяха заети с безполезни неща, ако не и с 
греховни. С прегрешението си те доведоха 
до Моето правосъдие, тъй като умовете им 
бяха лишени от всякакво вдъхновение, а 
устните им - от всякакво красноречие, за да 
изразят Божественото послание. 
67. В тези случаи тълпата слушатели 
затваряше ушите си за тези бедни 
прокламации, но в замяна на това отваряше 
умовете си, за да почувства присъствието 
Ми в тях и да приеме Същността Ми. Хората 
се хранеха с есенцията, която Моята милост 
им изпращаше в този момент; но 
гласоподавателят не позволи да се предаде 
послание, което не идваше от неговите 
устни, като по този начин принуди 
присъстващите да разговарят от дух на дух 
със своя Учител, въпреки че все още не бяха 
готови да получат Моето вдъхновение в 
тази форма. (294, 49) 
 
Формата на съобщенията 
68. Учението на Учителя винаги започва по 
един и същи начин, защото съдържа една и 
съща любов. То започва с любов и 
завършва с милосърдие - две думи, в които 
се съдържа цялото ми учение. Именно тези 
високи чувства дават сили на духа да 
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достигне до областите на светлината и 
истината. (159, 26) 
69. Можете да кажете, че външната форма 
на езика, на който говорех през Втората 
епоха, и тази, която използвам сега, се 
различават, и отчасти ще сте прави. Защото 
тогава Исус ви говореше с изразите и 
идиомите на народите, сред които 
живееше, както Аз днес говоря за духа на 
онези, които слушат словото Ми. Но 
духовното съдържание, което тази дума 
предава, което е дадено тогава и сега, е 
същото, единно, неизменно. И все пак това 
не е чуто от мнозина, чиито сърца са 
закоравели и чиито умове са затворени. 
(247, 56) 
70. О, неверници! Идвай и Ме слушай 
често, Моето слово ще преодолее твоето 
съмнение. Ако ви се струва, че изразът на 
словото Ми не е същият, какъвто имах 
някога, казвам ви, че не трябва да се 
придържате към формата, към външността, 
а да търсите смисъла, който е същият. 
71. Същността, смисълът, винаги е само 
един, защото Божественото е вечно и 
неизменно; но формата, в която 
откровението идва до вас или чрез която ви 
запознавам с допълнителна част от 
истината, винаги се проявява в зависимост 
от възприемчивостта или развитието, което 
сте постигнали. (262, 45) 
 
Присъствието на извънземни същества в 
учението на Христос 
72. Наистина ви казвам, че в моментите, 
когато Моето слово проблясва в съзнанието 
на човека, хиляди и хиляди безплътни 
същества присъстват тук, на Моето 
проявление, и слушат словото Ми; техният 
брой винаги е по-голям от този на онези, 
които се приспособяват към материята. 
Подобно на вас те бавно излизат от 
тъмнината, за да влязат в царството на 
светлината. (213,16) 
73. Вие чувате това мое слово на Земята 
чрез човешката способност за интелект, а 
на по-високо ниво на живот от вашето го 
чуват и неговите обитатели, други духовни 
същества; точно както го чуват и духовните 
същества от други, още по-високи нива на 
живот, които са у дома си там. Защото този 
"концерт", който Отецът провежда в 

"Третото време" с духовете на светлината, е 
универсален. 
74. Казах го: Моят лъч е универсален, 
словото Ми и Моята духовна същност 
(съдържаща се в него) също са универсални 
и дори на най-високото ниво, до което са 
достигнали духовете, те Ме чуват. В 
момента Ме чувате в това проявление по 
най-несъвършения начин, а именно чрез 
човека. 
75. Ето защо сега ви подготвям за по-висши 
прокламации, така че когато навлезете в 
духовното и напуснете напълно тази земя, 
да можете да се обедините с нов етап от 
живота, за да чуете "концерта", който Отец 
изнася заедно с вашия дух. 
76. Днес ти все още си в материята и 
освежаваш сърцето и духа си с тази дума, а 
онези същества, които са ти принадлежали 
на земята и които все още наричаш баща, 
съпруг, жена, брат, дете, роднина или 
приятел, са в други етапи на живота и чуват 
същата дума, но за тях нейното значение, 
нейната същност е различна, макар че се 
радват на същото щастие, същото 
освежаване, същото насърчение и същия 
хляб. (345, 81 -82) 
77. Аз изпращам на всеки свят лъч от Моята 
светлина. Изпратих ви тази светлина под 
формата на човешки думи, така както тя 
достига до другите домове чрез 
вдъхновение. 
78. В светлината на този Божествен лъч 
всички духовни същества ще се обединят, 
превръщайки го в небесна стълба, която ще 
ги отведе до една и съща точка - Духовното 
царство, обещано на всички вас, които сте 
духовни частици от Моята Божественост. 
(303, 13 - 14) 
 
Срокът на проявите 
79 Моето царство слиза върху страдащото 
човечество и словото Ми звучи чрез 
избраните в това време, така че тези, които 
Ме слушат, да станат утеха за своите 
ближни. 
80. Във всички времена съм имал 
посредници между хората и Моята 
Божественост; те са били кротки и смирени 
по сърце, които съм използвал. Сега 
подготвям новите пратеници на Моето 



23 
 

учение, за да може тази добра новина да 
събуди духовния живот сред хората. 
81. Колко много от онези, които са 
способни да изпълнят благородна духовна 
мисия, все още спят, разпръснати по целия 
свят! Те ще се събудят и ще докажат 
духовния си напредък, когато във 
възвишеността на чувствата си станат 
полезни същества за своите ближни. Те ще 
бъдат смирени и никога няма да се хвалят с 
превъзходство. (230, 61 - 63) 
82 Моето дело трябва да достигне до 
човечеството неподправено, за да може то 
да се заеме да изпълни Моя закон, като 
приеме кръста на своето изкупление. 
83. обещах го на хората, на цялото 
човечество, и ще го изпълня, защото 
словото ми е слово на цар; ще го изпратя 
чрез учениците си златното жито на 
словото си и то ще послужи като подготовка 
за хората, за да могат скоро да се насладят 
на диалога от дух на дух. Защото след 1950 
г. Аз няма да се изявя отново нито тук, нито 
на друго място чрез разбирането на 
гласоподавател. (291, 43 - 44) 
 

Глава 5 - Причината за новото 
откровение на Бога  
 
Изкупителната воля на Бога 
1. Ако в света нямаше невежество, ако 
нямаше кръв, ако нямаше болка и 
страдание, нямаше да има причина Моят 
Дух да се материализира, като се направи 
възприемчив за сетивата ви. Но ти се 
нуждаеш от Мен. Знам, че само Моята 
любов може да ви спаси в тези времена, и 
затова дойдох. 
2 Ако не ви обичах, какво щеше да означава 
за вас да се погубите и какво щеше да 
означава болката ви? Но Аз съм вашият 
Баща - Баща, който усеща болката на детето 
в себе си, защото всяко дете е малка част от 
него. Затова във всяко Мое слово и във 
всяко вдъхновение ви давам светлината на 
истината, която означава живот за духа. 
(178, 79 - 80) 
3 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 воин, за да се 

боря срещу мрака и злото, а заедно с мен 
дойдоха и духовете на доброто, на 
духовния свят, за да довършат Моето дело; 
Ето защо дойдох като Велик воин, за да се 
боря срещу мрака и злото, а заедно с мен 
дойдоха и духовете на доброто, на 
духовния 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. 
268, 31) 
4 Словото Ми отново ще бъде неудобно за 
хората, както в миналите времена, но Аз ще 
им кажа истината. Без да изобличавам 
никого, нарекох лицемера лицемер, 
прелюбодееца - прелюбодеец, а 
нечестивия - нечестив. Истината е била 
изопачена и е било необходимо тя отново 
да изгрее, както сега истината е била скрита 
и затова трябва отново да излезе наяве 
пред очите на хората. (142, 31o.) 
5 Не веднъж, а няколко пъти и по различни 
начини обявих и обещах на учениците си, 
че ще дойда отново. Обявих ви знаменията, 
които щяха да покажат Моето идване - 
знамения в природата, събития в 
човечеството, световни войни, разцвет на 
греха. За да не изпадне светът в заблуда и 
да не Ме очаква отново като човек, Аз им 
съобщих, че Христос ще дойде "на облак", 
тоест в Духа. 
6 Това обещание се изпълни. Ето го 
Учителят в духа, който говори на света. Тук 
е Господ на мира и на царството на 
светлината, който строи неизмеримо голям 
ковчег, в който хората могат да намерят 
убежище и да бъдат спасени, както в 
"първия път", когато Ной построил ковчега, 
за да спаси човешкото потомство (122, 52-
53). 
7. Начинът, по който се разкрих в този 
момент, е различен от този на Втората 
епоха, но целта Ми е същата: За да спаси 
човечеството, да го извади от онзи 
водовъртеж, който е срещнало по пътя си и 
от който не е успяло да избяга. 
8. Изкушението се разгръща с цялата си 
сила, а човекът пада като малко дете и 
изпитва големи страдания. Той изпразва 
чашата на страданието си и Ме призовава в 
дълбокото си объркване, а Отец е с него. 
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9. Квасът все още е останал в чашата, но Аз 
ще ти помогна да понесеш тези болки, 
които са резултат от твоето непослушание. 
Блажени сте вие, които Ме слушате, защото 
ще бъдете силни! Но какво ще стане с 
другите, когато ги сполети това голямо 
страдание? Ще се пречупи ли духът им 
поради липса на вяра? Молитвата на 
Израел трябва да ги подкрепя. (337, 38) 
Това име се отнася за новия Божи народ, 
"духовния Израел", а не за жителите на 
държавата Израел или за еврейския народ 
като цяло (за повече подробности вж. 
глава 39).  
10 Търся те с безкрайна любов. Вложих в 
духа ти толкова много благодат и толкова 
много дарове, че не желая да загубя дори 
едно от децата си. Вие сте част от Моя дух, 
вие сте нещо от Моето същество - може ли 
да е грешка, че ви търся с такава ревност и 
любов? 
11. винаги, когато слизам, за да ви дам 
словото Си, намирам "последните" сред 
множествата; те са тези, които най-много 
Ме питат в сърцата си. И все пак аз им 
угаждам и винаги отговарям на въпросите 
им. 
12 Днес онези, които са дошли последни, 
Ме питат каква е целта на Моето 
завръщане, на което Аз отговарям, че целта 
е да се даде възможност на човека да се 
върне чрез себе си към първоначалната си 
чистота. (287, 19 - 20) 
 
Премахване на грешките и отчуждените 
форми на култ 
13. Третата епоха за човечеството е 
напълно настъпила. Изминаха около 2000 
години, откакто ви дадох словото Си, но 
въпреки изминалото време това учение все 
още не е признато от цялото човечество, 
защото не съм обичан от всички Мои деца. 
Но всички се покланят на Мен, всички 
търсят един Божествен Дух, който е Мой. 
Но Аз не виждам единство между хората, 
не виждам сред тях еднаква вяра, еднакво 
възвишение, едно и също знание и затова 
идвам като Светия Дух, за да ги обединя в 
Мен, да ги усъвършенствам с Моето учение 
за истината, с Моето неизменно слово, с 
Моя закон на любовта и справедливостта. 
(316, 4) 

14. Затъмнението на ума, липсата на вяра, 
непознаването на истината са мрак за духа 
и затова днес човечеството е на погрешен 
път. Как се умножиха хората, които живеят, 
без да знаят или да искат да знаят къде 
отиват! 
15. знаех, че за хората ще настъпи такова 
време, изпълнено с болка, объркване, 
несигурност и недоверие. Обещах да ви 
спася от този мрак и ето ме тук: Аз съм 
Духът на истината. Защо Ме искаш отново 
като мъж? Не си ли спомняш, че умрях като 
човек и ти казах, че ще те чакам в Моето 
царство? С това ви дадох да разберете, че 
Духът е вечен, безсмъртен. (99, 7 - 8) 
16 Словото Ми в това време ви напомня за 
миналото, разкрива ви тайните и ви 
съобщава за това, което предстои. 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 смажа лицемерието и лъжата, 
за да изгоня отново търговците от Храма на 
Истината. 
17 Разберете, че не е нужно да търсите 
истината в книги, съвети или човешки 
заповеди, за да постигнете духовното си 
възнесение. 
18. Всички вие трябва да се спасите, не 
откривам нито един, който вече е на твърда 
почва. Вие сте бездомници сред бурна нощ, 
в която всеки се бори за собствения си 
живот, без да мисли за ближния, защото 
животът му е в опасност. 
19. но наистина, казвам ви, Аз съм вашият 
единствен Спасител, който идва друг път, за 
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 онази благословена земя, която те 
очаква, защото тя крие в пазвите си 
безкрайни съкровища за духа. (252, 37 - 40) 
20 Както някога Божествените напътствия 
са били тълкувани погрешно, така и моето 
учение е било фалшифицирано по това 
време; и затова се наложи Учителят да 
дойде отново, за да ви помогне да се 
освободите от грешките си, тъй като 
малцина успяват да се освободят от своите 
отклонения. 
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21 макар че още тогава ви обещах, че ще 
дойда отново; но 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 второ пришествие. 
(264,35 - 36) 
22 Във Втората епоха Христос - същият, 
който ви говори в този момент - стана човек 
и живя на земята. Но сега той е с вас в духа 
си, изпълнявайки обещанието, което е дал 
на човечеството: обещанието да се завърне 
в нова ера, за да ви донесе най-висшата 
утеха и светлината на истината, осветявайки 
и обяснявайки всичко, което е било 
разкрито на хората. (91, 33) 
23 човечеството е дезориентирано, но Аз 
дойдох, за да го водя чрез светлината на 
Светия Дух и да познае словото Ми по 
смисъла му. 
24. С течение на времето писанията, 
оставени от Моите ученици, са били 
променени от хората и затова има 
разногласия между деноминациите. Но Аз 
ще обясня всички Свои учения, за да 
обединя човечеството в една светлина и в 
една воля. (361, 28 - 29) 
25. Днес за света настъпва нов етап, в който 
човекът ще се стреми към по-голяма 
свобода на мисълта, в който ще се бори да 
разкъса веригите на робството, които духът 
му е влачил със себе си. Това е времето, 
когато ще видите как народите 
преодоляват бариерите на фанатизма в 
желанието си за духовна храна и истинска 
светлина, и ви казвам, че никой, който дори 
за миг изпита щастието да се чувства 
свободен да мисли, да пита и да действа, 
никога повече няма да се върне 
доброволно в затвора си. Сега очите му са 
видели светлината и умът му е бил поразен 
от божествените откровения. (287, 51) 
26. Знаех, че хората ще мистифицират 
учението ми все повече и повече от 
поколение на поколение, ще променят 
закона ми и ще изопачават истината. Знаех, 
че хората ще забравят обещанието ми да се 
върна и че вече няма да се смятат за братя, 
а ще се избиват помежду си с най-жестоки, 
страхливи и нечовешки оръжия. 

27. Но сега дойде времето и обещаният ден 
и аз съм тук. Не осъждайте начина, по който 
съм избрал да ви се представя, защото не 
светът е този, който Ме съди, а Аз съм този, 
който съди човечеството, защото сега е 
времето на техния съд. 
28 Аз установявам царство в сърцето на 
хората - не земно, както мнозина очакват, а 
духовно, чиято сила произтича от любовта и 
справедливостта, а не от силите на света. 
29. виждам, че някои се учудват, че Ме 
чуват да говоря така, но ви питам: Защо 
винаги искате да си Ме представяте 
облечен в коприна, злато и скъпоценни 
камъни? Защо винаги искате Моето царство 
да бъде от този свят, докато Аз ви разкрих 
обратното? (279,61 - 64) 
30. вече ви предсказах, че битката ще бъде 
жестока, защото всеки смята религията си 
за съвършена и начина си на практикуване 
за безупречен. И все пак ви казвам, че ако 
беше така, нямаше да имам причина да 
дойда и да ви говоря в този момент. 
31 По вдъхновение ви давам дълбоко 
духовно учение, защото виждам, че 
езичеството царува във вашите култови 
форми и че лошото семе на фанатизма ви е 
отровило с невежество и омраза; давам ви 
дълбоко духовно учение, защото виждам, 
че езичеството царува във вашите култови 
форми и че лошото семе на фанатизма ви е 
отровило с невежество и омраза 
32. Моят меч от светлина е в дясната Ми 
ръка, Аз съм борецът и царят, който 
унищожава всичко, което е противно, 
всичко съществуващо зло и всичко, което е 
лъжливо. Когато Моята битка приключи и 
сърцата се научат да се обединяват, за да се 
молят и да живеят, погледът на твоя дух ще 
Ме открие в безкрайна светлина и във 
вечен мир. "Това е Моето Царство - ще ви 
кажа Аз, - и Аз съм вашият Цар, защото за 
това съм тук и за това съм ви създал: да 
царувате." (279, 72 - 74) 
 
Просветление за реалния живот 
33. всички знаят, че Аз съм Отец на всички 
създадени неща и че съдбата на съществата 
е в Мен. И все пак не получих нито тяхното 
внимание, нито уважението им. Те също 
творят, те също са господари и вярват, че 
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имат власт над съдбата на своите ближни, 
така че защо да се прекланят пред Мен? 
34. По този начин човекът изпитва 
търпението Ми и предизвиква 
справедливостта Ми. Дадох му време да 
открие истината, но той не пожела да 
приеме нищо от Мен. Дойдох като Отец и 
не бях обичан; след това дойдох като 
Учител и не бях разбран; но тъй като е 
необходимо да се спаси човечеството, сега 
идвам като Съдия. Знам, че човекът ще се 
опълчи срещу Моята справедливост, 
защото няма да Ме разбере дори като 
Съдия и ще каже, че Бог е отмъстил за себе 
си. 
35. Бих искал всички да разберат, че Бог не 
може да изпитва чувство на отмъщение, 
защото Неговата любов е съвършена. Той 
не може да изпрати и болка; вие сами я 
привличате чрез греховете си. Моята 
Божествена справедливост е над твоето 
страдание и дори над твоята смърт. 
Болката, препятствията, неуспехите са 
изпитанията, които човек постоянно си 
налага, а плодовете на сеитбата са това, 
което той малко по малко жъне. Достатъчно 
е да позволя на моята светлина да достигне 
до духа ви във всяка от тези житейски 
кризи, за да може той да постигне своето 
спасение. (90,5 - 7) 
36. Духът на истината е този, който слиза, за 
да ви разясни тайните и да ви разкрие 
знанието, необходимо, за да се 
наслаждавате на истинския живот. Това е 
Божествената утеха, която се излива върху 
вашите страдания, за да ви засвидетелства, 
че Божественият съд не е нито наказание, 
нито отмъщение, а съд от любов, за да ви 
доведе до светлина, мир и блаженство. 
(107, 24) 
37. Знайте, че онзи, който разбира и 
разпознава нещо от онова, което е 
запазено за онези, които се издигат, вече не 
може да откъсне духа си от светлината, 
която му е разкрита. Независимо дали 
навлиза в непознати светове, или се връща 
на Земята отново и отново, това, което 
някога е получил като Божествена искра 
светлина, винаги ще изплува отново от най-
чистата част на неговото същество като 
предчувствие, като Божествено 
вдъхновение. Понякога то се съживява като 

сладко пробуждане или като небесна 
песен, която залива сърцето с наслада, като 
копнеж да се върне в духовния дом. Ето 
какво означава моето учение за духовете, 
които се връщат в този живот. На пръв 
поглед духът забравя миналото си, но в 
действителност не губи знанието за моето 
учение. 
38. На онези, които се съмняват, че това е 
Божественото Слово, което им говори в 
този момент и в тази форма, казвам, че ако 
не искат да Ми дадат това име, ако не искат 
да приписват това слово на Божествения 
Учител, трябва да изучат смисъла на това 
учение, да вникнат в същността на всяка 
негова мисъл; и ако, размишлявайки върху 
чутото, стигнат до заключението, че то 
съдържа светлина и истина за човечеството, 
трябва да го използват като стандарт за 
своите стъпки на земята, като преобразят с 
него живота си. 
39. знам, че ти давам истинската мъдрост; 
това, в което вярват хората, не променя ни 
най-малко Моята истина. Но е необходимо 
човек да е сигурен в това, в което вярва, 
което знае и което обича. Само поради тази 
причина понякога се поставям на нивото на 
хората в Моите проявления, за да ги 
накарам да Ме разпознаят. (143, 54 - 56) 
40. Представата, която хората имат за мен, 
е много ограничена, познанията им за 
духовното са много малки, а вярата им - 
много слаба. 
41 Религиите дремят в многовековен сън, 
без да направят крачка напред, а когато се 
събудят, са развълнувани само в себе си и 
не смеят да разчупят кръга, който са си 
създали чрез своите традиции. 
42. Именно смирените, бедните, простите и 
невежите ще напуснат този кръг в 
желанието си за светлина, за чиста духовна 
среда, за истина и напредък. Те са тези, 
които ще бият камбаната и ще се събудят, 
когато усетят, че идва времето на моите 
нови откровения в Епохата на 
одухотворяването. 
43 Мъжете искат да открият тайната на 
духовния живот - онова съществуване, в 
което трябва да влязат безвъзвратно и 
което именно затова са заинтересовани да 
опознаят. 
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44 Хората питат, молят, искат светлина от 
милосърдие, защото чувстват нужда да се 
подготвят; но в отговор на всичко им се 
казва, че духовният живот е тайна и че 
желанието да се вдигне завесата, която го 
покрива, е самонадеяност и богохулство. 
45. истина ви казвам, че онези, които 
жадуват за истина и за светлина, няма да 
намерят в света извор, чиито води да утолят 
жаждата им. Аз ще бъда този, който ще 
изпрати от Небето Водата на Мъдростта, 
която духовете желаят да пият. Ще направя 
така, че Моят извор на истина да се излее 
върху всеки дух и всеки ум, за да бъдат 
унищожени "тайните". Защото ви казвам 
още веднъж, че не Аз се покривам с тайни 
за хората, а вие ги създавате. 
46. Вярно е, че в твоя Отец винаги ще има 
нещо, което ти никога няма да узнаеш, като 
се има предвид, че Бог е безкраен, а ти си 
само частица. Но това, че не знаете кои сте 
във вечността, че сте непроницаема тайна 
за самите себе си и че трябва да чакате да 
влезете в Духовния живот, за да го 
разберете - това не е предписано от Мен. 
47. Вярно е, че в миналото не са ви 
говорили по този начин, нито пък са ви 
канили да проникнете в светлината на 
духовното познание; но само защото в 
миналото човечеството не е изпитвало 
спешната нужда да знае, която изпитва 
днес, нито пък е било духовно и 
интелектуално способно да разбере. Макар 
че винаги търсеше и надничаше, то го 
правеше по-скоро от любопитство, 
отколкото от истинско желание за светлина. 
48. За да могат хората да намерят пътя, 
който ги води към тази светлина, и да могат 
да получат водата от Извора на живота и 
мъдростта, те трябва първо да се откажат от 
всяко външно поклонение и да премахнат 
от сърцата си всякакъв фанатизъм. Тогава, 
когато започнат да усещат в сърцата си 
присъствието на живия и всемогъщ Бог, те 
ще почувстват как от най-дълбоката част на 
тяхното същество се надига нова непозната 
преданост, изпълнена с чувства и 
искреност, с възвишеност и сърдечност, 
която ще бъде истинска молитва, разкрита 
чрез Духа. 
49. Това ще бъде началото на неговото 
изкачване към Светлината, първата стъпка 

по пътя към одухотворяването. Ако Духът 
може да разкрие на човека истинската 
молитва, Той ще може да му разкрие и 
всички способности, които той притежава, 
както и начина, по който да ги развие и да 
ги насочи по пътя на любовта. (315, 66 - 75) 
50. В Моето проявление можете да 
откриете същите учения като тези от 
Втората епоха; но в тази епоха чрез 
светлината на Моя Свети Дух ви разкрих 
непостижимото и в диалога на дух с дух ще 
продължа да ви разкривам нови и много 
велики учения. Цялото съдържание на 
Шестия печат ще ви разкрия в тази епоха на 
Откровението, което ще ви подготви за 
времето, когато ще разтворя Седмия печат. 
Така ще опознаете все повече 
"Непостижимото"; така ще откриете, че 
духовният свят е домът на всички духовни 
същества, безкрайният и прекрасен Дом на 
Отца, който ви очаква във високата 
Отвъдност, където ще получите награда за 
делата, които сте извършили с любов и 
милосърдие към ближните си. (316, 16) 
 
Развитието, одухотворяването и 
изкуплението на човека 
51. аз не ви давам Моите наставления само 
като морална опора за вашата материална 
природа; напротив, с тях можете да се 
изкачите на по-големите висоти на вашето 
духовно съвършенство. 
52. Аз не основавам нова религия сред вас, 
тази доктрина не отрича съществуващите 
религии, ако те са основани на Моята 
истина. Това е послание за Божествена 
любов към всички, призив към всички 
социални институции. Този, който разбира 
Божествения замисъл и изпълнява Моите 
заповеди, ще почувства, че е воден към 
прогрес и по-висше развитие на духа си. 
53. Докато човек не разбере 
одухотворяването, което трябва да има в 
живота си, мирът в света дълго време няма 
да стане реалност. От друга страна, онзи, 
който изпълнява Моя закон на любовта, 
няма да се страхува от смъртта, нито от 
съда, който очаква неговия дух. (23, 12 - 
13o.) 
54. С тези откровения не искам само да ви 
донеса мира на света и да облекча 
страданията ви чрез физическо облекчение. 



28 
 

С тази проява ви давам великите учения, 
които ви говорят за вашето духовно 
развитие. Защото, ако исках да ви донеса 
само благата на света, наистина ви казвам, 
че щеше да е достатъчно да поверя това на 
учените, които просвещавам чрез интуиция 
и на които разкривам тайните на 
природата, за да вземат от нея лечебния 
балсам, който да ви излекува от 
физическите ви страдания. 
55 Моята работа иска да ви покаже други 
хоризонти, отвъд вашата планета, с този 
безкраен брой светове, които ви 
заобикалят - хоризонти, които нямат край, 
които ви показват пътя към вечността, която 
е ваша. (311,13 - 14) 
56. Моето духовно учение има различни 
цели или мисии: едната е да утеши духа в 
неговото изгнание и да го накара да 
разбере, че Бог, който го е създал, го очаква 
вечно в Своето Царство на мира. Друг начин 
е да я уведомим колко много дарби и 
способности има на разположение, за да 
постигне своето спасение и своето издигане 
или съвършенство. 
57. Това слово носи посланието за 
одухотворяване, което отваря очите на 
хората, за да могат да видят лице в лице 
реалността, която смятат, че откриват само 
в това, което виждат, което докосват или 
което доказват с помощта на човешката си 
наука, без да осъзнават, че по този начин 
наричат преходното "реалност" и отричат и 
преценяват погрешно вечното, където 
съществува истинската реалност. 
58. Нека това послание тръгне от народ на 
народ, от къща на къща, оставяйки 
семената си на светлина, утеха и мир, за да 
могат хората да спрат за няколко мига и да 
дадат на духа си необходимата почивка, за 
да може той да се замисли и да си спомни, 
че всеки момент може да бъде моментът 
на завръщането му в духовния свят и че от 
делата и сеитбата му в света зависи плодът, 
който ще пожъне при пристигането си в 
духовния живот. (322, 44 - 46). 
 

Глава 6 - Третият завет и Голямата 
книга на живота  
 

Книгата на Божията любов, истина и 
мъдрост 
1 Книгата на Моето слово е книгата на 
божествената и истинска любов; в нея ще 
намериш неизменната истина. Обърнете се 
към него и ще откриете мъдростта, която 
ще ви помогне да се развиете и да 
постигнете мир във вечността. Този, който 
изопачава или променя значението му, ще 
извърши престъпление, а този, който 
пропусне или добави една-единствена 
дума, която не е в съответствие с моето 
съвършено учение, ще наруши тежко моя 
закон. 
2. пазете това слово в неговата 
първоначална чистота, защото то е най-
прекрасното наследство, което ще оставя 
на човека. Запишете Моето учение и го 
разгласете на ближните си; пазете го вярно, 
защото вие сте отговорни за това 
наследство. 
3 Утре човек ще намери в нея същността на 
Моето откровение, което ще го води със 
светлината на учението си по пътя на 
истината. 
4. От родители на деца тези писания ще 
бъдат завещани като извор на жива вода, 
чийто поток ще блика неизчерпаемо и ще 
преминава от сърце в сърце. Изучавайте 
великата Книга на живота, Книгата на 
одухотворяването, която ще ви обясни 
божествените откровения, които сте 
получили през вековете. 
5 Не ви ли обещах, че всяко знание ще бъде 
възстановено в първоначалната си истина? 
Това е времето, което ви е обявено. 
6. В интерес на истината ви казвам: Всеки, 
който размишлява върху учението на Моята 
книга и се вглежда в него с истинско 
желание да разшири познанията си, ще 
придобие за духа си светлина и ще Ме 
почувства по-близо до себе си. 
7 Старите и днешните митове ще паднат; 
всичко посредствено и фалшиво ще падне; 
защото ще дойде време, когато вече няма 
да можете да се храните с несъвършенства, 
и тогава духът ще тръгне да търси истината, 
за да бъде тя единствената му храна. 
8. В тези учения човечеството ще открие 
същността на Моите откровения, които до 
днес, поради липса на одухотвореност, не е 
разбрало. От древни времена съм ви я 



29 
 

поверявал чрез Моите пратеници, 
посланици и "тълкуватели", но тя ви е 
служила само за създаване на митове и 
традиции. Размишлявайте и изучавайте 
това учение с благоговение и любов, ако 
искате да си спестите векове на объркване 
и страдание. Но помнете, че няма да 
изпълните задачата си, ако се задоволите 
само с притежанието на книгата; не, тя 
трябва да ви събуди и научи, ако наистина 
искате да бъдете мои ученици. 
Преподавайте с примера, любовта и 
помощта, които ви показах. (20, 1- 8) 
9. Книгата на Моите наставления се състои 
от ученията, които ви диктувам в този 
момент с помощта на човешкия интелект. С 
тази книга, която човечеството най-накрая 
ще признае за Третия завет, вие ще 
защитавате Моето Божествено дело. 
10. Човечеството познава само Закона от 
Първата епоха и написаното в Първия и 
Втория завет; но Третият завет сега ще 
обедини и поправи това, което хората са 
изопачили поради липса на подготовка и 
разбиране. Човечеството ще трябва да 
изучава моето послание, за да може, 
прониквайки в сърцевината на всяка дума, 
да открие един идеал, една истина, една и 
съща светлина, която ще го доведе до 
одухотворяване. (348, 26) 
11. разкривам ви това, на което ученият не 
може да ви научи, защото не го знае. Той е 
заспал в земното си величие и не се е 
издигнал към Мен в желанието си за Моята 
мъдрост. 
12 Затворени са сърцата на духовниците, 
които в различните секти и религиозни 
общности трябва да преподават духовното 
познание, което е величие и богатство за 
духа. 
13 Видях, че Законът и Учението, които 
завещах на човечеството в отминалите 
времена, бяха скрити и заменени с обреди, 
външни култове и традиции; Видях, че 
Законът и Учението, които завещах на 
човечеството в отминалите времена, бяха 
скрити и заменени с обреди, външни 
култове и традиции. 
14 Но вие, които дълбоко осъзнавате, че 
същността на това слово е същата, която 
Израил получи на планината Синай и която 
множествата хора чуха от устата на Исус във 

"Втората епоха", нека вашето поклонение 
на Бога и вашите дела учат, че човек не 
трябва да забравя Божествения закон 
заради следването на глупави традиции, 
които не са полезни за духа. (93, 10 – 13) 
15 Припомних ви имената на Моите 
пратеници, чрез които получихте послания, 
заповеди, пророчества и поучения. 
16 По този начин обединих съдържанието 
на всички предишни учения в едно учение. 
17 Спиритизмът е наследство, в което Трите 
завета са обединени в една духовна книга. 
(265, 62 - 64) 
18. Това учение, наречено духовно, защото 
разкрива духовното, е пътят, очертан за 
човека, по който той ще опознае, ще служи 
и ще обича своя Създател. Това е "книгата", 
която учи хората да обичат своя Отец в своя 
ближен. Духовността е закон, който 
повелява доброто, чистото, съвършеното. 
19 Задължението да се подчиняват на този 
закон е за всички, но той не принуждава 
никого да му се подчинява, защото всеки 
ум се радва на свобода на волята, така че 
неговата борба и всички негови дела могат 
да се считат за негови собствени заслуги, 
когато бъде съден. 
20 Признайте тогава, че това Учение е 
пламъкът на Божествената Любов, който от 
първото до последното от моите деца е 
просветил всички и им е дал топлина. (236, 
20 - 22) 
 
Връзката между учението за Духа и 
учението на Исус 
21 Учението за Духа не е теория, то е 
практическо учение както за човешкия 
живот, така и за живота на духа. Няма друго 
учение, което да е по-пълно и съвършено от 
него. Той ви придружава още преди да 
дойдете на земята, следва ви през целия ви 
работен ден на този свят и се слива с духа 
ви, когато се върне в предишния си дом. 
22. Няма да съм аз този, който ще премахне 
от вашите служби литургията и традициите 
- това ще бъде духът на човека, който 
неволно се издига над старите си идеи 
пред необходимостта от по-голяма 
светлина, която да осветява пътя му на 
развитие. Скоро човекът ще разбере, че 
единственото, което може да предложи на 
Бога, е да проявява любов, защото любовта 
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означава доброта, милост, мъдрост и 
справедливост. 
23 Спиритизмът не заличава нито една от 
думите, които Христос някога е 
провъзгласил. Ако не беше така, то не би 
трябвало да се нарича така, защото би се 
противопоставило на истината. Как би 
могло това слово да е против, след като го 
произнася същият Учител. Ако наистина 
вникнете в смисъла на това учение, ще 
видите, че днешното Ми слово е обяснение 
или разяснение на всичко, което някога съм 
казал. Затова днешното и бъдещото 
човечество е способно да разбере повече 
от предишните поколения и следователно 
да изпълни Закона по по-чист, по-висш и 
по-истински начин. 
24. Ако внимателно наблюдавате ближните 
си в практикуването на религията, ще 
видите, че това, което преди е било обект 
на тяхното поклонение, сега те съзерцават 
без вътрешна симпатия. Причината за това 
е, че духът се пробужда от само себе си и 
желае това, което може да го подхрани 
истински. Затова ви казвам, че външното 
поклонение на това човечество е обречено 
да изчезне. (283, 27 - 30) 
25 В тази скромна и проста книга, но 
изпълнена с Божествена светлина, хората 
ще намерят разяснение на всичките си 
съмнения, ще открият завършека на 
ученията, които са били само частично 
разкрити в миналите времена, и ще 
намерят ясния и прост начин да тълкуват 
всичко, което е скрито в древните текстове 
в алегория. 
26. Който, след като получи това духовно 
послание, се убеди в истинността на 
съдържанието му и започне да се бори с 
желанието си за усещания, с 
идолопоклонничеството и фанатизма си, 
като пречисти ума и сърцето си от всички 
тези нечистотии, ще освободи духа си и ще 
получи радост и мир, защото сега ще може 
да се бори, за да получи вечността, която го 
очаква. Но онези, които продължават да се 
покланят външно, които настояват да 
обичат онова, което принадлежи на света, и 
които не вярват в разгръщането или 
развитието на духа - истина ви казвам, те 
ще изостанат и ще проливат сълзи, когато 

осъзнаят своето изоставане и невежество. 
(305, 4 - 5) 
 
Аргументите в полза на новата дума 
27. Ако Моето учение ви се струва толкова 
странно, че си мислите, че никога не сте 
чували такива думи, въпреки че Ме 
познавате, казвам ви, че учудването ви е 
резултат от това, че не сте изследвали 
същността на това, което съм ви разкрил в 
минали времена. Поради тази причина тази 
доктрина може да ви се стори странна или 
нова, докато в действителност тази 
светлина винаги е присъствала в живота ви. 
(336, 36) 
28. Моето учение, както в този, така и във 
втория период, ще разтърси човечеството. 
Лицемерите ще трябва да се изправят 
срещу истината. Лъжата ще свали маската 
си и истината ще засияе. Истината ще 
победи лъжата, която обгръща този свят. 
29. Човек ще може да разбере и признае 
всичко, което съдържа разум и истина; но 
всичко, в което е бил принуден да вярва, 
дори и да не го разбере, сам ще отхвърли. 
Затова моето учение ще се разпространи, 
защото то дава светлина, от която хората се 
нуждаят. На вас се пада голяма част от това 
дело, като разкриете на своите ближни 
неговото начало и цел. (237, 28 -29) 
- публиката в Мексико 
30 Човечеството жадува за Моето слово, за 
Моята истина. Хората искат и копнеят за 
светлина за умовете си, призовават за 
справедливост и очакват утеха. Това е 
решаващ момент. Истина ви казвам, че 
много идеи, теории и дори догми, които 
векове наред са били смятани за истини, 
ще паднат на земята и ще бъдат отхвърлени 
като фалшиви. Фанатизмът и 
идолопоклонничеството ще бъдат 
преборени и премахнати от онези, които са 
били най-силно завладени и обвързани от 
тях. Ученията на Бога ще бъдат разбрани, 
тяхната светлина, съдържание и същност 
ще бъдат разбрани и почувствани. 
31 Когато след време на изпитания, в които 
ще претърпят голямо объркване, в 
съзнанието на учените стане ясно и те чуят 
гласа на своя дух, ще открият това, което не 
са и сънували. 
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32 Пак ви казвам: Гледайте! Защото във 
време на конфликт между 
вероизповедания и доктрини, религии и 
науки, много хора ще си мислят, че 
знанията, които са им дали книгите, ще 
бъдат оръжието, с което ще могат да 
победят Моите нови ученици, знаейки, че 
вие нямате книги със себе си. (150, 11 - 13) 
33 Казах ви, ученици, че ще се сблъскате с 
големите църкви и с по-малките секти; но 
не се страхувайте от едните или от другите. 
Истината, която ви поверих, е очевидна, 
Словото, на което ви научих, е ясно и 
просто отвън, но дълбоко до безкрайност в 
смисъла си, и те са силни оръжия, с които 
ще се борите и побеждавате. 
34. но ви казвам, че един народ на земята, 
изпълнен с материализъм и неверие, ще се 
надигне, за да ви отрече правото да се 
наричате Израел, да отрече свидетелството 
ви, че сте били свидетели на повторното 
идване на Месията, и този народ е 
еврейският. Не сте ли мислили за това? 
Този народ очаква сред себе си идването 
на своя Месия, своя Спасител, който ще му 
въздаде справедливост и отново ще го 
постави над всички народи на земята. Този 
народ знае, че Аз винаги съм идвал при 
него, и в този "Трети път" ще каже: "Защо 
Бог да идва при друг народ?" - Но ето, ето 
Моите учения! (332, 10) 
35. Тази духовна общност тук живее 
непризната. Светът не знае нищо за вашето 
съществуване, властимащите не ви 
забелязват, но битката между спиритистите 
и християните, между спиритистите и 
евреите наближава. Тази битка е 
необходима за въвеждането на моето 
учение в цялото човечество. Тогава Старият 
завет ще се обедини с Втория и Третия в 
една същност. 
36. За мнозина от вас това може да 
изглежда невъзможно; за Мен то е най-
естественото, най-правилното и най-
съвършеното. (235, 63 - 64) 
 
Голямата книга на истинския живот 
37 Моето Слово ще остане написано за 
всички времена, от него ще съставите 
Книгата на Третата епоха, Третия завет, 
Последното послание на Отца; защото през 
всичките Три епохи Бог е имал Своите 

"златни пера", за да остави на човечеството 
Своята Мъдрост. 
38 Мойсей е първото "златно перо", 
използвано от Отец, за да напише с 
неизтриваеми букви върху свитък 
събитията от "Първата епоха". Мойсей е 
"златното перо" на Йехова. 
Този термин се отнася до обозначението 
на участниците в Божествените 
благовестия, които са имали задачата да 
записват словото на Господ в 
стенограма. 
39. Сред Моите апостоли и последователи 
от "Втората епоха" Исус имаше четири 
"пера" и те бяха Матей, Марк, Лука и Йоан. 
Те са "златните пера" на Божествения 
Учител. Но когато настъпи времето Първият 
завет да се обедини с Втория чрез връзките 
на любовта, познанието и духовния 
напредък, той се превърна в една книга. 
40 А в "Третото време", в което отново 
имате моето слово, аз също определих 
златни пера, за да се запази то в писмена 
форма. 
41 Когато настъпи времето, ще съставите 
една книга и тази книга, книгата на "Третото 
време", когато настъпи времето, също ще 
бъде обединена с книгата на Второто и 
Първото време и тогава от откровенията, 
пророчествата и думите на "Трите времена" 
ще се създаде Великата книга на живота за 
назидание на всички духовни същества. 
42. тогава ще разберете, че всички думи - от 
първата до последната - са се сбъднали в 
истина и в дух, че всички пророчества са 
били очакваният ход на историята, който 
Отец е открил на човечеството. Защото 
само Бог може да направи така, че да бъдат 
записани събитията, които ще се случат. 
Когато пророците са говорили, не те са го 
правили, а Бог чрез тях. 
43 Аз дадох достатъчна подготовка на 
Моите нови избраници, както Моисей и 
четиримата ученици от "Втората епоха", 
така че Моето Слово да бъде написано в 
пълна цялост, в пълна яснота и истина, 
защото то е предназначено за утрешните 
поколения; но ако някой възнамерява да 
добави или да изтрие от тази Книга, Аз ще 
ви потърся сметка.  
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Това предупреждение се отнася до 
същността, значението на "думата", а не 
до буквите. 
44. А сега, мои възлюбени деца, кой 
придава значение на книгата, която 
започвате да съставяте? Всъщност никой! 
Но ще дойде време, когато човечеството, 
изпълнено с желание, с любопитство, ще ви 
потърси книгата ви и тогава ще се събуди, 
ще изследва словото ми и ще го обсъжда. В 
този спор на идеи ще се появят страни - 
учени, теолози и философи. На народите 
ще бъде донесено свидетелството за 
Твоето Слово и Книгата на Мъдростта и 
всички ще говорят за Моето Учение. Това 
ще бъде началото на новата битка, войната 
на думи, мисли и идеологии, но в крайна 
сметка, когато всички разберат в истината и 
в духа си, че Великата книга на живота е 
написана от Господ, те ще се прегърнат като 
братя и ще се обичат един друг, както е 
Моята воля. 
45. Защо през "Първата епоха" словото на 
Йехова не е било достатъчно, за да 
обедини света, а през Втората учението на 
Исус не е било в състояние да го направи? 
Защо не е достатъчно, че от 1866 г. насам Аз 
предавам словото Си, за да могат народите 
да се обичат и да живеят в мир? 
Необходимо е трите книги да образуват 
едно цяло, за да може това слово да 
просветли целия свят. Тогава човечеството 
ще последва тази светлина и проклятието 
на Вавилон ще бъде премахнато, защото 
всички хора ще четат Великата книга на 
истинския живот, всички ще следват едно и 
също учение и ще се обичат един друг в дух 
и истина като Божии деца. (358, 58– 66).  
1866 - 1884 Духът на Илия говори над 
гласоподавателите, 1884 - 1950 Самият 
Господ. 
 

Глава 7 - Действие и значение на 
учението за Духа  
 
Ефектът от прокламациите 
1 Тук, пред лицето на това слово, няма 
човек, който да не трепери във 
вътрешността и външността на своето 
същество, т.е. в духа и в плътта. Докато Ме 
слуша, той мисли за живота, за смъртта, за 

Божествената справедливост, за вечността, 
за духовния живот, за доброто и злото. 
2 Докато чува гласа ми, усеща в себе си 
присъствието на духа си и си спомня откъде 
е дошъл. 
3 В краткия период от време, в който ме 
слуша, той се чувства едно с всички свои 
ближни и ги разпознава в най-дълбокото си 
същество като свои истински братя и 
сестри, като братя и сестри в духовната 
вечност, които са му дори по-близки от 
тези, които са само по плът, тъй като тя е 
само временно на земята. 
4. Няма мъж или жена, които, когато Ме 
чуят, да не почувстват, че са разглеждани от 
Мен. Затова никой не смее да скрие или 
замаже петната си пред Мен. И аз ги 
осведомявам, но без да разобличавам 
никого публично, защото аз съм Съдия, 
който никога не разобличава. 
5 Казвам ви, че откривам сред вас 
прелюбодейци, убийци на деца, крадци, 
пороци и немощи, които са като проказа 
върху душата на тези, които са съгрешили. 
Но Аз не само ти доказвам истинността на 
Моето слово, като ти показвам, че мога да 
открия прегрешенията на твоето сърце. 
Искам също така да ви докажа силата на 
Моите учения, като ви дам оръжия за 
победа над злото и изкушенията, като ви 
науча как да постигнете обновление и като 
събудя във вас желание за доброто, 
високото и чистото и абсолютна неприязън 
към всичко, което е безчестно, лъжливо и 
вредно за духа. (145, 65 - 68) 
6. Днес все още живеете в скучните дни, 
които предшестват светлината. И все пак, 
използвайки малките проблясъци на 
вашето мъгливо небе, тази Светлина 
прониква с мимолетни лъчи светлина, 
които достигат до някои точки на земята, 
докосват сърцата и карат духовете да 
трепнат и да се събудят. 
7 И всички, които се изненадаха от тази 
светлина, се спряха по пътя си и попитаха: 
"Кой си Ти?" И аз им отговорих: "Аз съм 
Светлината на света, Аз съм Светлината на 
вечността, Аз съм Истината и Любовта. Аз 
съм Онзи, Който обеща да се върне, за да 
ви говори, Онзи, за Когото беше казано, че 
е "Словото" на Бога." 
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8 Подобно на Саул по пътя за Дамаск, те 
смириха цялата си гордост, победиха 
високомерието си и смирено наведеха 
лицата си, за да Ми кажат със сърцето си: 
"Отче мой и Господи, прости ми, сега 
разбирам, че несъзнателно Те преследвах!" 
9 От този момент нататък тези сърца 
станаха малки последователи; защото в 
тази "Трета епоха", до днес, сред новите ми 
ученици не се е появил апостол с 
предаността на този, който така Ме 
преследваше в учениците ми и който след 
това Ме обикна с такава страст. (279, 21 - 
24) 
10. Църквите са потънали във вековен сън 
на рутина и застой, а истината е останала 
скрита. Но онези, които познават 
заповедите на Йехова и думите на 
Божествения Учител, трябва да разпознаят 
в този глас, който сега ви говори, гласа на 
Духа на истината, обещан за тези времена. 
(92,71) 
11 Знам, че мнозина ще се възмутят, когато 
узнаят тази дума; но това ще бъдат онези, 
които в своето объркване на ума не искат 
да видят, че в човека, освен човешката 
природа, има и духовна част от битието - 
или онези, които, макар и да вярват в 
човешкия дух, отричат, обвързани с навика 
на своите традиции и вярвания, че 
съществува безкрайно дълъг път на 
развитие 
за духа. (305, 65) 
12 Ще оставя тези думи записани и те ще 
дойдат при бъдещите ми ученици, и когато 
ги изучават, ще ги намерят свежи, живи, и 
духът им ще трепне от удоволствие, 
чувствайки, че в този момент им говори 
техният Учител. 
13 Мислите ли, че всичко, което ви казах, е 
само за онези, които Ме слушат? Не, 
възлюбени хора, с Моето слово Аз говоря 
за присъстващите и за отсъстващите, за 
днес, за утре и за всички времена; за 
умиращите, за живите и за тези, които 
тепърва ще се родят. (97, 45 -46) 
 
Знание и надежда от новата дума 
14. аз съм словото на любовта, което носи 
утеха на страдащия, на обезпокоения, на 
плачещия, на грешника и на този, който Ме 
е потърсил. Словото Ми е реката на живота 

в тези сърца, където те утоляват жаждата си 
и отмиват нечистотиите си. Това е и пътят, 
който води към вечния дом на покой и мир. 
15. Как можете да мислите, че борбата в 
живота, неговите жертви, трудности и 
изпитания ще завършат със смърт, без да 
получите справедлива награда във 
вечността? Ето защо Моят закон и Моите 
учения, с техните откровения и обещания, 
са стимул, ласка и балсам за вашите сърца 
през работния ден. Само когато се 
отвърнете от моите учения, се чувствате 
гладни и слаби. (229, 3 - 4) 
16 В Моята Божествена любов към 
човешките създания Аз им позволявам да 
изследват Моите дела и да използват 
всичко сътворено, така че те никога да 
нямат основание да казват, че Бог е 
несправедлив, защото крие мъдростта Си 
от Своите деца. 
17 Аз ви създадох, дадох ви дар на 
свободна воля и я уважавах, въпреки че 
човекът злоупотреби с тази свобода, като 
Ме наруши и оскверни Моя закон. 
18 но днес му давам да почувства ласката 
на моята прошка и озарявам духа му със 
светлината на моята мъдрост, така че 
децата ми едно по едно да се върнат по 
пътя на истината. 
19 Духът на истината, който е Моята 
светлина, свети в духа, защото вие живеете 
в обявените времена, в които всяка тайна 
ще ви бъде изяснена, за да разберете това, 
което досега не е било правилно 
изтълкувано. (104, 9 - 10) 
20. Аз се изявих в тази точка на земята и ще 
оставя словото Си като дар за всички хора. 
Този дар ще премахне духовната бедност 
на човечеството. (95, 58) 
21 Ще науча всички на истинския начин на 
поклонение на Бога, както и на правилния 
начин на живот в съответствие с 
Божествения закон, чието изпълнение е 
единственото нещо, което Господ ще 
признае на всеки от вас. 
22. накрая, вие ще познаете съдържанието 
или значението на моето слово, о, вие, 
хората. Тогава ще откриете, че моето 
учение е не само Божественият глас, който 
говори на хората, но и израз на всички 
духове. 



34 
 

23 Моето слово е гласът, който насърчава, е 
викът за свобода, е спасителната котва. 
(281, 13 - 15) 
 
Силата на Божието слово 
24 Моето учение развива човека във 
всичките му аспекти на съществуване: то 
разчувства и облагородява сърцето , 
събужда и задълбочава ума и 
усъвършенства и възвисява духа. 
Термините "сърце" и "дух" имат в 
проявленията на Христос различни 
Значение: "Сърце" (на испански: "corazon") 
символизира земно-човешкия, зависим и 
от тялото живот на душата, с който се 
занимава психологията, докато "дух" 
(тук: "espiritu") обозначава по-висшия, 
вечен аспект на битието, който се 
оставя да бъде направляван от 
присъщата на Бога искра, съвестта, чрез 
своя "глас". 
25 Направете задълбочено проучване на 
моето учение, което ще ви позволи да 
разберете правилния начин на 
практикуване на моето учение, така че 
развитието ви да бъде хармонично; така че 
да не развивате само ума, без да се 
стремите към идеалите на духа, които 
трябва да насърчавате. 
26. Всички способности на твоето същество 
могат да намерят в моето слово светлия 
път, по който могат да растат и да се 
усъвършенстват до безкрайност. (176, 25 - 
27) 
27. Моето учение е духовно по своята 
същност, то е светлина и сила, която се 
спуска и прониква в духа ви, за да го 
направи победител в битката със злото. 
Моето слово не е само за ласкаене на 
ушите, то е светлина за духа. 
28. Искате ли да Ме слушате с духа си, за да 
се подхранва той и да използва смисъла на 
това учение? След това пречистете сърцето 
си, изчистете ума си и позволете на 
съвестта си да ви води. След това ще 
видите, че в същността ви започва да се 
проявява трансформация - не само духовна, 
но и морална и физическа. Издигането, 
което духът постепенно постига чрез 
познанието, тази чистота, която постепенно 
постига, ще се отрази на чувствата на 
сърцето и на здравето на тялото. 

29 Страстите ще стават все по-слаби и по-
слаби, пороците постепенно ще изчезват, 
фанатизмът и невежеството все повече ще 
отстъпват място на истинската вяра и 
дълбокото познание на моя закон. (284, 21 - 
23) 
30. Тази доктрина, известна само на 
малцина и незабелязана от човечеството, 
скоро ще дойде като лечебен балсам за 
всички, които страдат, за да даде утеха, да 
запали вярата, да разсее мрака и да вдъхне 
надежда. Тя ви издига над греха, 
мизерията, болката и смъртта. 
31 Не би могло да бъде другояче, защото 
Аз, Божественият Лекар, обещаният 
Утешител, ви го открих. (295, 30 - 31) 
32. След като 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 издигането на 
моите ученици, чието удовлетворение ще 
бъде голямо, защото техните стремежи и 
желания ще бъдат благородни, основани на 
твърдото убеждение, че в този живот 
всичко е преходно. 
33 Моите ученици ще говорят на света чрез 
примери за духовност - чрез живот, който 
се бори да доближи духа до 
божествеността, вместо да го прикове към 
фалшивите съкровища на света. 
34 Знам, че материалистите ще негодуват в 
бъдещите времена, когато се запознаят с 
това учение, но съвестта им ще им 
подскаже, че моето слово говори само 
истината. (275, 5 - 7) 
35. В голямата работа, която те очаква, Аз 
ще ти бъда помощник. Моето учение ще 
предизвика големи сътресения в света. Ще 
настъпят големи промени в обичаите и 
идеите, а дори и в природата ще има 
трансформации. Всичко това ще постави 
началото на нова епоха за човечеството и 
духовете, които скоро ще изпратя на 
земята, ще говорят за всички тези 
пророчества, за да допринесат за 
възстановяването и издигането на този 
свят. Те ще обясняват думите Ми и ще 
тълкуват събитията. (216, 27) 
36 Времето на възкресението е това "трето 
време". Духовете приличаха на мъртъвци, а 
телата - на техните гробни пещери. Но при 
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тях дойде Учителят, чието Слово на Живота 
им каза: "Излезте и се издигнете към 
Светлината, към свободата!" 
37 Който от тях е насочил очите си към 
Ако човек се отвори за истината и след това 
успее да издигне живота, делата и 
чувствата си в любов към ближните, той 
вече няма да гледа на този свят като на 
място за изгнание или като на долина на 
сълзи и изкупление, защото все повече ще 
усеща насладата от истинския мир, който 
дава душевното спокойствие. 
38. Това състояние на възвишеност в този 
живот ще бъде отражение на съвършения 
мир и светлина, на които духът ще се радва 
в по-добрите светове, където Аз самият ще 
го приема, за да му дам дом, достоен за 
неговите заслуги. (286, 13) 
 
 
Реакции на теолози и материалисти. 
39. не се ужасявайте, когато ви кажат, че 
този, който ви говори в този момент, е 
изкусителят и че е пророкувано, че и той ще 
прави чудеса, чрез които сам ще смущава и 
обърква избраните. Истина ви казвам, че 
много от онези, които съдят за моето 
проявление по този начин, ще бъдат от 
онези, които наистина са в служба на злото 
и тъмнината, въпреки че устните им се 
опитват да гарантират, че винаги 
разпространяват истината. 
40. не забравяйте, че дървото се познава по 
плодовете му, и Аз ви казвам: Плодът е 
това Слово, което е станало чуваемо над 
разбирането на тези носители на глас - 
мъже и жени с прости сърца. По плодовете 
и по духовния напредък на онези, които са 
им се наслаждавали, човечеството ще 
познае дървото, което съм Аз. 
41 Троично-Мариинското духовно дело ще 
започне да се разпространява, 
предизвиквайки истинска тревога сред 
мнозина, които, убедени, че са изучили и 
разбрали учението, което преди това са 
получили от Отца, са станали суетни по 
отношение на знанията на своите 
философии и науки, без да осъзнават 
духовната еволюция, която човечеството е 
постигнало. 
42 След като се събудят от инерцията си, те 
ще забележат начина, по който мислят и 

чувстват днешните хора, ще хвърлят 
проклятия срещу това, което ще нарекат 
"нови идеи", и ще разпространят 
информацията, че това движение е 
предизвикано от Антихриста. 
43 тогава те ще прибягнат до Писанията, 
пророчествата и Моето Слово, което ви 
дадох във "Втората епоха", за да се опитат 
да се борят с Моето ново проявление, 
Моите нови учения и всичко, което съм ви 
обещал и изпълнявам днес. 
44 Словото Ми ще достигне от устата на 
Моите ученици и чрез писанията дори до 
онези, които не приемат нищо, което е 
отвъд материалното или което е извън 
техните знания и понятия, които някога са 
приели, и те ще Ме нарекат лъжлив Бог, 
защото ви донесох това слово. 
45 Но когато чуеш това, вярата ти няма да 
се разклати - макар че сърцето ти ще се 
почувства наранено - защото ще си 
спомниш с вътрешно движение, че твоят 
Учител вече ти е съобщил това и те е 
насърчил със словото Си да устоиш на тези 
изпитания. 
46. обаче ви казвам: въпреки че по пътя си 
ще срещнете измама, лицемерие, 
суеверие, религиозен фанатизъм и 
идолопоклонство, не трябва да осъждате 
никого за неговите прегрешения. Научете 
ги на Моето слово и оставете въпроса на 
Мен, който единствен мога да ви съдя и 
знам кой е лъжебогът, лъжехристосът, 
нечестивият апостол, лицемерният 
фарисей. (27, 32 - 35) 
47. Ще настъпи война на идеи, 
вероизповедания, религии, доктрини, 
философии, теории и науки и моето име и 
учение ще бъдат на устата на всички. Моето 
завръщане ще бъде обсъждано и 
отхвърляно, след което великите вярващи 
ще се издигнат и ще провъзгласят, че 
Христос отново е сред хората. По това 
време ще насърча тези сърца от 
безкрайността и ще извърша чудеса по пътя 
им, за да укрепя вярата им. (146, 8) 
 
Ефектът на духовната доктрина 
48. Разпространявайки се по света, Моята 
светлина предизвика търсенето на Моята 
истина във всяко учение. Това е причината 
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за поведението на хората в различните им 
вярвания. 
49. Това е изпълнението на пророчествата. 
Кой от тях представлява истината? Кой крие 
гладния вълк в овча кожа? Кой уверява с 
чиста дреха в своята абсолютна вътрешна 
искреност? 
50 За да откриеш моята истина, трябва да 
използваш спиритуализма, защото 
човечеството се е разделило на толкова 
вероизповедания и мирогледи, колкото е 
отговаряло на развитието на човешката 
мисъл. 
51 Така се образуват все повече секти и 
деноминации и за вас ще бъде много 
трудно да прецените истинското 
съдържание на всяка от тях. 
52 Моето учение просветлява мислите 
и идеите на хората и малко по малко всеки 
ще схване основите, за да усъвършенства 
своите произведения и да ги насочи към 
по-съвършен и по-висш път. 
53. Ще дойде време, когато всяка секта и 
църква ще изследва себе си, за да потърси 
онова, което принадлежи на моето дело. 
Но за да намерят това съкровище, е 
необходимо да повдигнат духа си и да се 
вслушат в гласа на съвестта. (363, 4 - 8 ; 29) 
54. На тази земя има много религиозни 
общности, но никоя от тях няма да обедини 
хората и да ги накара да се обичат. Моята 
духовна доктрина ще бъде тази, която ще 
извърши това дело. Напразно светът ще се 
противопоставя на настъплението на тази 
светлина. 
55. 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 стане свидетел 
на доказателство за властта, която съм им 
дал. (243,30) 
56. Светът ще се развълнува, когато словото 
Ми се чуе сред народите, защото духът на 
хората, подготвени за това откровение, ще 
бъде развълнуван от радост и 
същевременно от страх. Тогава онзи, който 
иска да познае истината, трябва да се 
освободи от робството на своите 
материалистични идеи и да се освежи в 
светлите хоризонти, които се откриват пред 
погледа му. Но онзи, който продължава да 

живее в духовния си мрак и да се бори 
срещу тази светлина, все още е свободен да 
го прави. 
57. Промяната на отношението към 
духовността ще доведе до приятелство и 
братство между народите. Но е 
необходимо да се подготвите, защото 
конфронтацията ще бъде голяма. Когато 
хората се изправят един срещу друг във 
войни, това не е по Моята воля, а защото не 
са разбрали Божия закон. (249, 47 - 48) 
58. Дойде времето на всеобхватния съд и 
всички дела и всички религиозни общности 
ще бъдат съдени от Мен. Човешкият дух ще 
нададе мъчителен вик, защото всичко 
фалшиво ще бъде разкрито; ще блесне 
единствено истината. В човечеството ще 
настъпи пробуждане и тогава хората ще Ми 
кажат: "Отче, дай ни Твоята помощ, дай ни 
истинска светлина, която да ни води". И 
тази светлина и тази помощ ще бъде 
учението на Светия Дух, ще бъде учението, 
което Аз ви дадох и което също 
принадлежи на всички, защото Аз съм Отец 
на всички. (347, 27) 
 
Значението на новото слово на 
откровението 
59 Изглежда, че в това откровение няма 
нищо голямо, но в бъдеще ще видите какво 
значение ще има то за човечеството. 
60. Сред този народ има ученици от 
всякакъв вид; някои от тях имат представа 
за величието на това Дело и вече усещат 
шока, който появата му ще предизвика в 
света; други се задоволяват да вярват, че 
това е добър път, а има и такива, които не 
могат да открият величието на това Учение 
и се съмняват в победата му и 
проникването му в сърцата на хората. 
Казвам ви, че това е скъпоценен камък, 
който съм ви поверил и чиито божествени 
лъчи на светлина не сте искали да 
разпознаете, защото не сте вникнали в 
Моето учение. Казвал съм ви, че именно в 
тъмнината светлината свети най-ярко, и по 
същия начин в това време на материализъм 
и грях ще видите как истината, която ви 
донесох, засиява в пълната си яркост. 
61 Не забравяйте, че дори по Негово време 
е имало съмнения относно думите на 
Христос, тъй като хората са съдили за Исус 
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въз основа на произхода и облеклото Му и 
когато са научили, че е син на дърводелец 
от Назарет и на бедна жена - който по-
късно е тръгнал в компанията на бедни 
галилейски рибари, да проповядва учение, 
което им се струваше странно - те не 
можеха да повярват, че този странстващ 
проповедник, който обикаляше от село на 
село и показваше оскъдните си дрехи, е 
царят, когото Господ беше обещал на 
израилския народ. 
62. давам ви тези указания, защото хората 
търсят външния блясък, който заслепява 
сетивата, за да могат да повярват във 
величието на онова, което може да се види 
и усети само с духа. 
63. Трябваше да пролея кръвта Си, да дам 
живота Си и да възкръсна, за да отворят 
хората очите си. Каква чаша ще изпие сега 
Моят Дух, за да повярвате в Мен? 
Човечеството: Какво не бих направил, за да 
ви видя спасени? (89, 68-69 & 71-73) 
64. Който твърди, че моето учение 
представлява опасност за материалния 
прогрес на човечеството, допуска сериозна 
грешка. Аз, Учителят на всички Учители, 
показвам на човечеството пътя към 
неговото възходящо развитие и към 
истинския прогрес. Моето слово говори не 
само на духа, но и на ума, на разума и дори 
на сетивата. Моето учение не само ви 
вдъхновява и напътства в духовния живот, 
но и внася светлина във всяка наука и във 
всички пътища. Защото моето учение не се 
ограничава само до това да насочи всички 
духовни същества към дома, който е отвъд 
това съществуване, но достига и до сърцето 
на човека и го вдъхновява да живее 
приятен, хуманен и полезен живот на тази 
планета. (173, 44) 
65. Третата епоха, в която живеете сега, е 
време на разкриване на велики тайни. 
Учените и богословите ще трябва да 
коригират знанията си пред лицето на 
истината, която ви разкривам в този 
момент. 
66. това е времето, когато хората ще 
отворят очите си за светлината на Моята 
мъдрост, светлина, която Аз превърнах в 
учение, за да можете чрез него да се 
издигнете духовно към истинския живот. 
(290,51 - 52) 

67. 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 допустимо средство, което Аз 
вдъхнових от най-ранни времена, Моите 
пратеници. Искам само да бдиш над Моята 
истина и да я предаваш на сърцата по най-
чистия и прост начин. (258, 6) 
68. В онази "втора епоха" Моето идване 
като човек беше повярвано само от няколко 
сърца. Въпреки това по-късно човечеството 
определя раждането на Спасителя като 
начало на нова ера. 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. 
69. Чуйте какво ви казва Христос, 
въплъщение на Божествената любов: мир 
на хората с добра воля, на онези, които 
обичат истината и сеят семената на 
любовта. (258,41 - 43). 
 

Глава 8 - Новите Христови 
църкви, ученици, апостоли и 
Божии пратеници  
 
Светлина и сянка в църквите на 
откровението 
1 Ако бях дал словото Си на всички народи, 
мнозинството щеше да го отхвърли, защото 
суетата, материализмът и фалшивото 
величие на хората не биха приели учение, 
което говори за одухотворяване, за 
смирение и за братство. Светът все още не е 
подготвен да разбере Любовта, затова не 
всички биха били възприемчиви към моето 
Присъствие в тази форма. 
2 Както тогава Христос избра една скалиста 
пещера, за да се роди като човек, така и 
днес открих това кътче от земята, което е 
готово да Ме чуе и което прилича на 
пещерата и яслите, които посрещнаха 
Божия Син в онази благословена нощ. (124, 
13 - 14) 
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3 Примерът на този прост народ, който 
върви по своя път без духовници, които да 
го водят, и който Ми се покланя без 
церемонии и символи, ще бъде призив, 
който ще събуди онези, които все още спят 
в своята вековна нощ, и ще бъде стимул за 
обновяване и пречистване на много от 
Моите деца. (94, 39) 
4. Под сянката на моето учение няма да 
бъдат издигнати тронове, от които 
прославените хора да управляват духовете 
на своите събратя. Никой няма да бъде 
коронясан, нито покрит с пурпурна мантия 
в опит да заеме мястото на Господ, нито 
пък ще се появят изповедници, които да 
съдят, прощават, осъждат или да 
произнасят присъди за делата на хората. 
Само Аз мога да съдя духа от справедливо и 
съвършено съдилище. 
5 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. Единственият Отец 
според духа съм Аз. (243, 13 - 14) 
6 През това време Аз ще възпитам народ, 
който наистина ще се подчинява на Моя 
закон, ще обича истината и ще обича 
ближния си. Този народ ще бъде като 
огледало, в което другите могат да видят 
отразени грешките, които са извършили. То 
няма да бъде ничий съдия, но неговите 
добродетели, дела и духовно изпълнение 
на дълга ще докоснат духа на всички, които 
се изпречат на пътя му, и те ще посочат 
грешките на всички, които нарушават моя 
закон. 
7 Когато този народ стане силен и 
многоброен, той ще привлече вниманието 
на съседите си, защото чистотата на делата 
му и искреността на поклонението му ще 
учудят хората. Тогава хората ще попитат: 
"Кои са тези, които, без да имат храмове, 
умеят да се молят по такъв начин? Кой е 
научил тези множества да се покланят на 
своя Бог с молитва, без да изпитват нужда 
да издигат олтари за поклонението си? 
Откъде се появиха тези странстващи 
проповедници и мисионери, които подобно 
на птиците нито сеят, нито жънат, нито 
предат, и въпреки това продължават да 
съществуват?" 

8 тогава ще им кажа: този беден и смирен 
народ, но ревностен за Моя закон и силен 
срещу страстите на света, не е създаден от 
никого. Тези множества, които се радват да 
правят добро, които са просветени от 
вдъхновение и които носят в сърцата 
посланието за мир и капка лечебен балсам, 
не са били обучавани от учители или 
духовници на нито една култова общност 
на земята. Защото, истина ви казвам, в това 
време във вашия свят няма нито един 
човек, който да може да преподава 
поклонение на Бога в истинска духовност. 
Не в блясъка на ритуалите и церемониите, 
нито в богатството или земната власт се 
крият корените на истината, която, бидейки 
смирена, търси за свой храм чистите, 
благородни, искрени и обичащи истината 
сърца. Къде са тези сърца? (154, 12 – 14) 
9. Аз призовах много от Моите деца, за да 
им дам различни задачи, различни задачи в 
рамките на тази работа, и ви ги дадох 
според вашия напредък и вашите таланти. 
От всички тях, взети заедно, създадох своя 
народ, своето ново апостолство. 
10 Поверих на някои от тях длъжността на 
водачи, а за да не бъде задачата им тежка и 
трудна, разделих народа на общини. 
11 на други поверих дара на 
гласоподавател, за да предаде Моето 
вдъхновено от човека слово на тези 
множества, които са се събрали, за да 
получат това чудо; поверих дара на 
гласоподавател на други, за да предаде 
Моето вдъхновено от човека слово на тези 
множества, които са се събрали, за да 
получат това чудо 
12 На някои дадох привилегията на 
ясновидството, за да ги направя пророци и 
чрез тях да обявя това, което предстои да се 
случи. 
13 Задачата на "стълбове" е възложена на 
онези, които трябва да подкрепят хората в 
тяхното поклонничество и да бъдат 
помощници на църковните водачи, като 
помагат да се носи бремето на кръста 
заедно с множеството слушатели. 
14 Други са надарени с дарбата да 
посредничат и те са обучени като 
инструменти на духовния свят, за да 
предават неговите послания, обясненията 
за моята работа, а също и като притежатели 
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на лечебния балсам, утехата за болните, 
така че чрез своите здравословни духовни 
еманации да могат заедно да даряват 
милост на нуждаещите се. 
15 "Златно перо" нарекох онзи, който пише 
в книгата, която ще ти оставя, Моите 
откровения, учения и пророчества за това 
време. 
16 Дадох длъжността "основен камък" на 
онези, които трябва да бъдат пример за 
твърдост, стабилност и сила сред народа. 
Тяхното слово, съвет и пример сред народа 
ще бъдат неизменни, както е неизменна 
скалата. 
17. Но сега, когато този период на Моето 
проявление е към края си, Аз се обръщам 
към всички служби и към всички онези, 
които са избрани да получат такива велики 
задачи, отправям призив, за да могат да се 
учат задълбочено и да знаят резултата от 
своите дела. В този час на размисъл аз 
подкрепям всички. (335, 27 – 28) 
18 както във всички времена, много са 
призованите, а малко избраните, защото Аз 
избирам само онези, които са готови 
навреме да изпълнят задачата си, а на 
останалите давам светлина, за да знаят как 
да чакат времето, когато и те ще бъдат 
избрани. 
19. Колко много хора, които само са били 
призовани, без да е дошло времето да ги 
избера за мисия, са се поставили сред 
моите ученици и работници, без духът им 
да има необходимото развитие, за да 
понесат бремето на този кръст, и без умът 
им да има необходимата светлина, за да 
приеме моето вдъхновение! Какво са 
правили много от тях, след като са били в 
редиците на избраните: осквернявали са, 
тровили са атмосферата, заразявали са 
другите със злите си наклонности, лъгали 
са, сеели са раздори, присвоявали са си 
Моето име и духовните дарби, които съм 
вложил в Моите ученици. 
20. Никой не се опитва да открие кои са те, 
защото не би могъл. Само Моето 
пронизващо съдийско око не ги изпуска от 
поглед и Аз оставям словото Си да влезе в 
съвестта им, като им казвам: бдете и се 
молете, за да можете след време да се 
покаете за престъпленията си; защото ако 
го направите, ви обещавам, че духовно 

бързо ще ви настаня на Моята трапеза и ще 
отпразнувам празника на помирението и 
прошката. (306, 53 - 55) 
21 Това е истината: не всички се обичат в 
Моето дело, макар да принадлежат към 
него, и не всички са го разбрали. Затова 
мога да ви кажа, че някои от тях 
принадлежат към моята работа, а други - 
към тяхната. 
22. Тези, които Ме следват от любов, 
обичат Словото Ми, защото знаят, че то ги 
поправя, без да ги наранява, и им показва 
грешките, без да ги изобличава. Това ги 
кара да упорстват в усъвършенстването на 
действията си. 
23. Тези, които вместо да се стремят към 
това съвършенство, търсят само похвала, 
чувство за превъзходство, ласкателство или 
препитание, вместо да се стремят към 
съвършенството на духа, не понасят 
словото Ми, когато то им показва грешките. 
Тогава те трябва да създадат работа, 
различна от моята, в която са свободни да 
вършат своята воля. Те все още не са 
разбрали, че единственото нещо, което 
слушателите трябва да правят по време на 
Моите изявления, е да Ме слушат с най-
голяма възвишеност, за да могат след това 
да разтълкуват посланието Ми. (140, 72 -74) 
24. казах, че ще дойде време на объркване, 
на непослушание, в което "работникът" ще 
се изправи и ще заяви, че моето 
провъзгласяване чрез човешкия интелект 
няма да приключи. Но ще дойде време, 
когато думата Ми ще се изпълни, дори ако 
човек иска да се противопостави на волята 
Ми. 
25. Колко много грешки по пътя са 
допуснали мнозина от онези, на които съм 
поверил мисия и благодат. Колко много 
неразбиране виждам да се разпространява 
сред Моите деца след 1950 г. 
26 Поради липса на разбиране и глупост 
човекът отхвърля Моята помощна любов, 
власт и благодат и се отделя от истинския 
път на закона, хармонията и истината. 
27. отново Израел ще се раздели от племе 
на племе, отново ще се разедини и ще иска 
да потъпче чистия и непорочен закон, който 
предадох в ръцете му; отново Израел ще 
търси предишните пътища и ще изпадне в 
идолопоклонство и фанатизъм. То ще се 
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обърне към сектите и ще изпадне в 
объркване, в тъмнина, и ще се храни с 
приятни и лъжливи думи, които човекът ще 
му предложи. 
28. Когато църквата и сектантите видят, че 
Израел е разделен, че Израел се отрича 
един от друг и е слаб, те ще потърсят 
причини да грабнат скъпоценния камък с 
неоценима стойност, да вземат ковчега на 
Новия завет за себе си и да кажат утре, че 
те са истинските пратеници на Бога сред 
човечеството и представители на Моята 
Божественост. (363, 47 – 49,51 , 57) 
 
Напътствия към слушателите относно 
действието на Духа 
29. Искам след края на моята прокламация 
да имате ясна представа какво 
представлява това Учение, за да можете да 
го следвате правилно; защото досега сред 
множеството хора, които са чули думите 
ми, 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 е далеч от истинската духовност. 
30 Трябва да сте силни да признаете пред 
себе си, че сте се заблудили; трябва да се 
съвземете, за да подобрите навиците си, и 
да се стремите с усърдие истината и 
чистотата на това учение да блестят сред 
вас. 
31 Не се страхувайте да променяте 
външната част на вашите форми на 
поклонение и култ, стига да не изопачавате 
същността на моите учения. (252, 28 - 30) 
32 Оползотворете максимално времето, 
което ви остава, 
да се вслушате в моето учение, за да ви 
изпълни със светлина и благодат, за да 
можете да направите решителната крачка 
към духовността - крачка, която не сте 
направили, защото сте продължили да 
живеете в култа на материализма и 
заблудата. 
33. До днес ви липсваше вяра да се 
откажете от фигурите, обредите и 
символите си и да Ме потърсите духовно в 
безкрайността. Липсва ви смелост да 
бъдете духовници и сте си измислили 
някаква привидна духовност, зад която 
криете материализма и грешките си. 

34. Не искам да сте лицемерни, а искрени и 
правдиви. Ето защо ви говоря с най-голяма 
яснота, за да можете да пречистите 
напълно живота си и да покажете на света 
истината за това дело. 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. 
35 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 направлява стъпките ви - да се 
ръководите от съвестта си и от знанията, 
които сте придобили в Моето учение. По 
този начин няма да има кого да обвинявате 
за всяка грешка. (271, 27 - 30) 
36. От самото начало на моето проявление 
чрез човешкия ум моята воля беше да 
използвате на практика духовните си дарби 
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 толкова трудната мисия. 
37. Някои са знаели как да тълкуват 
Божествената мисъл и са се опитвали да я 
осъществят. Но има и такива - а те са 
мнозинство - които не са разбрали смисъла 
на тази работа. 
38. Това са грешките, срещу които 
възразявам сред тези хора тук, защото не 
искам човечеството да се подиграва с тези, 
които са били обучавани толкова дълго 
време. (267, 65 - 67) 
39. Докато някои се интересуваха само от 
смисъла на словото ми и винаги желаеха 
напредъка и развитието на духа си, други 
бяха по-доволни от външното поклонение. 
По същия начин, докато първите се 
радваха, когато получаваха поучения за 
духовността, вторите бяха разтревожени, 
когато се споменаваха техните грешки. 
40 Само Аз знам кой ще трябва да отговаря 
пред Мен за всичко, което е трябвало да се 
знае чрез Моите гласоподаватели и което е 
било скрито.(270, 8 - 9) 
41 Помислете и ще разберете, че 
съгласието, от което се нуждаете, е духовно 
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и ще го постигнете, когато се издигнете над 
страстите и началството си. 
42 Как можеш да постигнеш мир, ако всеки 
провъзгласява своето за единствено вярно, 
а същевременно се бори срещу чуждото 
като лъжливо? 
43 Фанатизмът е тъмнина, слепота, 
невежество и плодовете му никога не могат 
да бъдат светлина. (289, 8 - 10) 
44 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 е различен от 
това, което проповядвате. 
45 Какво ще се случи, когато хората 
открият, че във всяко събрание има 
различна форма на богослужение и 
различен начин на практикуване на моето 
учение? 
46. поверявам ви последните три години от 
моето проявление, за да работите за 
обединението на този народ - обединение, 
което обхваща както духовното, така и 
външното, така че вашата работа, 
изпълнена с хармония и единодушие, да 
бъде най-голямото доказателство, че 
всички вие, на различните места на 
събрание и в различните части на страната, 
сте били обучавани от един Учител: БОГ. 
(252, 69 - 71) 
 
Истинско ученичество, нови апостоли 
47. Не се опитвайте да ограничавате това 
Дело, което е универсално и безкрайно, 
нито да поставяте граници на духовното си 
развитие, защото колкото повече се 
потапяте в пътя на добрите дела и 
изучаването, толкова по-големи откровения 
ще получавате. Ще видите как 
Божественото дело се издига от най-
незначителното, ще видите как то се 
проявява във всичко, което е създадено, ще 
усетите как то пулсира във вашето 
същество. 
48. Това е простотата, с която обучавам 
ученика спиритуалист, за да може и той да 
бъде прост като своя Учител. Ученикът 
трябва да убеждава и да обръща чрез 
истината на думите си и силата на делата 
си, без да се опитва да впечатлява никого с 
тайнствени сили или необикновени 
способности. 

49. Истинският ученик ще бъде велик със 
своята простота. Той ще разбере своя 
Учител и в същото време ще направи така, 
че да бъде разбран от своите ближни. (297, 
15 - 17) 
50 Ученик на Исус е онзи, който побеждава 
чрез словото, който убеждава и утешава, 
който издига и събужда, който прави от 
победения победител на себе си и на 
противниците. 
51. един Христов апостол не може да носи 
егоизъм в сърцето си, мислейки само за 
собствените си страдания или скърби. Той 
не се тревожи за своите и мисли за другите, 
с абсолютната увереност, че не е 
пренебрегнал нищо, защото Отец веднага 
помага на този, който е оставил своите, за 
да се посвети на дете на Господа, 
нуждаещо се от духовна помощ. И който се 
е забравил, за да донесе на ближния си 
усмивка на надежда, утеха за тъгата му, 
капка балсам за болката му, при 
завръщането си намира дома си осветен от 
светлина, която е благословия, радост и 
мир. (293, 32 - 33) 
52 На Моята трапеза в това време и мъжът, 
и жената ще бъдат апостоли; на тази 
трапеза ще положа духа ви. 
53 През това време жените са тези, които 
държат високо знамето на спиритизма, 
оставяйки следите на апостола по пътя, 
спазвайки с усърдие закона на Господа. 
54. В новото Ми апостолство жената ще 
бъде до мъжа и няма да има особени 
възрасти, за да Ми служат: и възрастният, и 
детето или старецът ще го правят, и 
младото момиче, и майката. Защото още 
веднъж ти казвам, че търся твоя дух и че 
той отдавна е оставил детството си зад 
гърба си. (69, 16 u. - 17o.) 
55. Ако във Втората епоха ви казах, че 
Моето царство не е от този свят, днес ви 
казвам, че и вашето не е тук, защото този 
свят, както вече знаете, е само преход за 
човека. 
56. аз ви уча на истинския живот, който 
никога не се е основавал на материализма. 
Ето защо силните на земята отново ще се 
изправят срещу моята доктрина. Идвам при 
вас с моето вечно учение, с моето вечно 
учение, което се състои от любов, мъдрост 
и справедливост. Но това няма да бъде 



42 
 

разбрано веднага, човечеството отново ще 
Ме осъди, отново ще Ме разпъне на кръст. 
И все пак знам, че Моето учение трябва да 
премине през всичко това, за да бъде 
разпознато и обичано. Знам, че след това 
най-яростните Ми преследвачи ще станат 
най-верните Ми и отречени сеячи, защото 
ще им дам много големи доказателства за 
Моята истина. 
57 Този Никодим от "Втората епоха", княз 
сред свещениците, който потърси Исус, за 
да говори с Него за мъдри и дълбоки 
учения, ще се появи отново в това време, за 
да проучи усърдно работата ми и да се 
обърне към Него. 
58. че Савел, наречен Павел, който, след 
като Ме преследваше с ярост, стана един от 
най-големите Ми апостоли, ще се появи 
отново на пътя Ми и навсякъде ще се 
появят нови Мои ученици, някои пламенни, 
други отричащи се. Сегашният час е от 
голямо значение, времето, за което ви 
говоря, все повече се приближава към вас. 
(173, 45 – 48) 
59. Хората се нуждаят от хора, които умеят 
да останат непоколебими в изпитанията, от 
такива, които познават големите борби на 
света и на духа. Те са тези, които могат да 
дадат насока на човечеството и да го 
направляват, тъй като в сърцата им няма да 
има желание да потискат или доминират 
над когото и да било. Те не могат да дадат 
подслон на егоизма, защото в моментите 
на възвишеност са почувствали милостта на 
Господ, който ги обсипва с любов, за да 
могат да дадат от тази милост на своите 
братя. (54, 53) 
 
Божиите пратеници в целия свят и във 
всички времена 
60. На народите на земята никога не им е 
липсвала духовна светлина. Истина ви 
казвам: не само този народ тук е имал 
пророци и пратеници, но и на всички съм 
изпращал пратеници, за да ги събудя. 
61. Въз основа на светлината и истината на 
техните учения, както и на сходството с 
това, което ви разкрих, можете да 
прецените думите им. 
62 Някои от тях живяха преди идването на 
Месията, други работиха след моето 

съществуване като човек, но всички 
донесоха духовно послание на хората. 
63 Тези учения - също като моите - са 
претърпели изкривявания; защото ако 
смисълът им не е бил променен, те са били 
осакатени или са били скрити от хората, 
жадни за истина. 
64. Има една истина и един морал, 
разкрити на хората чрез пратеници, 
пророци и служители. Защо тогава хората 
имат различни представи за истината, 
морала и живота? 
65. Тази истина, която през всички времена 
е била изопачавана от човечеството, ще 
бъде възстановена и нейната светлина ще 
засияе с такава сила, че на хората ще им се 
стори, че е нещо ново, въпреки че е същата 
светлина, която винаги е осветявала пътя на 
развитие на децата на моята Божественост. 
66 Много са онези, които са загинали, 
защото са говорили истината; много са и 
онези, които са били подложени на 
мъчения, защото не са искали да заглушат 
гласа, който е говорел в тях. 
67. Не мислете, че Небето е изпратило само 
онези, които са ви говорили за духа, за 
любовта, за морала - не, то е изпратило и 
онези, които са ви дали добрите плодове 
на науката, онова знание, което внася 
светлина в живота на хората, което 
облекчава бремето им и облекчава 
трудностите им. Всички те са били мои 
пратеници. 
68. Има и други, които, въпреки че не носят 
учения за духовен морал или научни 
открития, носят послание, което учи да 
чувстваме и да се възхищаваме на 
красотата на творението. Те са пратеници 
от Мен, които имат задачата да носят 
радост и балсам в сърцата на страдащите. 
69. Всички те са изпили горчива чаша, 
когато са осъзнали неразбирането на един 
свят, сляп за истината, на едно човечество, 
безчувствено към красотата и доброто. И 
все пак, след като ви казах, че в тази Ера 
всичко ще бъде възстановено, след като ви 
съобщих, че всичко ще се върне в правия 
път и на всички Мои учения ще бъде върнат 
първоначалният им смисъл, можете да 
повярвате, че за този свят наближава време 
на духовно великолепие, въпреки че не 
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бива да забравяте, че преди това всичко ще 
бъде съдено и пречистено. (121, 9 - 16) 
70. винаги, когато Божието откровение е на 
път да просветли хората, Аз изпращам при 
тях пътеводители или пророци, за да ги 
подготвят така, че тази светлина да бъде 
позната от тях. Но не си мислете, че само 
тези са Моите пратеници, които носят 
послания за духа. Не, ученици, всеки, който 
сее добро сред хората в каквато и да е 
форма, е пратеник от Мен. 
71. Можете да срещнете тези пратеници по 
всички пътища на живота си, както в 
религиозните общности, така и в науката - 
сред хората, които управляват, или сред 
тези, които дават добри учения. 
72 Добрият ми служител никога не се 
отклонява от пътя, който трябва да измине; 
той предпочита да умре по пътя, отколкото 
да отстъпи. Неговият пример е семето на 
светлината в живота на ближните му, а 
делата му са пример за другите. О, ако само 
човечеството можеше да разбере 
посланията, които му изпращам чрез тях! 
Но това не е така, защото има много хора, 
които имат деликатни мисии в света, но се 
отклоняват от тези велики примери, за да 
поемат по по-приятния за тях път. (105, 13 – 
15) 
73 но какво направихте с онези хора, 
човечеството, които ви изпратих, за да ви 
напомнят за Моя път, пътя на вярата, който 
е път на мъдростта, любовта и мира? 
74. Вие не искахте да знаете нищо за 
техните задачи и се борехте с тях с 
лицемерната вяра, която имате заради 
вашите теории и деноминации. 
75. Очите ви не искаха да видят светлината, 
която всеки от моите пратеници ви донесе 
като послание на любовта, независимо 
дали ги наричате пророци, ясновидци, 
просветени хора, лекари, философи, учени 
или пастори. 
76. Тези хора имаха харизма, но вие не 
искахте да разпознаете светлината им. Те 
ви изпревариха, но вие не искахте да 
следвате стъпките им. 
77. Те ви оставиха примера на живот, 
изпълнен със саможертва, болка и 
милосърдие, но вие се страхувахте да им 
подражавате, защото не знаехте, че болката 
на онези, които Ме следват, е радост за 

духа, път, пълен с цветя, и хоризонт, 
изпълнен с обещания. 
78 Те не дойдоха да дишат аромата на 
земните цветя, нито да се опияняват от 
мимолетните удоволствия на света, защото 
желанието на умовете им вече не беше за 
нечистото, а за високото. 
79. Те страдаха, но не търсеха утеха, защото 
знаеха, че са дошли да се утешат. Те не 
очакваха нищо от света, защото след 
житейската борба очакваха радостта да 
станат свидетели на възкресението на 
духовните същества за вяра и живот - 
всички онези, които се бяха отрекли от 
истината. 
80. Кои са тези хора, за които ви говоря? 
Казвам ви, че това са всички онези, които са 
ви донесли послания за светлина, любов, 
надежда, здраве, вяра и спасение. Името, 
което са имали, не е важно, нито начинът 
на живот, по който сте ги виждали да се 
появяват, нито титлата, която са носили на 
земята. (263, 18- 24) 
81. трябва да ви кажа още веднъж, че този 
народ, формиран около Моите проявления, 
не е народ, който Отец в Своята любов 
поставя над другите народи на земята. 
Господ е насочил погледа си към нея само 
защото я е формирал от духовни същества, 
които винаги са били в света, когато е 
слизало ново Божествено Откровение. Те са 
духовни деца на народа на Израел, народа 
на пророците, пратениците, ясновидците и 
патриарсите. 
82 Кой по-добре от тях би могъл да Ме 
приеме в това време, да разбере новата 
форма на Моето откровение и да стане 
свидетел на изпълнението на Моите 
обещания? (159, 51 – 52) 
83. 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. С тяхно 
посредничество аз давам на съвременния 
свят голямо съкровище от мъдрост. (269,2 
u.) 
...това означава Мексико. 
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84. Възлюбени деца, вие, които дойдохте в 
малък брой, наистина ви казвам: Моят 
проницателен поглед открива навсякъде 
Моите избраници, които чувстват в духа си, 
че сега е времето на Моето присъствие. Те 
не са чували словото Ми като вас, но в духа 
си чуват глас, който им казва, че отново съм 
сред човечеството, че съм дошъл духовно 
"на облак". На едни ще дам да Ме видят с 
очите на духа, на други - с помощта на 
интуицията, а на останалите ще направя 
така, че Моята любов да се усеща силно, за 
да могат да почувстват присъствието на 
Моя дух. (346, 13) 
85. Скоро интуитивните, вдъхновените, 
духовно чувствителните хора ще се 
издигнат и ще свидетелстват пред народите 
за това, което виждат с духа си, за това, 
което чувстват, за това, което чуват и 
получават. Отново ви казвам, че Моят 
народ не се ограничава само до тези, които 
са Ме чули чрез тези гласоподаватели, но 
че Аз съм изпратил Своите служители в 
различни точки на земята, за да подготвят 
пътищата и да разчистят нивите, на които 
по-късно трябва да дойдат сеячите. 
86 Укрепвам ги и ги благославям, защото 
денят им е тежък, пътят им е осеян с тръни. 
Подигравките, презрението, клеветите и 
коварството ги преследват навсякъде. Но те 
- предчувстващи и вдъхновени - знаят, че са 
изпратени от Мен, и са готови да стигнат до 
края на пътя, за да изпълнят мисията си. 
(284,50 - 51) 
87. Каня ви да влезете в Моето царство. Аз 
призовавам всички народи на земята без 
никакво предпочитание, но знам, че не 
всички ще Ме послушат. 
88. Човечеството е угасило лампата си и 
върви в мрак. Но там, където се усеща 
грешка, от мен ще се появи просветлен 
човек, който ще разпръсне светлина в 
обкръжението си - духовен страж, който 
бди и чака моя знак, за да пусне алармения 
сигнал, който събужда и разтърсва. 
89. Нека любовта на тези пратеници да 
бъде плодоносно семе в сърцата ви. Не ги 
отхвърляйте, когато се покажат пред вас 
във външна бедност. Вслушайте се в тях, 
защото те идват от мое име, за да ви 
предадат способност, която сега не 
познавате. Те ще ви научат на съвършена 

молитва, ще ви освободят от оковите на 
материализма, с които сте оковани, ще ви 
помогнат да постигнете духовната свобода, 
която ще ви издигне до Мен. (281,33) 
90. Ако някой се появи и твърди, че е 
Христос, който отново е станал човек, не му 
вярвайте. Защото, когато ви съобщих, че ще 
се върна, ви казах, че това ще бъде в дух. 
Ако някой ви каже, че аз съм Божият 
пратеник, не му се доверявайте, защото 
истинските пратеници не се хвалят и не 
разгласяват поверената им мисия. Те се 
идентифицират само чрез своите 
произведения. Хората могат да кажат дали 
този човек е пратеник от Господа. Спомняте 
ли си, че ви казах, че дървото ще се познае 
по плодовете? 
91. не ви забранявам да опитвате 
"плодовете на дърветата", но трябва да сте 
подготвени да можете да различавате 
добрите от лошите плодове. 
92. онези, които обичат истината, ще 
поставя като светилници, за да осветяват 
пътя на ближните си. (131, 5 - 7). 
93. 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. 
94 Въпреки това винаги ще има мъже и 
жени с голяма светлина и духовна сила, 
които ще помагат на множествата със своя 
пример и вдъхновение. 
95. Ако беше другояче, вече щях да съм ви 
изпратил на земята духове като Мойсей 
или като 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. 
96. Кой ги вижда?: Никой. Но ако се 
въоръжите, ще почувствате 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. (255,40–41) 
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II Преглед на първото и 
второто време на 

откровението  
 

Глава 9 - Истории и фигури на 
израелския народ  
 
Историята на грехопадението на човека 
1 Историческата традиция за първите 
човешки същества, населявали земята, се 
предавала от поколение на поколение, 
докато не била записана в книгата "Първото 
време". Това е жива притча за първите 
човешки същества, живели на земята. 
Тяхната чистота и невинност им позволяват 
да усещат ласките на майката природа. 
Между всички същества имало приятелски 
отношения, а между всички създания - 
безусловно братство. (105,42) 
2 В една божествена притча вдъхнових 
първите хора, за да разберат за съдбата си, 
но смисълът на Моите откровения беше 
изтълкуван погрешно. 
3 Когато ви се говореше за дървото на 
живота, от което човек яде, за познаването 
на доброто и злото, това беше само за да ви 
се обясни, че когато човек придобие 
достатъчно познание, за да различава 
доброто от злото, и по този начин стане 
отговорен за делата си, той започва да 
жъне плодовете на своите дела. (150,42) 
4 Знаете, че Бог каза на хората: "Растете и 
се размножавайте, и напълнете земята." 
Това беше първоначалният закон, даден на 
теб, народе. По-късно Отецът заръча на 
хората не само да се размножават и 
човешкият род да продължава да расте, но 
и чувствата им да стават все по-възвишени, 
а умовете им да се развиват 
безпрепятствено. Но ако първият закон е 
имал за цел размножаването на човешката 
раса - как можете да предположите, че 
същият Отец ще ви накаже за това, че се 
подчинявате и изпълнявате заповед от 
Него? Възможно ли е, хора, във вашия Бог 
да съществува такова противоречие? 
5. вижте какво материално тълкуване са 
дали хората на една притча, която ви 
говори само за пробуждането на духа в 

човека. Затова вникнете в моето учение и 
вече не казвайте, че плащате дълга, който 
първите жители на земята са натрупали с 
непослушанието си към своя Отец. Имате 
по-висша представа за Божествената 
справедливост. (150,45-46) 
6. Сега е моментът, в който можете да 
разберете думите Ми: "Растете и се 
множете", а именно, че това трябва да 
стане и духовно, и че трябва да изпълвате 
вселената с добрите си дела и светли 
мисли. Приветствам всички, които искат да 
се доближат до Мен - всички, които се 
стремят към съвършенство. (150, 48-49) 
 
Свободна воля и първороден грях 
7. казваш Ми, че поради свободната си 
воля си изпаднал в грешки и заблуди. На 
това ви отговарям, че чрез този дар можете 
да се издигнете безкрайно отвъд точката, от 
която сте тръгнали в началото на 
еволюцията си. 
8 освен свободата на волята, Аз дадох на 
всеки дух Моята светлина в неговата съвест, 
за да не се заблуди никой; но онези, които 
не искаха да чуят гласа Ми или не искаха да 
влязат в своята вътрешност в желанието за 
духовна светлина, скоро бяха съблазнени от 
безбройните красоти на човешкия живот, 
загубиха подкрепата на Моя закон за своя 
дух и трябваше да се препънат и да паднат. 
9. Едно-единствено престъпление е довело 
до много болезнени последици и това е 
така, защото несъвършенството не е в 
хармония с Божествената любов. 
10 Онези, които, предани и разкаяни, 
веднага се върнаха при Отца и кротко Го 
помолиха да ги очисти и да ги освободи от 
грешката, която току-що бяха извършили, 
Господ ги прие с безкрайна любов и 
милост, утеши духа им, изпрати ги да 
поправят грешките си и ги утвърди в 
задачата им. 
11 Не мислете, че всички са се върнали 
кротки и разкаяни след първото си 
непослушание. Не, много от тях дойдоха 
изпълнени с високомерие и обида. Други, 
изпълнени със срам, съзнавайки вината си, 
искаха да оправдаят престъпленията си 
пред Мен и далеч от това да се пречистят 
чрез покаяние и поправяне, които са 
доказателство за смирение, решиха да си 
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създадат живот по свой начин, извън 
законите, които Моята любов предписва. 
12 Тогава Моето правосъдие влезе в сила, 
но не за да ги накажа, а за да ги направя по-
добри, не за да ги унищожа, а за да ги 
запазя завинаги, като им дам пълна 
възможност да се усъвършенстват. 
13 Колко много от тези първи грешници все 
още не успяват да се освободят от петната 
си, защото от едно падение на друго те 
падат все по-дълбоко и по-дълбоко в 
бездната, от която само прилагането на 
Моя закон ще може да ги спаси. (20, 40-46) 
 
Наводнението 
14 В първите времена на човечеството сред 
хората преобладаваха невинността и 
простотата; но с нарастването на броя им, 
поради развитието и свободата на волята 
им, греховете им също ставаха по-
многобройни и се развиваха по-бързо - не 
толкова добродетелите им, колкото 
престъпленията им срещу Моя закон. 
15 тогава приготвих Ной, на когото се явих 
от дух на дух, за това общение, което имам 
с хората от началото на човечеството. 
16 Казах на Ной: "Ще очистя духа на 
човечеството от всичките му грехове; за 
тази цел ще изпратя голям потоп. 
Постройте ковчег и нека в него влязат 
децата ви, жените им, децата на децата ви 
и по няколко от всеки вид животно." 
17 Ной се подчини на заповедта Ми и 
бедствието дойде в изпълнение на думата 
Ми. Лошото семе беше изкоренено, а 
доброто беше запазено в Моите житници, 
от които създадох ново човечество, което 
носеше светлината на Моята справедливост 
и знаеше как да изпълнява Моя закон и да 
живее, спазвайки добрите нрави. 
18. Смятате ли, че хората, които са умрели 
от такава мъчителна смърт, са загинали 
физически и духовно? Истина ви казвам: не, 
деца Мои. Техните духове бяха запазени от 
Мен и събудени пред съдията на 
собствената си съвест и бяха готови да се 
върнат отново към пътя на живота, за да 
постигнат духовен напредък в него. (302, 14 
- 16) 
 
Готовността на Авраам да прави жертви 

19 Няма да е необходимо винаги да 
изпразвате чашата на страданието докрай. 
Защото за Мен е достатъчно да видя твоята 
вяра, твоето послушание, твоята 
решителност и твоето намерение да се 
подчиниш на Моята заповед, за да ти 
спестя най-трудния момент от твоето 
изпитание. 
20. не забравяйте, че от Авраам се изисква 
да пожертва живота на сина си Исаак, 
когото много обича и когото патриархът, 
преодолявайки болката и любовта към сина 
си, е на път да пожертва в изпитание на 
послушание, вяра, любов и смирение, което 
все още не можете да разберете. Но не му 
било позволено да завърши жертвата за 
Сина, защото в дъното на сърцето си вече 
бил доказал послушанието си към Божията 
воля и това било достатъчно. Колко голяма 
е била вътрешната радост на Авраам, 
когато ръката му е била спряна от по-висша 
сила, която му е попречила да пожертва 
Исаак! Как благославяше името на своя 
Господ и се удивляваше на Неговата 
мъдрост! (308,11) 
21 в "Авраам и неговият син Исаак" ви 
дадох притча за това какво означава 
жертвената смърт на Спасителя, когато 
изпитах любовта на Авраам към Мен, като 
го помолих да пожертва сина си, своя 
възлюбен Исаак; дадох ви притча за това 
какво означава жертвената смърт на 
Спасителя, когато изпитах любовта на 
Авраам към Мен, като го помолих да 
пожертва сина си, своя възлюбен Исаак 
22 Ако се вгледате правилно, ще видите в 
този акт сходство с онова, което по-късно 
означаваше жертвата на "Единородния 
Син" на на Бога заради спасението на света. 
Този библейски израз означава: Божият 
Син, роден (или въплътен) в света.  
23 Тук Авраам е въплъщение на Бога, а 
Исаак - образ на Исус. В този момент 
патриархът си помислил, че затова Господ 
изисква от него живота на сина му, за да 
може кръвта на невинния да умие 
греховете на народа, и макар че дълбоко 
обичал Този, който бил плът от неговата 
плът, послушанието към Бога, както и 
милосърдието и любовта към народа му 
били по-тежки за него от живота на 
любимия му син. 
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24 Послушният Авраам е близо до това да 
нанесе смъртоносен удар на сина си. В 
момента, в който, обзет от болка, той 
вдигна ръката си, за да го принесе в жертва, 
Моята сила го спря и му заповяда да 
принесе в жертва агне вместо сина си, така 
че този символ да остане като свидетелство 
за любов и послушание. (119, 18 - 19) 
 
Образът на стълбата към небето в съня на 
Яков 
25. Знаете ли значението на стълбата, която 
Яков вижда в съня си? Тази стълба 
символизира живота и развитието на 
духовете. 
26 По време на откровението тялото на 
Яков беше заспало, но духът му беше 
буден. Той възкръснал чрез молитва към 
Отца и когато духът му достигнал до 
областите на светлината, получил небесно 
послание, което трябвало да бъде запазено 
като завет на духовни откровения и истини 
за неговия народ, който е цялото 
човечество; защото "Израил" не е земно, а 
духовно име. 
27. яков видя, че тази стълба стои на земята 
и върхът й докосва небето. Това е пътят на 
духовното издигане, който започва на 
земята с тялото от плът и завършва, когато 
духът съедини своята светлина и същност с 
тази на своя Отец, далеч от всякакво 
материално влияние. 
28 Патриархът видя, че по тази стълба се 
изкачват и слизат ангели. Това 
символизираше непрестанното раждане и 
смърт, постоянното идване и заминаване 
на духовете в желанието им за светлина 
или със задачата да се изкупят и пречистят, 
за да се издигнат малко по-високо при 
завръщането си в духовния свят. Това е 
пътят на духовното развитие, който води до 
съвършенство. 
29 Затова Яков видял на върха на стълбата 
емблематичната фигура на Йехова, която 
показвала, че Бог е целта на твоето 
съвършенство, на твоя стремеж и 
върховната награда на безкрайното 
блаженство - наградата за тежките борби, 
дългите страдания и постоянството, за да 
достигнеш лоното на Отца. 
30. духът винаги намира в ударите на 
съдбата и изпитанията възможност да 

придобие заслуги, за да се издигне. Във 
всяко изпитание винаги се символизираше 
стълбата на Яков, която ви призоваваше да 
изкачите още едно стъпало. 
31 Това беше велико откровение, о, 
ученици, защото в него ви се говореше за 
Духовния живот във време, когато 
пробуждането на духа за поклонение на 
Божественото, Високото, Чистото, Доброто 
и Истинското едва започваше. 
32 Това послание не би могло да бъде 
предназначено само за едно семейство, 
нито дори за един народ; неговата същност 
е духовна и следователно има универсално 
значение. Точно поради тази причина 
гласът на Отца говори на Яков: "Аз съм 
Йехова, Бог на Авраам и Бог на Исаак. 
Земята, в която си, ще дам на теб и на 
потомството ти, и това потомство ще бъде 
многобройно като земния прах. Ще се 
разпространиш на запад и на изток, на 
север и на юг, и всички земни племена ще 
бъдат благословени в теб и в твоето 
потомство." (315, 45-50) 
 
Йосиф и братята му 
33 Йосиф, синът на Яков, беше продаден от 
братята си на едни търговци, които отиваха 
в Египет. Йосиф е още малък, но вече е 
показал, че има голяма пророческа дарба. 
Завистта завладя братята му, които се 
отърваха от него, мислейки, че повече няма 
да го видят. Но Господ, Който бдеше над 
слугата Си, го защити и го направи велик 
пред египетския фараон. 
34 В продължение на много години след 
това, когато светът бе сполетян от суша и 
глад, Египет, воден от съветите и 
вдъхновенията на Йосиф, бе натрупал 
достатъчно провизии, за да устои на 
посещението. 
35 Тогава Якововите синове дойдоха в 
Египет, за да търсят храна. Голяма е била 
уплахата им, когато разбрали, че брат им 
Йосиф е станал министър и съветник на 
фараона. Когато го видяха, те паднаха на 
колене пред нозете му, изпълнени с 
разкаяние за прегрешението си, и разбраха, 
че пророчествата на брат им са се 
сбъднали. Онзи, когото те смятаха за 
мъртъв, беше тук, пред тях, изпълнен със 
сила, добродетел и мъдрост. Пророкът, 



48 
 

когото бяха продали, им доказа 
истинността на пророчеството, което 
Господ бе сложил на устните му, когато 
беше дете. Братът, когото са измъчвали и 
продавали, им прощава. Разбирате ли, 
хора? Сега знаете защо ви разказах този 
ден: Кога ще Ме познаете, както Йосиф бе 
познат от братята си?(90:2) 
 
Пустинното странстване на израелския 
народ при Мойсей 
36 В "Първия път" Мойсей застана начело 
на Израил, за да ги преведе през пустинята 
в Ханаанската земя в продължение на 
четиридесет години. Но поради 
непослушание, неверие и материализъм 
някои богохулстват, други стават 
отстъпници, а трети се бунтуват. И все пак 
Мойсей им говори в тази ситуация с 
мъдрост и търпение, за да не нарушат 
Върховната воля, а да бъдат смирени и 
послушни на онзи Отец, който - без да 
гледа на тяхното непослушание - накара 
манната да падне от небето и водата да 
бликне от скалата. (343,53) 
37 Мойсей беше дал достатъчно 
доказателства, че истинският Бог е с него, 
но народът искаше още повече 
свидетелства и когато пратеникът доведе 
множествата в подножието на планината 
Синай, той призова силата на Йехова и 
Господ го почете и му даде големи 
доказателства и чудеса. 
38. Народът искаше да чуе и види Този, 
Когото Мойсей чу и видя чрез вярата си, и 
затова Аз се явих на народа в облака и го 
накарах да чува гласа Ми в продължение на 
часове. Но той беше толкова силен, че 
хората мислеха, че ще умрат от страх; 
телата им трепереха, а душите им се 
разтреперваха от този глас на 
справедливостта. Тогава народът помоли 
Мойсей да помоли Йехова да не говори 
повече на народа си, защото вече не го 
чува. Те осъзнаха, че са твърде незрели, за 
да могат да общуват директно с Вечния. 
(29,32 + 34) 
39 Укрепи духа си в големите битки на 
живота, както народът Израил се укрепи в 
пустинята. Знаеш ли колко обширна е 
пустинята, която сякаш няма край, с 
безмилостно слънце и изгарящ пясък? 

Знаете ли какво е самота и тишина и 
нуждата от нощна бдителност, защото 
враговете дебнат? Истина ви казвам, че 
именно там, в пустинята, хората разбраха 
величието на вярата в Бога и се научиха да 
Го обичат. Какво биха могли да очакват тези 
хора от пустинята? И все пак те имаха 
всичко: хляб, вода, дом, в който да си 
починат, оазис и светилище, където да 
повдигнат духа си в знак на благодарност 
към своя Баща и Създател. (107,28) 
 
Борбата на Илия за истинския Бог 
40 В "Първата епоха" Илия идва на земята, 
приближава се до сърцата на хората и ги 
намира в робство на езичеството и 
идолопоклонството. Светът се управляваше 
от царе и свещеници, които се бяха 
отклонили от изпълнението на 
Божествените закони и водеха народите си 
по пътищата на заблудата и лъжата. Те бяха 
издигнали олтари на различни богове и им 
се покланяха. 
41 Илия се изправи в онези дни и им говори 
с думи, изпълнени с правда: "Отворете 
очите си и разберете, че сте осквернили 
закона на ГОСПОДА. Вие сте забравили 
примера на Неговите пратеници и сте 
изпаднали в култове, недостойни за живия 
и могъщ Бог. Необходимо е да се събудите, 
да погледнете към Него и да Го признаете. 
Премахнете идолопоклонството си и 
издигнете очите си над всеки образ, с който 
сте Го представяли." 
42 Илия чу гласа Ми, който му каза: "Махни 
се от този нечестив народ. Кажи му, че 
дълго време няма да вали дъжд, докато не 
го заповядаш в мое име." 
43 И Илия каза: "Няма да вали повече, 
докато Господ не посочи час и гласът ми не 
заповяда." И като каза това, той си отиде. 
44 От онзи ден земята беше суха, а 
годините, определени за дъжд, минаваха, 
без да дойде. На небето не се виждаше 
никакъв признак на дъжд, полетата 
усещаха сушата, добитъкът постепенно 
изнемогваше, хората копаеха в земята за 
вода, за да утолят жаждата си, но не я 
намираха; реките пресъхваха, тревата 
изсъхваше, защото се поддаваше на лъчите 
на палещото слънце, и хората призоваваха 
боговете си, като ги молеха да им върнат 
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тази стихия, за да посеят и пожънат 
семената, които да ги нахранят. 
45 Илия се бе оттеглил по Божествена 
заповед, молейки се и очаквайки волята на 
своя Господ. Мъжете и жените започнали 
да напускат домовете си в търсене на нови 
земи, където нямало да им липсва вода. 
Навсякъде се виждаха кервани и на всички 
места земята беше изсъхнала. 
46 Годините минаваха и един ден, когато 
Илия издигна духа си към Отца, той чу гласа 
Му, който му каза: "Потърси царя и когато 
ти дам знамението, дъждът отново ще 
завали на тази земя." 
47 Илия отиде при царя на онзи народ, 
смирен и пълен с послушание, и показа 
силата си пред поклонниците на лъжливия 
бог. След това Той говореше за Отца и за 
Неговата сила и се появиха знамения: В 
небето се появиха светкавици, гръмотевици 
и огън, а след това живителният дъжд 
заваля на потоци. Полетата отново бяха 
покрити със зеленина, дърветата бяха 
пълни с плодове и цареше благоденствие. 
48 Народът се събуди от това доказателство 
и си спомни за своя Отец, който го призова 
и наставляваше чрез Илия. Многобройни и 
много велики бяха чудесата на Илия по 
онова време, за да събуди човечеството. 
(53, 34 - 40) 
 
Дванайсетте племена на Израел 
49. Не си мислете, че само в лоното на 
народа на Израел е имало пророци, 
пионери и духове на светлината. Някои от 
тях изпратих и при други народи, но хората 
ги възприеха като богове, а не като 
пратеници, и създадоха религии и култове 
около техните учения. 
50 Израилтяните не разбраха мисията, 
която имаха към другите народи, и дремеха 
в лагер от благословии и удобства. 
51 Отецът го беше създал като съвършено 
семейство, в което едно племе имаше за 
задача да защитава хората и да пази мира; 
друго обработваше земята; друго племе се 
състоеше от рибари и моряци. На друг беше 
поверено духовното поклонение на Бога и 
така всяко от дванадесетте племена, 
съставляващи народа, изпълняваше 
различна задача, която заедно даваше 
пример за хармония. Но истина ви казвам, 

че духовните способности, които сте 
притежавали в онези предишни времена, 
имате и сега. (135,15 - 16) 
 
Пророците и първите царе на Израел 
52 Пророците са говорили с голяма 
правдивост, като почти винаги са идвали на 
земята във времена на объркване и 
отклонения. Те предупреждават народите и 
ги призовават към покаяние и обръщане, 
като им съобщават, че ако не се обърнат 
към доброто, ще ги сполети голямо 
правосъдие. В други случаи те предсказват 
благословии за спазването и послушанието 
към Божествения закон. 
53. Но това, което са говорили тези 
пророци, е било увещание за практикуване 
на доброта, справедливост и взаимно 
уважение. Те не разкриват живота на духа, 
неговата съдба и развитие. Дори Мойсей, 
когото избрах за Мой заместник и с чието 
посредничество дадох Закона за всички 
времена, не ви говори за духовния живот. 
54. Законът на Отца съдържа мъдрост и 
справедливост. Тя учи мъжете да живеят в 
мир, да се обичат и уважават един друг и да 
докажат, че са достойни мъже в моите очи. 
Но Мойсей не показва на човечеството 
какво има отвъд прага на физическата 
смърт, нито какво е възстановяването на 
непокорните духове, нито наградата за 
мъдрите и усърдните в житейската им 
задача. 
55 По-късно Давид царува, изпълнен с 
духовни дарби и вдъхновения, и в 
моментите на възвишеност, в своите 
възторзи, той чува химни и духовни песни, 
от които създава Псалмите. Заедно с тях той 
трябваше да покани израилтяните да се 
молят и да принесат на своя Господ най-
доброто от сърцата си. Но Давид, с цялата 
си любов и вдъхновение, не можеше да 
разкрие на хората удивителното 
съществуване на духовните същества, 
тяхната еволюция и цел. 
56. И Соломон, който го наследи в 
управлението и също така прояви големите 
дарби на мъдрост и сила, които му бяха 
дадени, заради които го обичаха и му се 
възхищаваха, и чиито съвети, решения и 
притчи се помнят и до днес - ако народът 
му се беше обърнал към него и го беше 
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попитал: "Господи, какъв е духовният 
живот? Какво има отвъд смъртта? Какво е 
Духът?" - Соломон и при цялата си мъдрост 
не би могъл да отговори на този въпрос. 
(339,12 – 15) 
 

Глава 10 - Когато времето се 
изпълни  
 
Пророчески пророчества  
1 Вашият Отец е подготвил всичко, за да 
може Божието Слово да живее сред хората 
и да им покаже пътя на тяхното изкупление 
чрез възвишените примери на Своята 
любов. 
2 Първо, Той вдъхновява пророците, които 
трябва да обявят формата, в която Месията 
ще дойде на света, естеството на Неговото 
дело, страданията Му и смъртта Му като 
човек, така че когато Христос се появи на 
земята, онези, които познават 
пророчествата, да Го разпознаят веднага. 
3 Векове преди моето присъствие в Исус, 
пророк Исая казва: "Затова Господ ще ви 
даде това знамение: ето, девица ще зачене 
и ще роди син, и той ще се нарече 
Имануил." 
(Това означава Бог с нас). 
С това пророчество, наред с други, той 
обяви моето идване. 
4 Давид, много векове преди Моето 
пристигане, пееше в псалми, изпълнени с 
болка и пророчески смисъл, страданията на 
Месията по време на разпятието. В тези 
псалми той говори за една от седемте Ми 
думи на кръста, посочвайки презрението, с 
което тълпите ще Ме поведат към 
разпятието, подигравките на хората, когато 
Ме чуят да казвам, че в Мен е Отец; 
изоставянето, което ще почувства тялото 
Ми пред лицето на човешката 
неблагодарност, всички мъчения, на които 
ще бъда подложен, и дори начина, по 
който ще хвърлят жребий за дрехата Ми. 
5 Всеки от Моите пророци оповестяваше 
Моето идване, подготвяше пътищата и 
даваше точни характеристики, така че, 
когато дойде денят, никой да не се 
заблуди. (40, 1-5) 
 

Очакването на Месията сред еврейския 
народ 
6. В настоящето светът не е готов да Ме 
очаква, както израелският народ Ме 
очакваше в онази "втора епоха". Моите 
велики пророци бяха обявили Месията, 
Спасителя, Божия Син, който ще дойде да 
освободи потиснатите и да просвети света 
със светлината на Словото. Колкото повече 
страдаха хората, толкова повече копнееха 
за идването на Обещания; колкото повече 
пиеха от чашата на унижението и 
потисничеството, толкова повече копнееха 
за присъствието на Месията и навсякъде 
търсеха знаци, които да им говорят за 
близостта на идването на Изкупителя. 
7 От поколение на поколение и от родител 
на дете се предаваше Божественото 
обещание, което караше избрания от 
Господа народ да бди и да се моли дълго 
време. 
8 Най-сетне дойдох при народа Си, но не 
всички успяха да Ме познаят, макар че 
всички Ме очакваха: едни - по духовен 
начин, а други - по материален. 
9. Но достатъчни за Мен бяха искреността и 
любовта на онези, които почувстваха Моето 
присъствие, видяха небесното царство в 
светлината на Моето слово и повярваха в 
Моето проявление. Достатъчни ми бяха 
онези, които ме следваха вярно и виждаха 
в мен своя духовен спасител, защото те 
бяха тези, които свидетелстваха за моята 
истина, след като си отидох от този свят. 
10 Макар че посланието ми беше 
предназначено за всички народи на земята, 
призивът ми стигна до сърцето на избрания 
народ, така че след това той стана 
говорител на словото ми. Въпреки това - не 
само че хората усещаха присъствието ми, 
но и в други народи хората успяваха да 
открият знаците на моето идване и да 
отгатнат времето на моето присъствие на 
земята. (315, 17 - 19) 
11 Във всяка епоха и при всяко Божествено 
откровение Илия се явява на хората. 
12 Месията все още не е дошъл на земята, 
малко преди да се роди като човек, а духът 
на пророка вече е въплътен в Йоан, който 
по-късно е наречен Кръстител, за да 
възвести близостта на небесното царство, 
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което ще бъде присъствието на "Словото" 
сред хората. (31, 61-62) 
 
Мария, майката на Исус 
13 Още в "Първата епоха" патриарсите и 
пророците започват да говорят за идването 
на Месията. Но Месията не идва само по 
дух - той идва да се роди от жена, да стане 
човек, да получи тяло от жена. 
14 Майчиният Божи Дух също трябваше да 
стане човек, да се превърне в жена, като 
цвете на чистотата, за да може от нейния 
венец от цветя да се разнесе благоуханието 
на Божието Слово, което беше Исус. 
(360,26) 
15 В Назарет живееше едно цвете на 
чистотата и нежността, една сгодена 
девойка на име Мария, която беше точно 
тази, за която говори пророк Исая, защото 
от нейната утроба щеше да излезе плодът 
на истинския живот. 
16 При нея дойде духовният пратеник на 
Господа, за да й съобщи за мисията, която 
беше донесла на земята, и каза: "Радвай се, 
високоблагородна, Господ е с теб; ти си 
благословена сред жените." 
17. Часът, в който трябваше да се разкрие 
Божествената тайна, беше настъпил и 
всичко, което беше казано за присъствието 
на Месията, Спасителя, Изкупителя, сега 
трябваше да се изпълни незабавно. Но 
колко малко бяха сърцата, които усещаха 
моето присъствие, колко малко бяха 
духовете, подготвени да познаят небесното 
царство в светлината на моята истина. 
(40,6-7) 
 
Поклонението на Младенеца Исус 
18. днес човечеството отбелязва онзи ден, 
когато няколко мъдреци от Изтока дошли 
до яслата във Витлеем, за да се поклонят на 
Божественото дете. Днес някои сърца Ме 
питат: "Господи, вярно ли е, че онези 
могъщи и мъдри господари са се 
поклонили пред Теб и са признали Твоята 
Божественост?" 
19 Да, деца мои, науката, властта и 
богатството бяха тези, които коленичиха 
пред мен. 
20 Там бяха и пастирите, техните жени и 
деца, със своите скромни, полезни и прости 
дарове, с които те приеха и приветстваха 

Спасителя на света, а също и Мария, като 
въплъщение на небесната нежност. Те 
олицетворяват смирението, невинността, 
простотата. Но онези, които имаха в 
пергаментовите си свитъци пророчествата и 
обещанията, говорещи за Месията, спяха 
спокойно, без дори да подозират кой е 
дошъл на света. (146,9 - 11) 
 
Връзката на любовта между Исус и Мария 
21. Исус прекарва детството и младостта Си 
при Мария и на нейната гръд и до нея се 
радва на майчина любов. Божествената 
нежност, която се превърна в жена, 
подслади първите години от живота на 
Спасителя в света, тъй като когато настъпи 
часът, Той трябваше да изпие толкова 
голяма горчивина. 
22 Как е възможно някой да си помисли, че 
на Мария, в чиято утроба се е образувало 
тялото на Исус и край която е живял 
Учителят, й е липсвала духовна извисеност, 
чистота и святост? 
23 Който Ме обича, трябва първо да обича 
всичко, което е Мое - всичко, което Аз 
обичам. (39,52-54) 
 
Знанието и мъдростта на Исус 
24. В книгите си хората твърдят, че Исус е 
бил при есеите, за да придобие знанията 
си. Но Този, Който знаеше всичко и 
живееше преди световете да се появят, 
нямаше какво да учи от хората. 
Божественото не може да научи нищо от 
човешкото. Където и да бях, трябваше да 
преподавам. Може ли да има някой на 
земята, който да е по-мъдър от Бога? 
Христос е дошъл от Отца, за да донесе 
Божествената мъдрост на хората. Нима 
вашият Учител не ви даде доказателство за 
това, когато на дванадесетгодишна възраст 
изуми богословите, философите и 
учителите по закон от онова време? 
25. Някои приписват на Исус слабостите на 
всички хора и с удоволствие хвърлят 
мръсотията, която носят в сърцата си, върху 
този Човек, който е Божествен и безгрешен. 
Те не Ме познават. 
26. Ако всички чудеса на природата, които 
съзерцавате, не са нищо друго освен 
материално въплъщение на Божествени 
мисли, не мислите ли, че тялото на Христос 



52 
 

е материализирало възвишената мисъл за 
любовта на вашия Отец? Затова Христос ви 
възлюби само с дух, а не с плът. Моята 
истина никога няма да може да бъде 
фалшифицирана, защото тя притежава 
абсолютна светлина и неограничена сила. 
(146,35 - 36) 
27 Във "Второто време" ви дадох пример за 
това как трябва да изчакате подходящия 
час, за да изпълните задачата, която ви е 
довела на земята. 
28 Изчаках да достигне най-добрата си 
възраст моето тяло - този Исус, когото 
хората имаха пред очите си, - за да изпълня 
чрез него Божествената мисия да ви науча 
на любов. 
29 Когато това тяло - сърцето и умът - 
достигна пълното си развитие, Моят Дух 
заговори чрез устните му, Моята Мъдрост 
заля ума му, Моята Любов се настани в 
сърцето му и хармонията между това тяло и 
Божествената светлина, която го 
осветяваше, беше толкова съвършена, че Аз 
често казвах на множествата: "Който 
познава Сина, познава Отца." 
30 Христос използва истината в Бога, за да 
поучава хората. Той не го е взел от света. 
Нито от гърците, нито от халдейците, нито 
от есеите, нито от финикийците, нито от 
когото и да било другиго Той е черпил 
светлина. Те все още не знаеха пътя към 
Небесното царство, а аз учех това, което все 
още не беше познато на земята. 
31 Исус е посветил детството и младостта 
си на активна благотворителност и молитва, 
докато не настъпва часът да провъзгласи 
небесното царство, закона на любовта и 
справедливостта, учението за светлината и 
живота. 
32 Потърсете значението на Моето слово, 
провъзгласено в онези дни, и ми кажете 
дали то би могло да произлезе от някое 
човешко учение или от някоя наука, 
позната по онова време. 
33 Казвам ви, че ако наистина претендирах 
за учеността на тези мъже, щях да търся 
учениците Си сред тях, а не сред 
необразованите и невежи хора, от които 
сформирах апостолската си група. (169,62 -
68) 
 

Липсата на разбиране на човешката среда 
в Назарет 
34. трябваше да потърся лоното на народ 
като Египет, тъй като народът, при който 
бях дошъл, не беше в състояние да Ми даде 
подслон. Но това не беше единствената 
болка, която сърцето Ми трябваше да 
изпита. 
35 Когато се върнах от Египет и след това 
заживях в Назарет, постоянно ми се 
подиграваха и ме обиждаха с прояви на 
неверие и неприязън. 
36 Там направих чудеса, показах 
милосърдието си и силата си - и бях 
погрешно оценен. Никой от тези, които 
познаваха живота и творчеството ми 
отблизо, не вярваше в мен. 
37 И тъй, когато настъпи часът на 
проповедта, на тръгване от Назарет 
трябваше да кажа: "Истина ви казвам: 
никой пророк не намира вяра в отечеството 
си. Той трябва да я напусне, за да се чуе 
словото му." (299, 70 - 72) 
 

Глава 11 - Службата на Исус на 
земята  
 
Кръщение в Йордан; време за подготовка 
в пустинята  
1 Исус, любящият и смирен Назарянин, 
който очакваше часа, в който Божественото 
Слово щеше да излезе от устата Му, 
потърси Йоан на брега на Йордан, за да 
получи водата за кръщение. Дали Исус е 
отишъл там, за да се пречисти? Не, хора 
мои. Дали е отишъл да извърши обред? 
Нито. Исус е знаел, че е настъпил часът, в 
който Той самият ще престане да бъде, 
когато човекът ще изчезне, за да остави 
Духа да говори, и е искал да отбележи този 
час с действие, което ще се впише в 
паметта на хората. 
2 Символичната вода не е имала никакво 
петно, което да измие, но е направила това 
тяло - като пример за човечеството - 
свободно от всякаква привързаност към 
света, за да може то да стане една воля с 
Духа. Това се случи, когато присъстващите 
чуха Божествен глас, който говореше с 
човешки думи: "Този е Моят възлюбен Син, 
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в Когото е Моето благоволение. Слушайте 
го." 
3 От този момент нататък Божието слово 
стана слово за вечен живот от устата на 
Исус, защото Христос се изяви в пълнота 
чрез Него. Хората Го наричаха Равин, 
Учител, Пратеник, Месия и Син Божий. 
(308,25-27) 
4 След това се оттеглих в пустинята, за да 
размишлявам и да ви науча да влизате в 
диалог със Създателя и да съзерцавате в 
тишината на пустинята делото, което Ме 
очакваше, като ви научих, че първо трябва 
да се пречистите, преди да пристъпите към 
изпълнението на делото, което ви поверих. 
След това, в тишината на своето същество, 
потърсете пряко общение с вашия Отец и 
така подготвени - по-силни, по-укрепнали и 
по-решителни - се заемете с 
непоколебимото изпълнение на трудната 
си мисия. (113,9) 
 
Единството на Исус с Бога 
5. В продължение на три години говорих на 
света чрез устата на Исус, без нито една от 
моите думи или мисли да е била изопачена 
от този ум, без нито едно от неговите 
действия да не е било в съответствие с 
моята воля. Причината е, че Исус и Христос, 
човекът и духът са едно, както Христос е 
едно с Отца. (308,28) 
6 познайте в Мене Отца; защото истина ви 
казвам, че Христос е едно с Отца от 
вечността, преди да съществуват световете. 
7 Във "Втората епоха" този Христос, Който е 
едно с Бога, става човек на земята в 
благословеното тяло на Исус и така става 
Син Божи, но само по отношение на 
човешката Си същност. Защото пак ви 
казвам, че има само един Бог. (9,48) 
8 когато станах човек в Исус, не за да ви 
накарам да разберете, че Бог е в човешка 
форма, а за да Ме направят видим и чуваем 
за онези, които бяха слепи и глухи за всичко 
божествено; станах човек в Исус, за да ви 
накарам да разберете, че Бог е в човешка 
форма. 
9. истина ви казвам, ако тялото на Исус 
беше във формата на Йехова, то нямаше да 
кърви, нито щеше да умре. То беше 
съвършено тяло, но все пак човешко и 
деликатно, така че хората да го виждат и да 

чуват чрез него гласа на своя Небесен Отец. 
(3,82) 
10. В Исус имаше две природи: едната 
материална, човешка, създадена по Моята 
воля в девствената утроба на Мария, която 
нарекох Син Човешки, а другата, 
Божествена, на Духа, която нарекох Син 
Божи. В този случай едното е 
"Божественото Слово" на Отца, което 
говори в Исус; другото е само материално и 
видимо. (21,29) 
11 Това беше Христос, Божието Слово, 
което говореше чрез устата на Исус, чистия 
и праведен човек. 
12 Човекът Исус се роди, живя и умря, а 
Христос не се роди, не израсна в света и не 
умря, защото Той е Гласът на Любовта, 
Духът на Любовта, Божественото Слово, 
израз на мъдростта на Твореца, който 
винаги е бил в Отца. (91,28-29) 
 
Непризнаването на Исус като очаквания 
Месия 
13. Не бях признат от всички във Втората 
епоха. Когато се появих в лоното на 
еврейския народ, който вече Ме очакваше, 
защото виждаше, че са се сбъднали 
предзнаменованията, дадени от пророците, 
Моето присъствие внесе смут у мнозина, 
които не разбираха как да тълкуват 
правилно пророците и които очакваха да 
видят своя Месия като могъщ княз, който 
ще повали враговете си, който ще смири 
царете, потисниците и ще даде имоти и 
земни блага на онези, които Го очакват. 
14 Когато тези хора видяха Исус - беден, без 
дреха на краката, покрит само с обикновена 
дреха; роден в обор и по-късно работещ 
като прост занаятчия, те не можаха да 
повярват, че Той е изпратеният от Отца, 
Обещаният. Учителят е трябвало да 
извърши видими чудеса и дела, за да 
повярват хората и да разберат Неговото 
Божествено послание. (227,12-13) 
15 Смирените и бедните винаги са 
откривали Моето присъствие, защото 
техните умове не са заети с човешки 
теории, които замъгляват ясната им 
преценка. 
16 Във "Втората епоха" също се случило 
така, че въпреки че идването на Месията 
било обявено, само хората с прост ум, със 
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смирен дух и необременен интелект го 
разпознали емоционално, когато дошъл. 
17. Богословите държаха в ръцете си 
книгата на пророците и всеки ден 
повтаряха думите, които обявяваха 
знаменията, времето и начина на идването 
на Месията, и все пак - видяха Ме и не Ме 
познаха, слушаха Ме и отричаха, че съм 
обещаният Спасител. Те видяха делата Ми, 
но единственото, което знаеха да направят, 
беше да се възмутят от тях, макар че 
всъщност всички те бяха пророкувани. (150, 
21 - 23) 
18. Днес вече никой не се съмнява в Исус, 
но мнозина спорят и дори отричат Моята 
Божественост. Някои ми признават голямо 
духовно извисяване, други твърдят, че и аз 
преминавам през еволюционния път на 
духа, за да мога да достигна до Отца. Но 
ако беше така, нямаше да ви кажа: "Аз съм 
Пътят, Истината и Животът". (170,7) 
 
Исус като гост на спасението сред 
обикновените хора 
19 Твоята задача е да живееш по примера 
на твоя Божествен Учител в земните му 
пътища. Не забравяйте: Винаги, когато се 
появявах в домовете, оставях във всички тях 
послание за мир, изцелявах болните, 
утешавах страдащите с Божествената сила, 
която притежава Любовта. 
20 Никога не съм се въздържал да вляза в 
някоя къща, защото нямаше да ми 
повярват; знаех, че когато напусна това 
място, сърцата на обитателите му ще бъдат 
пълни с преливаща радост, защото, без да 
знаят, духът им беше надникнал в 
Небесното царство чрез Моето учение. 
21 Понякога Аз търсех сърцата, понякога те 
търсеха Мен, но във всички случаи Моята 
любов беше хлябът на вечния живот, който 
им давах в смисъла на Моето слово. (28,3-
5) 
 
Неуморният проповедник Исус 
22. В някои случаи, когато се оттеглях в 
уединението на някоя долина, оставах сам 
само за мигове, защото тълпите, 
нетърпеливи да Ме чуят, се приближаваха 
към своя Учител в желанието си да се 
насладят на безкрайната доброта на 
Неговия поглед. Приех ги и обсипах тези 

мъже, жени и деца с нежността на Моето 
безкрайно милосърдие, знаейки, че във 
всяко създание има Дух, заради когото Аз 
дойдох на света. След това им говорих за 
Небесното царство, което е истинският дом 
на духа, за да успокоят вътрешното си 
безпокойство чрез Моето слово и да се 
укрепят в надеждата да постигнат вечен 
живот. 
23. Случи се така, че скрит сред тълпата, 
имаше някой, който възнамеряваше да 
отрече Моята истина, крещейки и 
твърдейки, че съм лъжепророк; но Моето 
слово го изпревари, преди да е имал време 
да отвори устните си. В други случаи 
позволявах на някой богохулник да Ме 
хули, за да докажа пред тълпата, че 
Учителят не се възмущава от обидите и така 
им дава пример за смирение и любов. 
24. Имаше някои, които, засрамени от 
кротостта Ми, веднага си тръгнаха, 
разкайвайки се, че са обидили със 
съмненията си Този, Който възвестяваше 
истината с делата Си. Щом им се отдаде 
възможност, те дойдоха при Мен, следваха 
Ме по пътеките, плачеха, развълнувани от 
думите Ми, без дори да посмеят да се 
обърнат към Мен, за да поискат прошка за 
обидите, които преди това Ми бяха 
причинили. Извиках ги, погалих ги със 
Словото Си и им дадох малко милост. (28,6-
7) 
25 Слушайте: Когато бях с вас на земята, 
хората идваха при Мен на тълпи - хора на 
високи постове, изпълнени със суета, 
управници, които тайно Ме търсеха, за да 
Ме чуят. Някои Ми се възхищаваха, но от 
страх не Ме изповядваха открито, а други 
Ме отхвърляха. 
26. При Мен идваха тълпи от мъже, жени и 
деца, които Ме слушаха сутрин, следобед и 
вечер, и винаги намираха Учителя готов да 
им даде Божието слово. Виждаха, че 
Учителят се е забравил и не можеше да 
обясни в кой час приема храна, за да не 
отслабне тялото му и да не се развали 
гласът му. Причината е, че те не знаят, че 
Исус е получавал сила от собствения си дух 
и е намирал храна в себе си. (241,23) 
 
Любовта към децата и природата на Исус 
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27 Понякога, когато бях сам, ме откриваха 
деца, които идваха при Мен, за да Ми 
поднесат малки цветя, да Ми кажат някоя 
малка мъка и да Ме целунат. 
28 Майките се тревожеха, когато откриваха, 
че малките им деца са в ръцете ми и слушат 
думите ми. Учениците, мислейки, че това 
означава липса на уважение към Учителя, 
се опитаха да ги отблъснат от Моята 
близост. Тогава трябваше да им кажа: 
"Оставете децата да дойдат при Мен, 
защото, за да влезете в Царството Небесно, 
трябва да имате чистотата, простотата и 
простотата на децата". 
29. радвах се на тази невинност и 
безпристрастност, както човек се радва на 
току-що разтворена цветна пъпка. (262,62-
64) 
30 Колко често учениците са намирали Исус 
да разговаря с различни същества от 
вселената. Колко често Учителят е бил 
изненадван в разговорите си с птиците, с 
коридора, с морето! Но те знаеха, че 
техният Учител не е грабнат, знаеха, че в 
техния Учител живее творческият Дух на 
Отца, който е дал език на всички същества, 
който разбира всички свои "деца", който 
получава похвала и любов от всички, 
създадени от Него. 
31 Колко често учениците и народът 
виждаха Исус да милва птица или цвете и 
да благославя всичко, а в очите Му 
откриваха безкрайна любов към всички 
същества! Учениците съзряха божествения 
възторг на Господа, когато Той се виждаше 
заобиколен от толкова много слава, от 
толкова много чудеса, произлезли от 
Неговата мъдрост, а също така често 
виждаха сълзи в очите на Учителя, когато 
Той виждаше безразличието на хората пред 
лицето на тази слава, тъпотата и слепотата 
на човешките създания пред толкова много 
великолепие. Те често виждаха Учителя да 
плаче, когато виждаше прокажен, който 
ронеше сълзи заради проказата си, или 
мъже и жени, които се оплакваха от 
съдбата си, макар да бяха заобиколени от 
сфера на съвършена любов! (332,25 -26) 
 
Ученията на Исус 
32 Исус ви научи на милосърдие, кротост, 
любов. Той ви научи да прощавате от сърце 

на враговете си, каза ви да отхвърляте 
лъжата и да обичате истината. Той ви 
провъзгласи, че винаги трябва да 
отвръщате с добро както на злото, така и на 
доброто, което получавате. Той ви научи на 
уважение към всеки ваш ближен и ви 
разкри пътя към здравето на тялото и духа; 
как да почитате името на родителите си с 
живота си, за да бъдете почитани и от 
децата си. 
33 Това са някои от заповедите, които 
трябва да се спазват от всеки, който 
наистина иска да бъде християнин. (151,35-
36) 
34 Когато книжниците и фарисеите 
наблюдаваха делата на Исус и откриха, че 
те се различават от техните, те твърдяха, че 
учението, което Той проповядва, е 
противно на Моисеевия закон. Причината 
за това е, че те бъркат Закона с традициите. 
Но Аз им доказах, че не съм престъпил 
Закона, който Отец откри на Мойсей, а съм 
го изпълнил с думи и дела. 
35. Разбира се, аз отмених много от 
традициите на този народ, защото вече 
беше дошло времето те да изчезнат, за да 
започне ново време с по-висши учения. 
(149,42 - 43) 
36. спомнете си, че в първата заповед на 
Закона, която дадох на човечеството чрез 
Мойсей, казах: "Не си прави образ или 
подобие на небесни неща, за да коленичиш 
пред тях и да им се покланяш." Оттогава 
пътят за човека и пътят за духа са ясно 
очертани. 
37 Мойсей не се ограничава само с 
предаването на Десетте заповеди на 
човечеството; той въвежда и второстепенни 
закони за човешкия живот и установява 
традиции, обреди и символи в рамките на 
духовното поклонение на Бога, като всичко 
това е в съответствие с еволюционните 
стъпки, които тогава прави човешкият дух. 
38. 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 
Мойсеевите закони, Аз им отговорих, че не 
се противопоставям на Закона, а съм дошъл 
да го изпълня. Ако Моите учения премахнат 
традициите, то ще бъде, защото хората, за 
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да ги изпълнят, са забравили да се 
подчиняват на Закона. (254, 17 - 18) 
39. Моята дума в настоящето няма да 
заличи думите, които ви дадох във "Втората 
епоха". Епохите, столетията и вековете ще 
отминат, но думите на Исус няма да 
отминат. Днес ви обяснявам и разкривам 
смисъла на това, което ви казах тогава, а 
вие не разбрахте. (114, 47) 
 
"Чудесата" на Исус 
40 за да може това учение да запали вяра в 
сърцата, аз извършвах едновременно с това 
чудеса, за да бъде то обичано от тях; и за да 
бъдат тези "чудеса" възможно най-
осезаеми, аз ги извършвах върху телата на 
болните, като изцелявах слепи, глухи, неми, 
хроми, обладани, прокажени, а също и като 
възкресявах мъртвите; и за да бъда обичан 
от тях, аз ги извършвах върху телата на 
болните, като изцелявах слепи, глухи, неми, 
хроми, обладани, прокажени, а също и като 
възкресявах мъртвите. 
41 Колко много чудеса на любовта направи 
Христос сред хората! Имената им са 
запазени в историята като пример за 
бъдещите поколения. (151,37 - 38) 
42. Съществата от Светлина, служещи на 
Божественото дело, и други, които бяха 
непокорни и невежи, се усещаха навсякъде 
и сред това човечество се появиха 
обладани, които Науката не беше в 
състояние да освободи и които бяха 
изгонени от хората. Нито учителите по 
Закона, нито учените са били в състояние 
да възстановят здравето на болните. 
43. но всичко това е предназначено от Мен 
да ви научи и да ви даде доказателства за 
любов. Дадох ти чрез Исус изцелението на 
Неговите създания, за учудване на 
мнозина. 
44. Невярващите, които бяха чули Исус да 
говори за силата си и знаеха за чудесата му, 
поискаха най-трудните доказателства, за да 
го накарат да се усъмни за миг и да 
докажат, че не е непогрешим. Но това 
освобождаване на обсебените, фактът, че 
ги връщах в състоянието на нормални 
човешки същества, само като ги докосвах, 
гледах или им казвах нещо, така че 
духовете да напуснат съзнанието им и 

двамата да се освободят от тежкото бреме, 
ги объркваше. 
45 Срещу тази сила фарисеите, учените, 
книжниците и митарите реагираха по 
различен начин. Някои признават властта 
на Исус, други приписват силата му на 
неизвестни влияния, а трети не могат да 
кажат нищо по въпроса. А болните, които 
бяха изцелени, благославяха името Му. 
46 Някои бяха обладани от един дух, други 
от седем, като Мария от Магдала, а трети от 
толкова много, че сами казваха, че са 
легион. 
47 През целия живот на Учителя една 
духовна проява следвала друга. Някои от 
тях са наблюдавани от дванадесетте 
ученици, други - от хората на открито и по 
домовете. Това беше време на чудеса, на 
"чудеса". (339, 20 -22) 
48 Чудото, както го разбирате вие, не 
съществува; няма противоречие между 
божественото и материалното. 
49. Вие приписвате много чудеса на Исус, 
но наистина, казвам ви, Неговите действия 
бяха естествен резултат от любовта, от 
онази Божествена сила, която все още не 
знаете как да използвате, въпреки че тя 
присъства във всеки дух, неизползвана. 
Защото не сте искали да опознаете силата 
на любовта. 
50 Кое е ефективното във всички чудеса, 
които Исус извърши, освен любовта? 
51. слушайте, ученици: за да може Божията 
любов да се изяви на човечеството, е 
необходимо смирението на инструмента, а 
Исус винаги е бил смирен; и давайки 
пример за това на хората, той ви каза при 
един случай, че не може да направи нищо 
без волята на Небесния си Отец. Онези, 
които не вникват в смирението на тези 
думи, ще си помислят, че Исус е бил човек 
като всички останали; но истината е, че Той 
искаше да ви даде урок по смирение. 
52 Той знаеше, че това смирение, това 
единство с Отца Го прави всемогъщ спрямо 
човечеството. 
53 О, превъзходно и красиво 
преображение, което дава любов, 
смирение и мъдрост! 
54 Сега вече знаете защо Исус, макар да 
казваше, че не може да направи нищо, 
освен ако не е по волята на Неговия Отец, 
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всъщност можеше да направи всичко; 
защото беше послушен, защото беше 
смирен, защото се превърна в слуга на 
закона и на хората и знаеше как да обича. 
55 Затова признайте, че макар и сами да 
познавате някои от способностите на 
духовната любов, вие не ги усещате и 
затова не можете да разберете причината 
за всичко онова, което наричате чудо или 
тайна, а именно делата, които върши 
божествената любов. 
56. Какви учения, които не са от любов, ви е 
дал Исус? Каква наука, какви упражнения 
или тайнствени знания е използвал, за да 
ви даде Своите примери за сила и 
мъдрост?..: Само благословената любов, с 
която човек е способен да прави всичко. 
57. Няма нищо противоречиво в законите 
на Отца, които са прости, защото са мъдри, 
и мъдри, защото са пропити с любов. 
58 Разберете Учителя, той е вашият 
учебник. (17,11 - 21) 
59. Духът, който оживи Исус, беше Моят 
собствен, вашият Бог, който стана човек, за 
да живее сред вас и да бъде гледан, защото 
това беше необходимо. Като човек аз 
изпитвах всички човешки страдания. 
Учените, които бяха изучавали природата, 
дойдоха при Мен и откриха, че не знаят 
нищо за Моето учение. Големи и малки, 
добродетелни и грешни, невинни и 
виновни получиха същността на Моето 
слово и Аз почетох всички тях с 
присъствието Си. Но въпреки че мнозина 
бяха призовани, имаше само няколко 
избрани, а още по-малко бяха тези, които 
бяха около Мен. (44, 10) 
 
Прелюбодейката 
60 Аз защитавах грешниците. Не си ли 
спомняш за прелюбодейката? Когато я 
доведоха при Мен, преследвана и 
осъждана от тълпата, фарисеите дойдоха и 
Ме попитаха: "Какво да правим с нея?" - 
Свещениците очакваха от Мен да кажа: 
"Нека да се въздаде справедливост", за да 
им отговоря: "Как така проповядваш любов, 
а позволяваш този грешник да бъде 
наказан?" И ако бях казал: "Пуснете я на 
свобода", те щяха да ми отговорят: "В 
законите на Мойсей, които ти 
потвърждаваш, както казваш, има 

разпоредба, която гласи: "Всяка жена, 
хваната в прелюбодейство, да бъде убита с 
камъни". 
61 Като знаех намерението им, не 
отговорих на думите им, поклоних се и 
написах в земния прах греховете на онези, 
които те осъдиха. И пак Ме попитаха какво 
да правят с тази жена, а Аз им отговорих: 
"Нека пръв хвърли камък този, който е 
свободен от грях". Тогава те осъзнаха 
престъпленията си и си тръгнаха, като 
покриха лицата си. Никой от тях не беше 
чист и като почувстваха, че съм ги прозрял 
до дъното на сърцата им, те вече не 
обвиняваха тази жена, защото всички бяха 
съгрешили. Но жената, а заедно с нея и 
други, които също бяха развалили брака, се 
покаяха и не съгрешиха повече. Казвам ви, 
че е по-лесно да обърнеш грешника с 
любов, отколкото със строгост. (44, 11) 
 
Мария Магдалена 
62 Мария Магдалена - грешницата, както я 
наричаше светът - беше заслужила моята 
нежност и моята прошка. 
63. Тя скоро получи спасението си, което не 
се случва на другите, които искат прошка за 
греховете си само със слаба вяра. Докато тя 
скоро намира това, което е търсила, други 
не го правят. 
64 Магдалена е получила прошка, без да се 
хвали с покаянието си. Тя беше съгрешила, 
както и вие съгрешавате, но беше обичала 
много. 
65. Този, който обича, може да показва 
отклонения в човешкото си поведение, но 
любовта е нежност, която прелива от 
сърцето. Ако искаш да ти бъде простено - 
какъвто си - насочи погледа си към Мен, 
изпълнен с любов и доверие, и ще бъдеш 
освободен от всяко прегрешение. 
66 Тази жена не съгреши повече; любовта, 
която преливаше в сърцето й, тя посвети на 
учението на Учителя. 
67. Тя е получила прошка, въпреки че е 
допуснала грешки. Но в сърцето й гореше 
огънят, който пречиства, и заради 
прошката, която получи грешницата, тя не 
се отдели от Исус нито за миг; учениците 
Ми пък Ме оставиха сам в най-кървавите 
часове. Но тази Мария, която беше 
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презряна, не се отдели от Мен, не се отрече 
от Мен, не се уплаши и не се засрами. 
68. Затова й беше дадено да пролива сълзи 
в подножието на кръста и над гроба ми. 
Духът ѝ скоро намери спасение, защото 
обичаше много. 
69. В сърцето си тя също има апостолски 
дух. Нейното обръщане блести като 
светлината на истината. Тя се бе поклонила 
в нозете Ми, за да Ми каже: "Господи, ако 
искаш, ще се освободя от греха." 
70 Ти пък - колко често искаш да Ме 
убедиш в невинността си, като прикриваш 
прегрешенията си с дълги молитви. 
71 Не, ученици, учете се от нея, обичайте 
истински вашия Господ във всеки ваш 
ближен. Обичайте много и греховете ви ще 
бъдат простени. Ще бъдете велики, ако 
накарате тази истина да разцъфти в сърцата 
ви. (212, 68 – 75) 
 
Никодим и въпросът за прераждането 
72. в онова време казах на Никодим, който 
Ме беше потърсил в добър дух, за да 
говори с Мен: "Роденото от плът е плът, а 
роденото от дух е дух. Не се учудвайте, 
когато ви казвам, че човек трябва да се 
роди отново." Кой разбира тези думи? 
73. исках да ви кажа заедно с тях, че един 
човешки живот не е достатъчен, за да 
разберете нито едно от Моите учения, и че 
за да разберете учебника, който този живот 
съдържа в себе си, ви трябват много земни 
животи. Следователно плътта има за задача 
единствено да служи като опора на духа в 
неговото пътуване по земята. (151, 59) 
 
Преображението на Исус 
74 Веднъж през Втората епоха Исус се 
разхожда, следван от някои от учениците 
си. Те се изкачили на една планина и 
докато Учителят изпълвал тези мъже с 
възхищение от думите си, те изведнъж 
видели тялото на своя Господ преобразено, 
носещо се в пространството, с духа на 
Мойсей отдясно и Илия отляво. 
75 При тази свръхестествена гледка 
учениците се хвърлиха на земята, 
заслепени от Божествената светлина. Но те 
веднага се успокоиха и предложиха на своя 
Учител да сложи на раменете му 
пурпурната царска мантия, както и на 

Мойсей и Илия. Тогава те чуха глас, спускащ 
се от Безкрайността, който казваше: "Този е 
Моят скъп Син, в когото е Моето 
благоволение; слушайте Го!" 
76 Голям страх обзе учениците, когато чуха 
този глас, и когато погледнаха нагоре, 
видяха само Учителя, който им каза: "Не 
бойте се и не казвайте това видение 
никому, докато не възкръсна от мъртвите." 
Тогава те попитаха своя Господ: "Защо 
книжниците казват, че Илия трябва да 
дойде по-рано?" А Исус им отговори: 
"Наистина Илия ще дойде по-рано и ще 
оправи всичко. Но Аз ви казвам, че Илия 
вече е дошъл и те не го познаха, а му 
направиха, каквото искаха." Тогава 
учениците разбраха, че Той им говори за 
Йоан Кръстител. 
77. колко пъти в настоящето Аз направих 
невидимо пред очите ви тялото, чрез което 
общувам със Себе Си, за да ви позволя да 
Ме видите в човешкия вид, в който 
човечеството познаваше Исус, и въпреки 
това вие не се поклонихте пред новото 
преображение. (29,15 - 18) 
Това явление е известно в 
парапсихологията и като 
"преображение", тъй като 
нарастващата видимост на 
проявяващото се духовно същество  
 
Липса на смелост за изповед 
78. Когато живеех сред вас, въплътен, често 
се случваше през нощта, когато всички 
почиваха, хората да идват при Мен, 
търсейки Ме тайно, защото се страхуваха да 
не бъдат разкрити. Те Ме потърсиха, 
защото се разкайваха, че са викали по Мен 
и са Ме обиждали, докато съм говорил на 
тълпата. Разкаянието им стана още по-
настойчиво, когато разбраха, че словото Ми 
е оставило дар на мир и светлина в сърцата 
им и че съм пролял изцеляващия Си балсам 
в телата им. 
79. С наведени глави те се явиха пред Мен 
и ми казаха: "Учителю, прости ни, открихме, 
че Твоето слово съдържа истина". Аз им 
отговорих: "Ако сте разбрали, че говоря 
само истината, защо се криете? Не излизате 
ли на открито, за да приемете лъчите на 
слънцето, когато то се появи - но кога сте се 
срамували от това? Който обича истината, 
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никога не я крие, не я отрича и не се 
срамува от нея." 
80. казвам ви това, защото виждам, че 
мнозина Ме слушат само тайно, отричат 
къде са ходили, крият какво са чули, а 
понякога отричат, че са били с Мен. От 
какво се срамувате тогава? (133,23 - 26) 
 
Враждебност срещу Исус 
81. Когато говорех на множествата от хора 
през Втората епоха, Моето съвършено по 
смисъл и форма слово беше чуто от всички. 
Погледът ми, проникващ в сърцата, 
откриваше всичко, което всеки от тях 
пазеше в себе си. Някои се съмняваха, 
други вярваха, а трети се обръщаха към мен 
с глас, изпълнен със страх: това бяха 
болните, чиято болка ги караше да се 
надяват на чудо от мен. Имаше хора, които 
се опитваха да скрият подигравките си, 
когато Ме чуваха да казвам, че съм дошъл 
от Отца, за да донеса на хората Небесното 
царство, а имаше и сърца, в които откривах 
омраза към Мен и намерение да Ме 
заглушат или премахнат. 
82. Именно високомерните фарисеи се 
почувстваха поразени от моята истина. 
Защото, въпреки че думите Ми бяха 
толкова ясни, толкова пълни с любов и 
толкова утешителни - въпреки че винаги се 
потвърждаваха от мощни дела - много хора 
продължаваха да искат да открият истината 
за Моето присъствие, като Ме съдеха 
според човека Исус, като изследваха 
живота Ми и насочваха вниманието си към 
скромността на одеждите Ми и 
абсолютната Ми бедност на материални 
блага. 
83. но не се задоволиха с това да Ме 
осъдят, а осъдиха и учениците Ми, като ги 
наблюдаваха внимателно дали говорят, 
дали Ме следват по пътищата или дали 
сядат на трапезата. Колко се разстроиха 
фарисеите, когато при един случай видяха, 
че учениците Ми не са си измили ръцете, 
преди да седнат на масата! - Горките глави, 
които бъркаха чистотата на тялото с 
чистотата на духа! Те не знаеха, че когато 
докосваха свещения хляб в храма, ръцете 
им бяха чисти, но сърцата им бяха пълни с 
гнилота. (356,37 - 38) 

84. На всяка крачка те Ме разследваха. 
Всичките Ми действия и думи бяха 
осъждани с лоши намерения, най-вече те 
бяха объркани пред Моите дела и 
доказателства, защото умът им не беше 
способен да разбере това, което само духът 
може да разбере. 
85 Когато се молех, те казваха: "За какво се 
моли, като казва, че е пълен със сила и 
мъдрост? От какво може да се нуждае или 
да поиска?" А когато не се молех, казваха, 
че не изпълнявам религиозните им 
предписания. 
86. когато Ме видяха, че не приемам храна, 
докато учениците Ми ядат, те отсъдиха, че 
съм извън законите, установени от Бога; а 
когато Ме видяха, че приемам храна, те се 
запитаха: "Защо трябва да яде, за да живее 
- Този, който твърди, че е Животът?"Те не 
разбраха, че съм дошъл на света, за да 
разкрия на хората как ще живее 
човечеството след дълъг период на 
пречистване, така че от него да излезе 
одухотворено поколение, надвиснало над 
човешката мизерия, над необходимите 
нужди на плътта и над страстите на 
телесните сетива. (40,11 - 13) 
 
Прощално съобщение 
87.В продължение на три години Исус 
живее с учениците Си. Той беше 
заобиколен от огромни тълпи, които го 
обичаха дълбоко. На тези ученици не им 
оставаше нищо друго, освен да слушат своя 
Учител, когато Той проповядваше своето 
Божествено учение. Следвайки стъпките 
Му, те не изпитваха нито глад, нито жажда, 
нямаше спънки или препятствия от какъвто 
и да било вид, всичко беше мирно и 
щастливо в атмосферата, която обграждаше 
тази група, и все пак - в един момент, 
когато бяха особено завладени от 
съзерцанието на любимия си Исус, Той им 
каза: "Сега ще дойде друго време, Аз ще се 
отдалеча от вас и вие ще останете като овце 
сред вълци. Този час наближава и е 
необходимо да се върна там, откъдето 
дойдох. Ще останете сами за известно 
време и ще свидетелствате за това, което 
сте видели и чули, на онези, които гладуват 
и жадуват за любов и справедливост. 
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Работете в Мое име, а после ще ви взема 
при Себе Си във Вечния дом". 
88 Тези думи натъжиха учениците и когато 
часът наближи, Исус повтори това 
съобщение с по-голям акцент, говорейки за 
Своето заминаване. В същото време той 
успокояваше сърцата на онези, които го 
слушаха, като им казваше, че духът му няма 
да си отиде и ще продължи да бди над 
света. Ако те се подготвят да донесат 
словото Му като послание за утеха и 
надежда на хората по онова време, Той ще 
говори чрез устата им и ще прави чудеса. 
(354,26 - 27) 
 
Влизането на Исус в Йерусалим 
89. Когато влязох в град Йерусалим, 
тълпите Ме приеха с радост. От селата и 
уличките се стичаха тълпи - мъже, жени и 
деца, за да станат свидетели на влизането 
на Учителя в града. Те бяха онези, които 
бяха получили чудото и доказателството за 
силата на Божия Син - слепите, които сега 
проглеждаха, немите, които сега можеха да 
пеят Осияна, хромите, които бяха 
напуснали леглата си и бяха дошли набързо 
да видят Учителя на Пасхата. 
90. 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. 
91 Как можеш да вярваш, че това влизане в 
Йерусалим е било победа на Моята кауза, 
когато имаше само малцина обърнати и 
мнозина, които не знаеха кой съм Аз? 
92 И дори всички тези хора да се обърнат 
към Моето слово, няма ли да има още 
много поколения, които да ги последват? 
93 Този миг на радост, това кратко, 
триумфално влизане, беше само символ на 
победата на светлината, на доброто, на 
истината, на любовта и на справедливостта 
- на деня, който трябва да дойде и в който 
всички сте поканени. 
94. 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 бе успяла да 
спаси и последното от децата Му. (268, 17 - 
21) 
95. Вие сте същите като онези, които пееха 
Осиана през Втората епоха, когато Исус 
влезе в Йерусалим. Днес, когато ви се 
изявявам в духа, вие вече не разстилате 
плащовете си по пътя Ми, а предлагате 
сърцата си като жилище на вашия Господ. 
Днес вашата осанна вече не излиза от 
гърлото ви, тя извира от духа ви като химн 
на смирението, на любовта и познанието за 
Отец, като химн на вярата в това 
проявление, което вашият Господ ви 
донесе в Третата епоха. 
96. някога, както и днес, вие Ме следвахте 
при влизането Ми в Йерусалим. Големите 
тълпи Ме заобиколиха, запленени от 
думите на любовта Ми. Мъже и жени, 
старци и деца разтърсиха града с 
радостните си викове и дори свещениците 
и фарисеите, страхувайки се, че народът ще 
се разбунтува, Ми казаха: "Учителю, ако Ти 
учиш на мир - защо позволяваш на 
последователите Си да предизвикват 
такива безредици?" Но аз им отговорих: 
"Истина ви казвам, ако те мълчаха, 
камъните щяха да говорят." Това бяха 
моменти на радост, това беше 
кулминацията и прославата на Месията 
сред гладуващите и жадуващите за правда - 
онези, които отдавна очакваха идването на 
Господ в изпълнение на пророчествата. 
97. с тази радост и веселие народът Ми 
отпразнува и избавлението от Египет. Исках 
да направя това честване на Пасхата 
незабравимо за Моя народ. Но наистина, 
казвам ви, Аз не просто следвах 
традицията, като принесох в жертва агне - 
не, Аз предложих Себе Си в Исус, 
жертвеното агне, като начин, по който 
всички Мои деца ще намерят спасение. 
(318,57 - 59) 
 
Тайната вечеря 
98 Когато Исус празнуваше с учениците си 
пасхалната трапеза, според традицията на 
онзи народ, Той им каза: "Нещо ново ви 
откривам сега: вземете от това вино и яжте 
от този хляб, които представляват Моята 
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кръв и Моето тяло, и правете това за Мой 
спомен. 
99 След кончината на Учителя учениците 
възпоменават жертвата на своя Господ, 
като приемат вино и ядат хляб, които са 
символи на Онзи, Който от любов към 
човечеството се е отказал от всичко. 
100 През вековете народите, разделени на 
деноминации, са давали различни 
тълкувания на моите думи. 
101. Днес искам да ви разкажа какво 
почувствах в онзи час, на онази Тайната 
вечеря, където всяка дума и действие на 
Исус беше урок от книга с дълбока мъдрост 
и безкрайна любов. Когато използвах хляба 
и виното, това беше, за да разберете, че те 
са като любовта, която е храната и животът 
на духа; и когато ви казах: "Правете това в 
Мой спомен", Учителят искаше да каже, че 
трябва да обичате ближните си с любов, 
подобна на тази на Исус, и да се раздавате 
на хората като истинска храна. 
102. Всеки ритуал, който правите с тези 
учения, ще бъде безплоден, ако не 
прилагате моите учения и примери в 
живота си. Точно това е трудното за вас, но 
именно в това се крие заслугата. (151, 29 - 
32, 34) 
103. Както сега сте около Мен, така беше и 
в онази последна вечер на Втората епоха. 
Слънцето тъкмо залязваше, когато Исус в 
тази стая разговаряше с учениците си за 
последен път. Това бяха думите на умиращ 
баща към любимите му деца. Тъгата е в 
Исус, а също и в учениците, които все още 
не знаят какво очаква след няколко часа 
Този, който ги е учил и обичал толкова 
много. Техният Господ беше на път да си 
тръгне, но те още не знаеха как. Петър 
плачеше, притискайки чашата до сърцето 
си; сълзите на Йоан намокриха гърдите на 
Учителя; Матей и Вартоломей бяха 
вцепенени от думите ми. Филип и Томас 
криеха мъката си, докато ядяха. Яков, по-
младият и по-възрастният, Тадей, Андрей и 
Симон онемяха от скръб, но много неща Ми 
говореха със сърцето си. Юда Искариотски 
също носи болка в сърцето си, но също и 
страх и разкаяние. Но той не можеше да се 
върне, защото тъмнината го бе завладяла. 
104. Когато Исус изрече последните си 
думи и увещания, учениците се разплакаха. 

Но един от тях вече не беше там, духът му 
не можеше да приеме толкова много 
любов, нито да види толкова много 
светлина и затова си тръгна, защото тази 
дума изгори сърцето му. (94, 56-58) 
105 Божественото желание на Исус е 
учениците Му да станат сеячи на Неговото 
изкупително учение. 
106 Затова в кулминацията на последното 
си обръщение към учениците, което 
същевременно е и последният разговор 
между бащата и децата, Той им казва с 
любов: "Сега ви давам нова заповед: 
обичайте се един друг". 
107 Със светлината на тази върховна 
заповед той запали най-голямата надежда 
за човечеството. (254, 59) 
 

Глава 12 - Страдание, смърт и 
възкресение  
 
Цялостните родилни мъки и страдания на 
Исус 
1 Живях сред хората и направих живота си 
пример, учебник. Научих за всички 
страдания, изкушения и борби, за 
бедността, работата и гоненията. Преживях 
отхвърляне от страна на роднините, 
неблагодарност и предателство; дълъг 
работен ден, глад и жажда, подигравки, 
самота и смърт. Позволих на цялото бреме 
на човешкия грях да падне върху Мен. 
Позволих на човека да изследва съзнанието 
Ми в думите Ми и в прободеното Ми тяло, 
където се виждаха дори последните Ми 
ребра. Въпреки че бях Бог, аз бях направен 
подигравателен цар, изложен на показ, а 
също така трябваше да нося кръста на 
срама и да се изкача с него на хълма, 
където умряха разбойниците. Там Моят 
човешки живот завърши като 
доказателство, че Аз съм Бог не само на 
думите, но и на делата. (217, 11) 
2 Когато наближи часът и вечерята свърши, 
Исус даде на учениците си последните 
наставления. Той отиде в маслиновата 
градина, където се молеше, и каза на Отца: 
"Господи, ако е възможно, вземи тази чаша 
от мен. Но не моята воля, а Твоята да бъде." 
Тогава се приближи онзи от учениците Ми, 
който щеше да Ме предаде, придружен от 
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множество, което щеше да Ме арестува. 
Когато попитаха: "Кой е Исус, Назарянина?", 
Юда се приближи до Учителя си и го 
целуна. В сърцата на тези хора се появи 
страх и ужас, когато видяха спокойното 
поведение на Исус, и те отново попитаха: 
"Кой е Исус?" Тогава се изкачих при тях и 
им казах: "Ето ме, това съм аз". Тогава 
започна моята страст. 
3 доведоха Ме пред свещеници, съдии и 
началници. Разпитваха Ме, съдеха Ме и Ме 
обвиняваха, че нарушавам Мойсеевия 
закон и че искам да създам империя, която 
да унищожи тази на кесаря. (152,6 - 7) 
 
Предателството на Юда 
4 Не си ли спомняте колко пъти разкрих 
любовта Си не само на онези, които 
вярваха в Мен, но и на онзи, който Ме 
предаде, и на онези, които Ме преследваха 
и съдеха? Сега може да Ме попитате каква 
беше причината, която Ме накара да 
позволя всички тези подигравки. Отговарям 
ви: беше необходимо да им оставя пълна 
свобода на мисълта и действието, за да 
създам подходящи възможности да се 
изявя и всички да изпитат милосърдието и 
любовта, на които научих света. 
5 Аз не съм подтикнал сърцето на Юда да 
Ме предаде; той беше оръдие на зъл 
помисъл, когато сърцето му беше 
изпълнено с тъмнина. И все пак, пред 
лицето на изневярата на този ученик, Аз му 
показах Своята прошка. 
6. Не беше необходимо един от Моите да 
Ме предаде, за да ви дам този пример за 
смирение. Учителят щеше да го 
демонстрира при всеки повод, който хората 
му предлагаха. На този ученик се падна да 
бъде инструментът, чрез който Учителят да 
покаже на света своето Божествено 
смирение. Дори да сте си мислили, че 
смъртта на Исус е причинена от слабостта 
на този човек, казвам ви, че сте в грешка, 
защото Аз дойдох да ви се отдам напълно и 
ако не беше по този начин, можете да сте 
сигурни, че щеше да е по друг. Затова 
нямаш право да проклинаш или да съдиш 
онзи, който е твой брат и който в момент на 
мрак не е проявил любовта и верността, 
които е дължал на своя Учител. Ако го 
обвиняваш за смъртта ми, защо не го 

благословиш, като знаеш, че моята Кръв е 
пролята за спасението на всички хора? По-
добре ще е да се молите и да просите 
никой от вас да не изпадне в изкушение, 
защото лицемерието на книжниците и 
фарисеите все още съществува в този свят. 
(90,37 - 39) 
 
Страстите на Исус 
7 Когато ме разпитваше първосвещеникът 
Каиафа и Ми каза: Моля Те да Ми кажеш 
дали си Христос, Месията, Божият Син, Аз 
му отговорих: Ти го каза. (21, 30) 
8. Колко много сърца, които допреди 
няколко дни се възхищаваха и благославяха 
делата Ми, ги забравиха, проявиха 
неблагодарност и се присъединиха към 
онези, които Ме хулеха. Но беше 
необходимо тази жертва да бъде много 
голяма, за да не бъде изтрита от паметта на 
хората. 
9 Светът и вие като част от него Ме видяхте 
хулен, подиграван и унижаван така, както 
никой човек не би могъл да бъде. И все пак 
търпеливо изпразних чашата, която Ми 
даде да пия. Стъпка по стъпка изпълних 
съдбата Си на любов сред хората и се 
отдадох изцяло на децата Си. 
10 Блажени са онези, които повярваха в 
своя Бог, макар да Го видяха окървавен и 
издъхващ. 
11 Но Ме очакваше нещо по-тежко: да умра 
прикован на дърво между двама 
разбойници. Но това беше написано и 
затова трябваше да се сбъдне, за да бъда 
признат за истинския Месия. (152, 8 -11) 
12 За това учение, което ви давам, вече ви 
дадох пример във Втората епоха. Исус виси 
на кръста, Спасителят се бори със смъртта 
пред очите на множеството, което толкова 
много е обичал. Всяко сърце е било врата, 
на която той е почукал. Сред тълпата 
зрители беше човекът, който управляваше 
множествата, князът на църквата, митарят, 
фарисеят, богатият, бедният, порицаният и 
този с простия ум. Но докато едни знаеха 
кой е Онзи, Който умря в този час, след като 
бяха видели делата Му и бяха получили 
благата Му, други, жадни за невинна кръв и 
жадни за отмъщение, ускориха смъртта на 
Онзи, когото подигравателно наричаха "Цар 
на евреите", без да знаят, че Той е не само 
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Цар на един народ, но и на всички народи 
на земята и на всички светове във 
Вселената. Докато Исус отправяше един от 
последните си погледи към множествата, 
изпълнен с милосърдна любов и 
състрадание, Той издигна молбата си към 
Отца с думите: "Отче Мой, прости им, 
защото не знаят какво правят." 
13 Този поглед обхващаше и онези, които 
плачеха за него, и онези, които се 
възхищаваха от мъките му, защото любовта 
на Учителя, която беше любовта на Отца, 
беше еднаква за всички. (103, 26 - 27) 
14 Когато дойде денят, в който тълпите, 
подстрекавани от онези, които се 
притесняваха от присъствието на Исус, Го 
раниха и бичуваха, и в резултат на ударите 
Го видяха да кърви като обикновен 
смъртен, а по-късно да се бори със смъртта 
и да умира като всеки друг човек, 
фарисеите, народните началници и 
свещениците възкликнаха със задоволство: 
"Вижте Този, който нарича себе си Божи 
Син, който се смяташе за цар и 
претендираше да бъде Месия!" 
15 Именно за тях, повече от другите, Исус 
помоли Своя Отец да им прости - за тези, 
които, макар и да познаваха Писанията, 
сега се отрекоха от Него и Го изложиха пред 
тълпата като измамник. Те бяха тези, които, 
въпреки че претендираха, че са учители по 
Закона, всъщност не знаеха какво правят 
при осъждането на Исус, докато сред 
тълпата имаше сърца, разкъсвани от болка 
заради несправедливостта, на която бяха 
свидетели, и лица, които бяха препълнени 
със сълзи заради жертвената смърт на 
праведния. Те бяха мъже и жени с прост ум, 
смирен и щедър дух, които знаеха Кой е 
бил с хората в света и разбираха какво са 
изгубили при кончината на Учителя. (150,24 
- 25) 
16 На вас говори Този, Който на кръста, 
борейки се със смъртта, малтретиран и 
измъчван от палачите, вдигна очи към 
безкрайността и каза: "Отче, прости им, 
защото не знаят какво правят." 
17. В тази Божествена прошка включих 
всички хора от всички времена, защото 
можех да видя 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. (268, 38 -39) 
18 И като гледах от височината на Кръста 
към множеството хора, видях Мария и й 
казах, обръщайки се към Йоан: "Жено, този 
е твой син", а към Йоан: "Сине, този е твоя 
майка". 
19 Йоан беше единственият в онзи час, 
който можеше да разбере смисъла на 
следващото изречение, защото тълпата 
беше толкова сляпа, че когато казах: 
"Жадувам", те помислиха, че това е 
физическа жажда и Ми подадоха жлъчка и 
оцет, докато това беше жажда за любов, 
която изпитваше Моят Дух. 
20 двамата злодеи също се бореха със 
смъртта край Мен; но докато единият 
хулеше и се потопи в гибел, другият се 
остави да бъде озарен от светлината на 
вярата; и макар да видя своя Бог прикован 
към позорната греда на кръста и близо до 
смъртта, повярва в Неговата Божественост 
и Му каза: "ако си в Царството небесно, 
спомни си за Мен", на което Аз, движен от 
толкова много вяра, отговорих: "Истина ти 
казвам, още днес ще бъдеш с Мен в рая." 
21. Никой не знае какви бури са бушували в 
сърцето на Исус в онзи час. Отприщените 
природни сили бяха само слабо отражение 
на това, което се случваше в самотата на 
този човек, и болката на Божествения дух 
беше толкова голяма и реална, че плътта, 
почувствала се за миг слаба, извика: "Боже 
мой, Боже мой, защо си ме оставил?" 
22 Както учех хората да живеят, така ги учех 
и да умират, като прощавах и благославях 
дори онези, които Ме хулеха и мъчеха, 
когато казвах на Отца: "Прости им, защото 
не знаят какво правят." 
23 И когато Духът напусна този свят, Той 
каза: "Отче, в Твоите ръце предавам Моя 
Дух." Съвършеният пример за преподаване 
беше осъществен, като Бог и като човек бях 
говорил. (152, 12 - 17) 
24. Един миг е достатъчен на Димас, за да 
намери спасение, и той е последният в 
живота му. Той ми говори от кръста и макар 
да вижда, че Исус, наречен Божи Син, е в 
агония, чувства, че Той е Месията, 
Спасителят, и Му се предава с цялото си 
съкрушение на сърцето и цялото смирение 
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на духа си. Затова му обещах Рая още 
същия ден. 
25 Казвам ви, че ще направя така, че всеки, 
който съгреши несъзнателно, но в края на 
живота си Ми говори със сърце, изпълнено 
със смирение и вяра, да почувства 
нежността на Моята милосърдна любов, 
която го издига от земните трудности, за да 
познае блаженството на благородния и 
възвишен живот. (94, 71 - 72) 
26. Да, скъпи Димас, ти беше с Мен в рая на 
светлината и духовния мир, където носех 
духа ти като награда за вярата ти. Кой би 
могъл да каже на онези, които се 
съмняваха, че в умиращия и кървящ Исус 
живее Бог, че в разбойника, който лежи от 
дясната Му страна в мъките на смъртта, е 
скрит дух на светлина? 
27. Мина време и когато душевният мир се 
върна, много от онези, които Ме 
отхвърлиха и Ми се подиграваха, 
проникнаха в светлината на Моята истина, 
поради което покаянието им беше голямо, 
а любовта им в следването Ми - 
неунищожима. (320, 67) 
28 когато тялото, което Ми служеше за 
обвивка през Втората епоха, навлезе в 
агонията и Аз произнесох последните думи 
от Кръста, сред последните Ми изречения 
беше едно, което не беше разбрано нито в 
онези мигове, нито дълго време след това: 
"Боже Мой, Боже Мой, защо си Ме 
оставил?" 
29 Заради тези думи мнозина се усъмниха, 
а други се объркаха и помислиха, че това е 
тщеславие, колебание, момент на слабост. 
Но те не взеха предвид, че това не беше 
последното изречение, а че след него 
изрекох други, които разкриха пълната ми 
сила и яснота: "Отче, в Твоите ръце 
предавам духа си"; и: "Всичко е 
изпълнено". 
30 Сега, когато се върнах, за да осветля 
грешките ви и да осветля това, което 
наричате тайни, ви казвам: когато висях на 
Кръста, агонията беше дълга, кървава, а 
Тялото на Исус, безкрайно по-чувствително 
от това на всички останали хора, издържа 
на дълга агония и смъртта не дойде. Исус е 
изпълнил мисията си в света, казал е 
последната дума и е дал последното 
учение. Тогава това мъченическо тяло, тази 

разкъсана плът, усещайки раздялата с Духа, 
с мъка пита Господа: "Отче, Отче, защо си 
Ме оставил?" - Това беше нежният и 
страдалчески плач на раненото агне за своя 
Пастир. Това е доказателство, че Христос, 
"Словото", наистина е станал човек в Исус и 
че Неговото страдание е истинско. 
31. Можете ли да припишете тези думи на 
Христос, който е вечно един с Отца? - Сега 
вече знаете, че това е било хлипане на 
тялото на Исус, осквернено от слепотата на 
хората. Но докато Господната ласка се 
спускаше върху тази мъченическа плът, 
Исус продължи да говори и думите Му 
бяха: "Отче, в Твоите ръце предавам духа 
Си." - "Всичко е свършено". (34, 27 -30) 
32. Когато Исус висеше на кръста, нямаше 
дух, който да не се почувства разтърсен от 
гласа на любовта и справедливостта на 
Онзи, който умря, гол като самата истина, 
която Той донесе в словото Си. Онези, 
които са изучавали живота на Исус, са 
осъзнали, че нито преди, нито след Него е 
имало някой, който да извърши дело като 
Неговото, защото това е Божествено дело, 
което чрез Неговия пример ще спаси 
човечеството. 
33. дойдох кротко на жертвоприношението, 
защото знаех, че Моята Кръв ще ви 
преобрази и спаси. до последния момент 
говорех с любов и ви прощавах, защото 
дойдох да ви донеса възвишено учение и 
да ви покажа пътя към вечността със 
съвършени примери. 
34. Човечеството искаше да Ме отклони от 
Моята цел, като търсеше слабостта на 
плътта, но Аз не се отказах. Хората искаха 
да Ме изкушат да богохулствам, но Аз не 
богохулствах. Колкото повече множеството 
Ме оскърбяваше, толкова повече 
състрадание и любов изпитвах към тях, и 
колкото повече оскърбяваха тялото Ми, 
толкова повече кръв бликаше от него, за да 
даде живот на онези, които бяха мъртви за 
вярата. 
35. Тази кръв е символ на любовта, с която 
показах пътя на човешкия дух. Оставих 
словото си на вяра и надежда на онези, 
които жадуват за справедливост, а 
съкровището на моите откровения - на 
духовно бедните. 
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36 Едва след това човечеството осъзнава 
Кой е бил в света. След това делото на Исус 
е разбрано като съвършено и Божествено, 
признато е за свръхчовешко - колко много 
сълзи на покаяние! Колко угризения на 
съвестта има в духовните същества (29,37 - 
41) 
37 Ако Исус, Който беше "Пътят, Истината и 
Животът", завърши мисията си с тази 
молитва от седем думи, казвайки накрая на 
Своя Отец: "В Твоите ръце предавам духа 
Си", помислете дали вие, които сте ученици 
и последователи на този Учител, можете да 
напуснете този живот, без да го принесете 
на Отца като данък на послушание и 
смирение; и дали можете да затворите 
очите си за този свят, без да поискате от 
Господа Неговата закрила, тъй като ще ги 
отворите отново само в други области. 
38 Целият живот на Исус е жертва на 
любовта към Отец. Часовете на кръстните 
Му мъки са молитва за любов, 
застъпничество и прошка. 
39. Това е пътят, който ви показах, 
човечество. Живей, следвайки своя Учител, 
и Аз обещавам да те заведа в Моето лоно, 
което е източник на всяко блаженство. (94, 
78 - 80) 
40. аз, Христос, чрез човека Исус разкрих 
славата на Отца, Неговата мъдрост и сила. 
Силата е използвана за извършване на 
чудеса в полза на онези, които се нуждаят 
от вяра в духа си, светлина в ума си и мир в 
сърцето си. Тази сила, която е силата на 
самата любов, се изля върху нуждаещите 
се, за да им дам всичко от Себе Си, 
доколкото не я използвах за собственото Си 
тяло, което също се нуждаеше от нея в часа 
на смъртта. 
41. не исках да се възползвам от силата Си, 
за да избегна пронизващата болка в тялото 
Си. Защото когато станах човек, това беше с 
намерението да страдам заради вас и да ви 
дам осезаемо божествено и човешко 
доказателство за Моята безкрайна любов и 
състрадание към незрелите, нуждаещите 
се, грешниците. 
42. Цялата власт, която разкрих в другите, 
независимо дали изцелих прокажен, 
върнах зрението на слепия и подвижността 
на куция, или обърнах грешниците и 
възкресих мъртвите, цялата власт, която 

разкрих пред тълпите, за да им дам 
доказателства за Моята истина, доказвайки 
им Моята власт над царствата на природата 
и Моята власт над живота и смъртта, не 
исках да използвам за Себе Си, 
позволявайки на тялото Си да премине 
през тази страст и да изпита тази болка. 
43. Вярно е, че Моята сила можеше да 
спести на тялото Ми всякаква болка, но 
каква заслуга щях да имам тогава в твоите 
очи? Какъв разбираем за човека пример 
бих оставил, ако бях използвал силата Си, 
за да си спестя болката? В онези моменти 
беше необходимо да се откажа от Моята 
сила, да отхвърля Божествената сила, за да 
почувствам и изпитам болката на плътта, 
скръбта пред лицето на неблагодарността, 
самотата, агонията и смъртта. 
44 Затова в смъртния час устните на Исус 
молеха за помощ, защото болката Му беше 
истинска. Но не само физическата болка 
обземаше изтерзаното и изтощено тяло на 
Исус - това беше и духовното усещане на 
Бога, който чрез това тяло беше 
малтретиран и подиграван от Своите слепи, 
неблагодарни и надменни деца, заради 
които Той проля тази кръв. 
45 Исус беше силен благодарение на Духа, 
който Го оживяваше, който беше 
Божественият Дух, и можеше да бъде 
неподатлив на болка и непобедим за 
атаките на преследвачите; но беше 
необходимо да пролива сълзи, да чувства, 
че непрекъснато пада на земята пред очите 
на множеството, да изчерпва силите на 
тялото си и да умира, след като тялото Му 
изгуби последната капка кръв. 
46 Така се изпълни моята мисия на земята; 
така завърши земното съществуване на 
Онзи, когото народът бе провъзгласил за 
цар преди няколко дни, когато влезе в 
Йерусалим. (320,56 - 61) 
 
Актът на изкупление на Исус в отвъдните 
светове 
47. В първите времена на човечеството 
духовното му развитие е било толкова 
ниско, че липсата на вътрешно познание за 
живота на духа след телесната смърт и 
липсата на познание за крайната му съдба 
са довели до това, че духът е изпаднал в 
дълбок сън, когато е напуснал телесната 
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обвивка, от който се е събуждал бавно. Но 
когато Христос стана човек в лицето на 
Исус, за да даде Своето учение на всички 
духовни същества, веднага след като 
изпълни задачата Си сред хората, Той 
изпрати Своята светлина на огромни 
множества същества, които очакваха 
Неговото пристигане от началото на света, 
за да се освободят от объркването си и да 
могат да се издигнат до Създателя. 
48. Само Христос можеше да освети тази 
тъмнина, само Неговият глас можеше да 
събуди онези духове, които бяха заспали за 
своето развитие. Когато Христос умрял като 
човек, Божественият Дух донесъл светлина 
в духовните светове и дори в гробовете, 
откъдето излезли духовните същества, 
които били заедно с телата си в съня на 
смъртта. Тези същества преминаха през 
света през онази нощ, за да станат видими 
за човешките погледи като свидетелство, че 
Изкупителят е живот за всички същества и 
че Духът е безсмъртен. (41,5 - 6) 
49. Мъжете и жените получават знаци и 
призиви от Отвъдното. Древните и децата 
също са били свидетели на тези прояви, а в 
дните, предшестващи кръстната смърт на 
Спасителя, Небесната светлина проникнала 
в сърцата на хората; съществата от 
Духовната долина нарекли сърцата на 
хората; и в деня, в който Учителят издъхна 
като човек и светлината му проникна във 
всички пещери и във всички кътчета, в 
материалните и духовните домове, в 
желанието си за съществата, които отдавна 
го очакваха - материализирани, объркани и 
болни същества, които се бяха отклонили от 
пътя, оковани с веригите на разкаянието, 
влачещи със себе си бремето на 
беззаконието, и други духове, които 
мислеха, че са мъртви и бяха привързани 
към телата си - тогава всички се събудиха от 
дълбокия си сън и възкръснаха. 
50. Но преди да напуснат тази земя, те 
свидетелстват за своето възкресение и 
съществуване на онези, които са били техни 
близки. През всичко това светът стана 
свидетел на тези прояви в онази нощ на 
скръб и мъка. 
51. Сърцата на хората трепереха, а децата 
плачеха в лицето на онези, които отдавна 
бяха мъртви и които в този ден се 

завърнаха само за миг, за да свидетелстват 
за онзи Учител, който беше слязъл на 
земята, за да разпръсне семето на любовта, 
и който в същото време обработваше 
духовните полета, обитавани от безкрайно 
много духовни същества, които също бяха 
негови деца и които той изцеляваше и 
освобождаваше от тяхното невежество. 
(339, 22) 
52. Когато напуснах тялото Си, Моят Дух 
влезе в света на духовете, за да им говори 
със словото на истината. Както и на вас, аз 
им говорих за Божествената любов, защото 
тя е истинското познание за живота. 
53. истина ви казвам, че Духът на Исус не е 
бил нито за миг в гроба; Той е имал много 
ползи, които е трябвало да извърши в други 
светове. Моят безкраен Дух имаше много 
откровения, които да им съобщи, както 
преди това на вас. 
54. Има и светове, в които духовете не 
умеят да обичат; те живеят в мрак и 
копнеят за светлина. Днес хората знаят, че 
там, където царуват недобротата и 
егоизмът, цари мрак, че войната и страстите 
са ключовете, които затварят вратата на 
пътя, водещ към Божието царство. 
55 От друга страна, любовта е ключът, който 
отваря царството на светлината, което е 
истината. 
56. Тук (на Земята) Аз се оповестявах чрез 
материални средства, а в Отвъдното се 
предавах директно на висшите духовни 
същества, за да учат те онези, които не са 
способни да получат директно Моето 
вдъхновение. Тези високи, светли същества 
са - както и тук за вас - носители на гласа. 
(213, 6 - 11) 
 
Появата на Исус след възкресението му 
57. Няколко дни след Моето разпятие, 
когато учениците Ми бяха събрани около 
Мария, Аз ги накарах да почувстват Моето 
присъствие, символизирано в духовното 
видение на гълъб. В този благословен час 
никой не смееше да помръдне, нито да 
каже дума. Съзерцанието на този духовен 
образ предизвикваше истински възторг, а 
сърцата им се изпълваха със сила и 
увереност, защото знаеха, че Учителят, 
който привидно се беше отдалечил от тях, 
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винаги щеше да присъства с тях духом. (8, 
15) 
58. Защо трябва да мислите, че Моето 
идване в духа няма никакво значение? 
Помнете, че след смъртта Ми като човек 
продължих да говоря на учениците Си и да 
им се показвам в дух. 
59. Какво щеше да стане с тях без тези 
прояви, които им дадох, които укрепиха 
вярата им и им дадоха нов кураж за 
мисионерската им задача? 
60. Тъжен беше образът, който те 
представиха след Моето заминаване: по 
лицата им непрестанно течаха сълзи, от 
гърдите им всеки миг се изтръгваха 
ридания, много се молеха, а страхът и 
разкаянието ги натоварваха. Те знаеха, че 
един Ме е продал, друг се е отрекъл от 
Мен, а почти всички са Ме изоставили в 
часа на смъртта. 
61. как биха могли да бъдат свидетели на 
този Учител на всяко съвършенство? Как 
биха могли да имат смелостта и силата да 
се изправят срещу хора с толкова различни 
убеждения и начини на мислене и живот? 
62 Точно тогава Моят Дух се появи сред тях, 
за да успокои болката им, да разпали 
вярата им, да разпали сърцата им с идеала 
на Моето учение. 
63. дадох на Духа Си човешка форма, за да 
го направя видим и осезаем сред 
учениците, но присъствието Ми все още 
беше духовно, и вижте какво влияние и 
значение имаше този вид сред апостолите. 
(279, 47 - 52) 
64. Жертвата Ми беше извършена, но 
знаейки, че тези сърца се нуждаят от Мен 
повече от всякога, защото в тях се беше 
надигнала буря от съмнения, страдания, 
обърквания и страхове, Аз веднага се 
приближих до тях, за да им дам още едно 
доказателство за Моята безкрайна милост. 
В любовта и състраданието Си към тези 
деца на словото Си, Аз се очовечих, като 
приех формата или подобието на тялото, 
което имах в света, направих Себе Си 
видим и чут и с думите Си възродих вярата 
в тези отчаяни духове. Това беше нов урок, 
нов начин да Ме предам на онези, които 
Ме придружаваха на земята; и те се 
почувстваха укрепени, вдъхновени, 

преобразени чрез вярата и познанието на 
Моята истина. 
65. Въпреки тези доказателства, на които 
всички те бяха свидетели, имаше един, 
който упорито отричаше проявите и 
доказателствата, които давах духовно на 
учениците Си, и затова беше необходимо 
да му позволя да се докосне до Моето 
духовно присъствие дори с физическите си 
сетива, за да повярва. 
66. Но не само сред учениците, които бяха 
по-близо до мен, възникна това съмнение - 
не, също и сред тълпите последователи, в 
градовете, в селата, сред онези, които бяха 
получили доказателства за моята сила и ме 
следваха заради тези дела, възникна 
объркване, тревожно питане, недоумение; 
не можеше да се обясни защо всичко е 
завършило така. 
67. състрадавах на всички и затова, както 
дадох на най-близките Си ученици 
доказателство, че не съм се отдалечил от 
тях, въпреки че вече не им помагах като 
човек на земята. Във всеки дом, във всяко 
семейство и във всяка нация Аз се изявявах 
на сърцата, които вярваха в Мен, като им 
показвах по много начини Моето духовно 
присъствие. Тогава започва борбата на онзи 
народ от християни, които трябва да загубят 
своя Учител на земята, за да се издигнат и 
да провъзгласят истината, която Той им е 
открил. Всички познавате техните велики 
произведения. (333,38-41) 
68. когато през Втората епоха за последен 
път се явих на учениците Си между 
облаците, в тях настъпи тъга, когато 
изчезнах от погледа им, защото в този 
момент се почувстваха изоставени; но след 
това чуха гласа на ангела пратеник на 
Господа, който им каза: "Вие, галилейци, 
какво търсите? Този Исус, когото днес 
видяхте да се възкачва на небето, ще 
видите и да слиза по същия начин." 
69 Тогава те разбраха, че когато Учителят се 
върне при хората, ще го направи духовно. 
(8, l3 - 14)  
 

Глава 13 - Мисията и значението 
на Исус и Неговите апостоли  
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Коригиране на стария образ на Бога и 
неговите традиции  
1 Исус, Христос, беше най-ясният пример за 
учение, който ви дадох на земята, за да ви 
покажа колко велика е любовта и 
мъдростта на Отец. Исус е живото 
послание, което Създателят е изпратил на 
земята, за да можете да разпознаете 
високите качества на Онзи, който ви е 
създал. Хората виждаха в Йехова гневен и 
непрощаващ Бог, ужасен и отмъстителен 
съдия, но чрез Исус Той ви освободи от 
грешката ви. 
2 Вижте в Учителя Божествената Любов, 
станала човек. Той съди за всички ваши 
дела чрез Своя живот на смирение, жертва 
и милост. Но вместо да ви накаже със 
смърт, той ви предложи кръвта си, за да ви 
покаже истинския живот - този на любовта. 
Това Божествено послание освети живота 
на човечеството, а словото, което 
Божественият Учител даде на хората, стана 
източник на църкви и секти, чрез които те 
Ме търсеха и продължават да Ме търсят. Но 
наистина, казвам ви, те все още не са 
разбрали съдържанието на това послание. 
3. Човечеството наистина вярва, че Божията 
любов към Неговите деца е безгранична, 
тъй като Той е умрял в Исус от любов към 
човечеството. Тя дори е вътрешно 
развълнувана от страданията на Исус пред 
Неговите съдии и палачи, като постепенно 
разпознава в Сина и Отца, но смисълът, 
обхватът на всичко, което Господ е искал да 
каже на хората чрез това откровение, 
започнало от една девица и завършило в 
"облака" на Витания, не е разтълкуван 
правилно до днес. 
4 Трябваше да се върна на същия "облак", в 
който "Словото" се издигна при Отца, за да 
ви дам обяснение и да ви покажа смисъла 
на всичко, което ви беше разкрито с 
раждането, живота, делата и смъртта на 
Исус. 
5 Духът на Истината, обещаният от Христос 
по онова време, е това (в Мексико, 1866-
1950) Божествено проявление, което дойде 
да освети тъмнината и да обясни тайните, в 
които човешките умове и сърца не са били 
в състояние да проникнат. ( 81, 46 - 49) 
6. проповядвах Моята истина през 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. Нарекохте Ме "Божият Агнец", 
защото хората Ме принасяха в жертва на 
традиционните си празници. 
7 Всъщност Моята Кръв беше пролята, за да 
покаже на човечеството пътя към (частта 
трябва да отиде вляво) спасението. Моята 
Божествена любов се изля от Кръста върху 
човечеството от онези времена и от всички 
времена, за да може човечеството да се 
вдъхнови от този пример, от тези думи, от 
този съвършен живот и да намери 
спасение, пречистване на греховете и 
извисяване на духа. (276, 15) 
 
Примерът на Исус 
8 Беше необходимо Исус да ви покаже 
принципите, от които трябва да се 
ръководите и от които се бяхте отклонили. 
9 Аз ви засвидетелствах Моята кротост, 
Моята любов, Моята мъдрост и Моето 
милосърдие и изпих заедно с вас чашата на 
страданието, за да се развълнува сърцето 
ви и да се събуди умът ви. Трябваше да се 
родят сърца за доброта, а болката да Ме 
видят разпнат заради любовта към тях 
беше като жило, което им напомняше, че 
всички вие трябва да страдате заради 
любовта, за да достигнете Отец. Моето 
обещание към всеки, който вземе кръста си 
и Ме последва, беше вечен мир, 
върховното блаженство, което няма край в 
Духа. (240, 23 -24) 
10 Христос е и трябва да ви бъде образец; 
за това тогава станах човек. Какво е 
откровението, което Исус е донесъл на 
човечеството? Неговата безкрайна любов, 
Неговата божествена мъдрост, Неговата 
безгранична милост и Неговата сила. 
11. казах ви: вземете Ме за пример и ще 
вършите същите дела, които Аз върша. Тъй 
като дойдох като Учител, трябва да 
разберете, че това не е направено, за да ви 
дам нереализуеми учения или такива, 
които са отвъд човешкото разбиране. 
12 И така, разберете, че ако вършите дела, 
подобни на тези, на които ви научи Исус, 
ще постигнете пълнотата на живота, за 
която ви говорих преди. (156, 25 - 27) 
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Значението на ученията на Исус 
13. Учението на Исус, дадено като 
ръководство, като отворена книга за 
изучаване от човечеството, не може да 
бъде сравнявано с нищо друго при никой 
друг народ на земята, при никое 
поколение, при никоя раса. Защото онези, 
които са тръгнали да предават заповеди за 
праведност или учения за милосърдие, са 
били изпратени от Мен на земята като 
пътеводители, като пратеници, но не и като 
Божество. Само Христос дойде при вас като 
Божество. Той ви донесе най-ясните и най-
великите наставления, които човешкото 
сърце е получавало. (219, 33) 
 
Призоваване, чиракуване и изпитания на 
учениците на Исус 
14. вие си спомнихте в това време годините 
на Моята проповед - онези три години, в 
които подготвях учениците Си, в които 
живях с тях. Те видяха всички Мои дела и в 
подготовката си успяха да проникнат в 
сърцето Ми и да видят чистотата, цялото 
величие и мъдростта, които бяха в Учителя. 
15 Моите действия по онова време не бяха 
извършени заради вниманието, ходенето 
ми по земята беше скромно; но онзи, който 
беше подготвен, имаше представа за 
величието на Моето присъствие и за 
времето, в което живееше. 
16 И така, избрах учениците Си, някои от 
които намерих на брега на реката и които 
повиках, казвайки: "Следвайте Ме". Когато 
насочиха погледа си към Мен, те разбраха 
кой е Този, Който им говори, и така ги 
избрах един по един. (342, 21) 
17. Докато проповядвах в света, никога не 
съм казвал, че учениците Ми вече са 
господари или че трябва да бъдат слушани. 
Те все още бяха ученици, които, запленени 
от светлината на Моето слово, с готовност 
Ме следваха, но все още правеха грешки, 
защото им трябваше време, за да се 
променят и след това да служат за пример 
на хората. Те бяха камъни, които все още се 
изглаждат от длетото на Божествената 
любов, за да се превърнат по-късно в 
диаманти. (356,39) 
18 През всички времена съм изпитвал 
учениците Си. Колко пъти съм подлагал 

Петър на изпитание и само в един от тях той 
се е поколебал. И все пак не го съдете лошо 
за тази постъпка, защото когато вярата му 
се разпали, той беше като факла сред 
хората, когато проповядваше и 
свидетелстваше за истината. 
19 Не осъждайте Тома; помислете колко 
пъти сте могли да схванете с ръцете си 
Моите дела и дори тогава сте се съмнявали. 
Не гледайте с презрение на Юда 
Искариотски, този любим ученик, който 
продаде Учителя си за тридесет 
сребърника; защото никога не е имало по-
голямо покаяние от неговото. 
20. използвах всеки от тях, за да ви оставя 
учения, които да служат за пример и да 
останат завинаги в паметта на 
човечеството. След нахалството си те се 
разкайват, променят се и се посвещават 
безрезервно на изпълнението на мисията 
си. Те бяха истински апостоли и оставиха 
пример за всички поколения. (9,22 - 23) 
 
Апостол Йоан 
21. спомнете си, че когато тялото Ми беше 
свалено от кръста и погребано, учениците, 
ужасени и неспособни да разберат какво се 
е случило, вярваха, че със смъртта на 
Учителя всичко е приключило. Беше 
необходимо очите им отново да Ме видят и 
ушите им отново да Ме чуят, за да се 
разпали вярата им и да се укрепи 
познанието им за Моите думи. 
22. сега мога да ви кажа, че сред тези 
ученици имаше един, който никога не се 
усъмни в Мен, който никога не се поколеба 
пред изпитанията и който нито за миг не 
Ме изостави. Това беше Йоан, верният, 
смел, пламенен и най-любящ ученик. 
23 Именно заради тази любов поверявам 
Мария на него, когато стоят в подножието 
на кръста, за да продължи да намира 
любов в това неопетнено сърце и да се 
укрепи още повече край нея за битката, 
която го очаква. 
24 Докато братята му, останалите ученици, 
падаха един по един под ударите на 
палача, запечатвайки с кръвта и живота си 
цялата истина, която бяха проповядвали, и 
името на своя Учител, Йоан победи смъртта 
и избегна мъченичеството. 
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25 Тъй като той беше заточен в пустошта, 
преследвачите му не мислеха, че там, на 
острова, където го бяха прогонили, щеше 
да се спусне към този човек от небесата 
великото откровение на вековете, които 
преживявате - пророчеството, което говори 
на хората за всичко, което ще се случи и ще 
се изпълни. 
26 След като Йоан отдаде много любов на 
братята си и посвети живота си да им служи 
в името на своя Учител, той трябваше да 
живее отделно от тях, сам, но винаги се 
молеше за хората, винаги мислеше за тези, 
за които Исус беше пролял кръвта си. 
27 Молитвата, мълчанието, самоанализът, 
искреността на съществуването му и 
добротата на мислите му са извършили 
чудото, че този човек, този дух, е развил за 
кратко време това, за което на други 
духовни същества са нужни хилядолетия. 
(309,41 - 44) 
28 Когато гледам жителите на този свят, 
виждам, че всички народи знаят името Ми, 
че милиони хора повтарят думите Ми; но 
наистина ви казвам, че не виждам любовта 
на хората един към друг! 
29 Всичко, на което ви уча в този момент и 
което се случва в света, е обяснение и 
изпълнение на откровението, което дадох 
на човечеството чрез Моя апостол Йоан, 
когато по времето, когато той живееше на 
остров Патмос, Аз го пренесох в духа си до 
небесните висини, до Божествения план, до 
Безкрая, за да му покажа чрез алегории 
Началото и Целта, Алфата и Омегата; и той 
видя събитията, които се бяха случили - 
тези, които се случваха, и тези, които 
тепърва предстоеше да се случат. 
30 Тогава той не разбра нищо от това, но 
гласът Ми му каза: "Запиши това, което ще 
видиш и чуеш", и той го написа. 
31 Йоан имаше ученици, които прекосяваха 
морето с кораби, за да го търсят в 
убежището му. Мъжете с нетърпение питат 
този, който е бил ученик на Исус, какъв е 
бил Учителят, какви са били неговите думи 
и чудеса; а Йоан, който подражава на своя 
Учител по любов и мъдрост, ги изумява с 
думите си. Дори когато старостта 
наближава, когато тялото му вече е 
потиснато от времето, той все още има 
достатъчно сили да свидетелства за своя 

Учител и да казва на учениците си: 
"Обичайте се един друг". 
32 Когато онези, които го търсеха, видяха, 
че денят на Йоановата кончина наближава, 
те, желаейки да притежават цялата 
мъдрост, която този апостол беше 
натрупал, го помолиха да им разкрие 
всичко, което е научил от своя Учител; но 
вместо какъвто и да било отговор те винаги 
чуваха само това изречение: "Обичайте се 
един друг". 
33 Онези, които питаха с такова нетърпение 
и интерес, се почувстваха измамени и 
помислиха, че старостта е изтрила от 
паметта му думите на Христос. 
34 Казвам ви, че Йоан не е забравил нито 
една моя дума, а от всичките ми поучения 
даде като единствена квинтесенция онова 
учение, което обобщава целия закон: 
обичайте се един друг. 
35 Как е възможно учението на Учителя, 
когото той толкова много обичаше, да се 
изгуби от паметта на този любим ученик? 
(167, 32 - 37) 
36. Във "Втория път", след моето 
заминаване, вашата Небесна Майка 
продължи да укрепва моите ученици и да 
стои до тях. След болката и изпитанията те 
намират подслон в любящото сърце на 
Мария, а нейното слово ги храни ден след 
ден. Окуражени от Мария, която 
продължава да ги учи от името на 
Божествения Учител, те продължават пътя 
си. Когато тя почина, започна тяхната борба 
и всеки от тях следваше пътя, който му 
беше посочен. (183, 15) 
 
Апостолите Петър и Павел 
37. не забравяйте случая с Петър, Моя 
ученик, когато беше преследван до смърт 
от Саул. Доказах на верния апостол, че не е 
сам в изпитанието си и че ако се довери на 
Моята сила, ще го защитя от преследвачите 
му. 
38. Саул беше изненадан от моята 
Божествена светлина, когато отиде да търси 
Петър, за да го арестува. Моята светлина 
достигна до дълбините на сърцето на Саул, 
който, повален на земята пред Моето 
присъствие, победен от Моята любов, 
неспособен да довърши задачата, която 
беше замислил срещу Моя ученик, 
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почувства в най-дълбоката си същност 
преобразяването на цялото си същество; и 
сега, обърнат към вярата в Христос, той 
побърза да потърси Петър, но вече не за да 
го убие, а за да го помоли да го научи на 
словото на Господа и да го накара да 
участва в неговото дело. 
39 От този момент нататък Савел е Павел, 
като промяната на името показва пълната 
духовна трансформация на този човек, 
неговото пълно обръщане. (308, 46 - 47) 
40. Павел не беше сред дванадесетте 
апостоли, не яде на Моята трапеза, нито Ме 
следваше по пътищата, за да чуе Моите 
поучения. По-скоро той не повярва в Мен и 
не погледна с добри очи на онези, които 
Ме последваха. В сърцето му съществуваше 
идеята да унищожи семето, което бях 
поверил на учениците Си и което тъкмо 
започваше да се разпространява. Но Павел 
не знаеше, че е един от Моите. Той знаеше, 
че Месията трябва да дойде, и вярваше в 
това. Но той не можеше да си представи, че 
скромният Исус ще бъде обещаният 
Спасител. Сърцето му е било изпълнено с 
гордостта на света и затова не е усещал 
присъствието на своя Господ. 
41 Саул се беше надигнал срещу своя 
Спасител. Той преследваше Моите ученици, 
както и хората, които се обръщаха към тях, 
за да чуят посланието Ми от устата на тези 
апостоли. И така, Аз го изненадах, когато 
той се готвеше да преследва Моите 
собствени. Докоснах го на най-
чувствителното място в сърцето му и той 
веднага Ме позна, защото духът му Ме 
очакваше. Ето защо той чу гласа ми. 
42 Моята воля беше този широко известен 
човек да се обърне по този начин, за да 
може светът да стане свидетел на всички 
негови удивителни дела, които трябва да 
служат като стимул за вяра и разбиране. 
43 Защо да се впускаме в подробности за 
живота на този човек, който от този момент 
нататък посвещава живота си на любовта 
към ближния, вдъхновен от любовта на 
своя Учител и неговите божествени учения? 
44. Павел беше един от най-великите 
апостоли на словото ми, неговото 
свидетелство винаги беше пропито с любов, 
искреност, истинност и светлина. 
Предишният му материализъм се превърна 

в много висока духовност, твърдостта му 
стана безкрайна нежност; и така гонителят 
на моите апостоли се превърна в най-
ревностния сеяч на моето Слово, в 
неуморен странстващ проповедник, който 
разнасяше Божественото послание на своя 
Господ, за Когото живееше и на Когото 
посвети живота си, на различни народи, 
провинции и села. 
45 Ето ви, възлюбени хора, един прекрасен 
пример за обръщане и доказателство, че 
хората, дори и да не са Ме чули, могат да 
станат Мои велики апостоли. (157, 42 - 47) 
 
Примерният характер на апостолите 
46. Кой, ако не Аз, насърчи учениците в 
онази "втора епоха", когато те тръгнаха по 
света без своя Учител? Не ви ли се струва 
възхитителна работата на всеки един от 
тях? Но ви казвам, че и те имаха слабости 
като всеки друг човек. По-късно, когато са 
изпълнени с любов и вяра, това не ги кара 
да се отчайват, че са в света като овце сред 
вълци и че винаги вървят по пътя си под 
преследванията и подигравките на хората. 
47 Те имаха силата да вършат чудеса и 
знаеха как да използват тази благодат, за да 
обърнат сърцата към истината. 
48. блажени са всички, които са чули 
словото на Исус от устата на моите 
апостоли, защото при тях учението ми не 
претърпя никаква промяна, а беше дадено 
в цялата си чистота и истина. Ето защо, 
когато хората ги слушаха, те усещаха в духа 
си присъствието на Господ и изпитваха в 
същността си непознато чувство на сила, 
мъдрост и величие. 
49. В лицето на тези бедни и скромни 
рибари от Галилея имате достоен пример: 
преобразени от любовта в духовни рибари, 
те разтърсват народи и царства чрез 
словото, което са научили от Исус, и с 
постоянството и саможертвата си подготвят 
обръщането на народите и идването на 
духовния мир. От крале до просяци - всички 
те изпитаха моя мир в онези дни на 
истинско християнство. 
50. Тази епоха на духовност сред хората не 
продължи, но Аз, Който знам всичко, 
обявих и ви обещах Моето завръщане, 
знаейки, че отново ще имате нужда от Мен. 
(279, 56 -60) 
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Разпространението на християнството 
51. моето учение, от устата и в делата на 
моите ученици, беше меч на любовта и 
светлината, който се бореше срещу 
невежеството, идолопоклонството и 
материализма. Вик на възмущение се 
надига от онези, които виждат неизбежния 
край на своите митове и традиции, докато в 
същото време от други сърца се чува химн 
на възторг пред светлия път, който се 
открива за надеждата и вярата на жадните 
за истина и обременени от греха. 
52. Онези, които отричаха духовния живот, 
изпадаха в ярост, когато чуваха 
откровенията за Небесното царство, докато 
онези, които разбираха това съществуване 
и се надяваха на правда и спасение от него, 
благодаряха на Отца, че е изпратил на света 
Своя Единороден Син. 
53. Хората, които бяха запазили в сърцата 
си благословеното желание да служат 
искрено на своя Бог и да Го обичат, видяха, 
че пътят им става светъл и умът им се 
прояснява, когато се потопиха в Моето 
Слово, и почувстваха съживление в духа и 
сърцето си. Учението на Христос, като 
истински духовен хляб, запълваше 
огромната празнота, която се намираше в 
тях, и със своето съвършенство и смисъл 
запълваше в изобилие всички копнежи на 
духа им. 
54 Възникна нова епоха, отвори се по-
светъл път, който водеше към вечността. 
55. Какви прекрасни чувства на духовно 
извисяване, на любов и нежност се 
събудиха у онези, които бяха просветени от 
вярата да приемат словото ми! Каква 
смелост и твърдост съпътстваха тези сърца, 
които знаеха как да страдат и да 
преодоляват всичко, без да се отчайват 
нито за миг! 
56 Защото кръвта на Учителя беше още 
прясна? Не, хора: духовната същност на 
онази кръв, която беше материалното 
въплъщение на Божествената любов, не 
пресъхва и никога не угасва; тя присъства 
сега, както и тогава, жива и топла от живот. 
57 Причината за това е, че в тези сърца 
имаше и любов към истината, на която те 
посветиха живота си и за която дори дадоха 

кръвта си, доказвайки по този начин, че са 
научили урока на своя Учител. 
58 Тази кръв, щедро дарена, преодоля 
препятствията и страданията. 
59 Какъв контраст бе показан между 
духовността на учениците на Моето Слово и 
идолопоклонничеството, материализма, 
егоизма и невежеството на фанатиците на 
древните традиции или на езичниците, 
които живееха само за да отдават почит на 
удоволствията на тялото! (316, 34 - 42) 
60. посейте пътя на живота с добри 
примери, не фалшифицирайте Моите 
учения. Вземете за пример Моите апостоли 
от Втората епоха, които никога не 
изпаднаха в чувствени култове, за да 
преподават и обясняват Моето учение. Не 
те са виновни за идолопоклонничеството, в 
което впоследствие изпада човечеството. 
Ръцете им никога не са издигали олтари и 
не са строили дворци за духовно 
поклонение на Бога. Но те носеха на 
човечеството Христовите наставления, 
здраве на болните, надежда и утеха на 
бедните и страдащите и подобно на своя 
Учител показваха пътя към спасението на 
изгубените. 
61 Християнската религия, която познавате 
днес, дори не е отражение на учението, 
което практикуваха и проповядваха моите 
апостоли! 
62. отново ви казвам, че в тези ученици 
можете да намерите съвършени модели на 
смирение, любов, милосърдие и 
възвишеност. Те запечатаха с кръвта си 
истината, която устата им изричаха. 
63 Човечеството няма да поиска от вас 
повече кръв, за да повярва на 
свидетелството ви, но ще поиска от вас 
истинност. (256,30-33) 
 

III Времето на 
църковното 

християнство  
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Глава 14 - Християнство, църкви и 
секти  
 
 Развитието на християнството  
1 След моето заминаване във "Втората 
епоха" моите апостоли продължиха делото 
ми, а онези, които последваха моите 
апостоли, продължиха тяхното дело. Те 
бяха новите работници, обработваха тази 
нива, подготвена от Господа, плодородна с 
Неговата кръв, сълзи и слово, подготвена от 
работата на първите дванадесет, както и от 
тези, които ги последваха. Но с течение на 
времето и от поколение на поколение 
хората все повече мистифицираха или 
фалшифицираха моята работа и моето 
учение. 
2 Кой каза на човека, че може да Ми 
направи образ? Кой му е казал, че трябва 
да Ме изобрази, увиснал на кръста? Кой му 
е казал, че може да направи образа на 
Мария, подобието на ангелите или Лицето 
на Отца? О, вие, хора на малката вяра, 
които трябваше да направите духовното 
материално видимо, за да почувствате 
Моето присъствие! 
3 Образът на Отца беше Исус, а образът на 
Учителя - учениците Му. Във Втората епоха 
казах: "Който познава Сина, познава и 
Отца." Това означава, че Христос, който 
говори в Исус, е самият Отец. Само Отец 
може да създаде Своя образ. 
4. След смъртта Ми като човек се явих на 
апостолите като Жив, за да знаят, че Аз съм 
Животът и Вечността и че независимо дали 
съм в тяло или извън него, присъствам сред 
вас. Не всички хора са разбрали това и 
затова са изпаднали в идолопоклонство и 
фанатизъм. (113, 13 - 17) 
5 А на самарянката казах: "Който пие от 
тази вода, която Аз давам, никога вече няма 
да ожаднее." И днес ви казвам: Ако 
човечеството беше пило от тази жива вода, 
нямаше да има толкова голяма мизерия в 
него. 
6. Хората не се придържаха непоколебимо 
към Моето учение и предпочитаха да 
използват името Ми, за да основават 
църкви според своето тълкуване и 
удобство. Аз отхвърлих традициите и ги 
обучих в Учението за любовта, но днес вие 
идвате при Мен, за да Ми предложите 

несъществени ритуали и церемонии, които 
ни най-малко не са от полза за вашия дух. 
Ако в делата ви няма духовност, в тях не 
може да има истина, а това, което няма 
истина, не достига до вашия Отец. 
7 Когато самарянката усети, че светлината 
на очите Ми проникна до дъното на 
сърцето й, тя Ми каза: "Господи, вие, 
юдеите, казвате, че Йерусалим е мястото, 
където трябва да се покланяме на нашия 
Бог." Тогава й казах: "Жено, истина ти 
казвам, идва време, когато няма да се 
покланяте на Отца на тази планина или в 
Йерусалим, както правите сега. Наближава 
времето, когато ще се покланяте на Отца "в 
дух и истина", защото Бог е дух." 
8 Това е моето учение за всички времена. 
Виждате ли, истината беше пред очите ви, а 
вие не искахте да я видите. Как ще я 
изживеете, ако не я познавате? (151, 2 - 5) 
 
Култове 
9 Ако обичаш, няма да имаш нужда от 
чувствени обреди и ритуали, защото ще 
имаш светлината, която осветява 
вътрешния ти храм, върху която ще се 
разбиват вълните на всички бури, които 
могат да те връхлетят, и която ще разсейва 
тъмните мъгли на човечеството. 
10 Не осквернявайте повече Божественото, 
защото, истина ви казвам, голяма е 
неблагодарността, с която се показвате 
пред Бога, когато извършвате тези външни 
действия на поклонение, които сте 
наследили от предците си и в които сте 
станали фанатици. (21, 13 - 14) 
11. смятайте, че човечеството е заблудено - 
заблудено, защото големите църкви, които 
наричат себе си християнски, отдават по-
голямо значение на ритуала и външното, 
отколкото на самото Мое учение. Словото 
на живота, което запечатах с делата на 
любовта и с Кръвта на Кръста, вече не 
живее в сърцата на хората; то е затворено и 
нямо в старите и прашни книги.  И така, има 
едно "християнско" човечество, което нито 
разбира, нито знае как да следва Христос. 
12 затова имам малко ученици в това време 
- тези, които обичат страдащите си братя, 
тези, които облекчават болката, тези, които 
живеят в добродетел и я проповядват с 
примера си: това са учениците на Христос. 
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13 Който знае Моето учение и го скрива, 
или го разгласява само с устните си, а не със 
сърцето си, не е Мой ученик. 
14 Аз не съм дошъл в това време да търся 
каменни храмове и да се изявявам в тях. 
Търся твоя дух, твоето сърце, а не 
материално великолепие. (72, 47 - 50) 
15. Докато религиозните общности остават 
потънали в дълбок сън и не напускат 
обичайните си пътища, няма да има 
духовно пробуждане, нито осъществяване 
на духовните идеали; и следователно няма 
да има мир между хората, нито място за 
активна благотворителност. Светлината, 
която разрешава тежките човешки 
конфликти, няма да може да блесне.(100, 
38) 
 
Духовенството 
16 Тъй като не знаете какво е истинският 
мир, вие се задоволявате да копнеете за 
него и да се опитвате с всички възможни 
средства и по всички възможни начини да 
получите малко мир, 
удобства и удовлетворение, но никога 
онова, което е истински мир на духа. 
Казвам ви, че само послушанието на детето 
към волята на Господ го постига. 
17 В света липсват добри тълкуватели на 
Моето слово, добри тълкуватели на Моите 
поучения. Ето защо човечеството, дори 
когато се нарича християнско, живее 
духовно изостанало, защото няма кой да го 
разтърси с Моето истинско учение, няма 
кой да подхранва сърцата с любовта, с 
която Аз учех хората. 
18. Ден след ден в енорийските зали, 
църквите и катедралите се произнася 
Моето име и се повтарят Моите думи, но 
никой не е вътрешно развълнуван, никой 
не трепва от тяхната светлина и това е така, 
защото хората не са разбрали смисъла им. 
Повечето вярват, че ефикасността на 
Христовото слово се основава на 
механичното му повтаряне отново и 
отново, без да разбират, че не е 
необходимо да го рецитираме, а да го 
изучаваме, да размишляваме върху него, 
да го практикуваме и да го живеем. 
19 Ако хората търсеха смисъла на 
Христовото слово, то щеше да бъде винаги 
ново за тях, свежо, живо и истинско. Но те я 

познават само повърхностно и затова не 
могат да се хранят с нея, нито някога ще 
могат да го направят. 
20. Бедното човечество - лутащо се в 
тъмнина, въпреки че Светлината е толкова 
близо до него, страшно оплакващо се, 
въпреки че мирът е на една ръка 
разстояние! И все пак хората не могат да 
видят тази Божествена светлина, защото е 
имало хора, които без съжаление са им 
завързали очите. Аз, който истински ви 
обичам, ви идвам на помощ, освобождавам 
ви от мрака и ви доказвам, че всичко, което 
ви казах тогава, е предназначено за всички 
времена и че не трябва да смятате това 
Божествено слово за древна доктрина от 
отминала епоха. Защото любовта, която 
беше същността на цялото Ми учение, е 
вечна и в нея се крие тайната на вашето 
спасение в това време на отклонения, 
огромни страдания и необуздани страсти. 
(307, 4 - 8) 
21 Укорявам онези, които проповядват 
сляпа вяра, вяра без знание, вяра, 
придобита чрез страхове и суеверия. 
22 Не се вслушвайте в думите на онези, 
които приписват на Бога всички злини, 
които измъчват човечеството, всички язви, 
глад и мор, наричайки ги наказания или 
Божий гняв. Това са лъжепророците. 
23 Отвърнете се от тях, защото те не Ме 
познават, а искат да учат хората какъв е Бог. 
24. Това е плод на лошото тълкуване на 
Писанията от минали времена, чийто 
божествен език все още не е открит в 
сърцевината на човешкия език, с който са 
записани откровенията и пророчествата. 
Мнозина говорят за края на света, 
Страшния съд, смъртта и ада, без да имат 
ни най-малка представа за истината. (290, 
16 - 19) 
25. Вие вече живеете в "Третата епоха" и 
човечеството все още е духовно 
изостанало. Техните пастири, богослови и 
духовни пастири му разкриват съвсем 
малко, а понякога и нищо за вечния живот. 
На тях разкривам и тайните на Книгата на 
Моята мъдрост и затова ви моля: Защо 
мълчат? Защо се страхуват да събудят 
заспалия човешки дух? (245, 5) 
26 Моето учение ви учи на съвършено, 
духовно и чисто поклонение на Отца, 
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защото духът на човечеството е стигнал - 
без да го осъзнава - до праговете на храма 
на Господа, където ще влезе, за да 
почувства Моето присъствие, да чуе гласа 
Ми над съвестта си и да Ме види в 
светлината, която пада върху ума му. 
27. Празнотата, която хората изпитват по 
това време в различните си религиозни 
общности, се дължи на факта, че духът 
гладува и жадува за одухотворяване. 
Обредите и традициите вече не са 
достатъчни за него; то копнее да познае 
моята истина. (138, 43 - 44) 
 
Причастие и меса 
28. Никога не съм идвал при хора, обвити в 
мистерия. Ако съм ви говорил образно, за 
да ви разкрия Божественото или за да 
представя Вечното в някаква материална 
форма, това е било, за да Ме разберете. Но 
ако хората продължават да се покланят на 
форми, предмети или символи, вместо да 
търсят смисъла на тези учения, съвсем 
естествено е да страдат от вековен застой и 
да виждат мистерия във всичко. 
29 От времето на престоя на Израил в 
Египет, когато Моята Кръв беше 
представена чрез агнешко месо, има хора, 
които живеят само според традициите и 
обредите, без да разбират, че тази жертва е 
образ на Кръвта, която Христос трябваше да 
пролее, за да ви даде духовен живот. 
Други, които вярват, че се хранят с Моето 
тяло, ядат материален хляб, без да искат да 
разберат, че когато дадох хляба на 
учениците Си на Тайната вечеря, това беше, 
за да разберат, че който приема смисъла на 
думите Ми като храна, се храни с Мен. 
30. Колко малко са онези, които в истината 
са способни да разберат Моите Божествени 
учения, и колко малко са онези, които ги 
тълкуват с духа. Помнете обаче, че Аз не 
съм ви дал Божественото откровение 
наведнъж, а ви го обяснявам постепенно 
във всяко Мое учение. (36, 7 - 9) 
31 Радост е в сърцата на тези множества, 
защото те знаят, че пред съзнанието им е 
небесната трапеза, на която ги очаква 
Учителят, за да им даде да ядат и пият 
хляба и виното на истинския живот. 
32. Масата, около която Исус се събрал с 
апостолите си по онова време, била символ 

на Небесното царство. Там Отецът беше 
заобиколен от Своите деца, имаше храна, 
която представляваше живот и любов; 
звучеше Божественият глас, чиято същност 
беше всеобхватна хармония, а мирът, който 
цареше там, беше мирът, който съществува 
в Божието царство. 
33. Вие се опитахте да се пречистите в тези 
сутрешни часове, мислейки, че Учителят ще 
ви донесе нов завет в думите си, и така е: 
Днес ви позволявам да си спомните за 
хляба и виното, с които представих Моето 
Тяло и Моята Кръв. Но също така ви казвам, 
че в това ново време ще намерите тази 
храна само в божествения смисъл на 
думата Ми. Ако търсите Моето Тяло и 
Моята Кръв, трябва да ги потърсите в 
Божественото творение, защото Аз съм 
само Дух. Яжте от този хляб и пийте от това 
вино, но напълнете и чашата ми, искам да 
пия с вас: Жадувам за твоята любов. 
34. предайте това послание на братята си и 
научете, че кръвта, тъй като е живот, е само 
символ на вечния живот, който е истинската 
любов. - Чрез вас (имайки предвид първите 
слушатели в Мексико) започвам да 
просветлявам човечеството с новите Си 
откровения. 
35. аз ви нося мир и ново учение. Ако моята 
жертва от Втората епоха отмени 
жертвоприношението на невинни животни, 
което принасяхте на олтара на Йехова, днес 
подхранването на моето Божествено слово 
ви накара да не символизирате повече 
моето тяло и моята кръв чрез хляба и 
виното на този свят. 
36. Всеки дух, който иска да живее, трябва 
да се подхранва с Божествения дух. Който 
чуе словото ми и го почувства в сърцето си, 
той се е нахранил с истина. Той не само 
изяде тялото ми и изпи кръвта ми, но и взе 
от духа ми, за да се нахрани. 
37 Кой, след като е вкусил от тази небесна 
храна, ще Ме търси отново във форми, 
направени от човешки ръце? 
38. От време на време Аз идвам и 
премахвам традициите, обредите и 
обичаите, като оставям в съзнанието ви 
само Закона и духовната същност на Моите 
учения. (68,27) 
 
Кръщение 
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39 По негово време Йоан, който се 
наричаше и Кръстител, кръщаваше с вода 
онези, които вярваха в пророчеството му. 
Този акт е символ на пречистването от 
първородния грях. Той каза на 
множествата, които дойдоха на Йордан, за 
да чуят думите на първопроходеца: 
"Ето, Аз ви кръщавам с вода, но вече е на 
път Онзи, Който ще ви кръсти с огъня на 
Светия Дух." 
40. От този Божествен огън се раждат 
всички духове, те излизат чисти и 
непорочни. Но ако по пътя си те са се 
опетнили с греха, който непокорството е 
донесло със себе си, огънят на Моя Дух се 
излива върху тях отново, за да заличи греха 
им, да изтрие петната и да ги възстанови в 
първоначалната им чистота. 
41. Ако вместо да разбирате това духовно 
кръщение като пречистване, което човек 
получава чрез акт на искрено покаяние към 
своя Създател, го превърнете в обред и се 
задоволите със символиката на акта - 
наистина, казвам ви, вашият дух няма да 
получи нищо. 
42 Който постъпва по този начин, все още 
живее във времето на Кръстителя и сякаш 
не е повярвал в неговите пророчества и 
думи, които говореха за духовното 
кръщение, за Божествения огън, 
чрез която Бог пречиства децата си и ги 
прави безсмъртни в светлината. 
43. Йоан повика хората при себе си като 
възрастни, за да ги полее с тази вода като 
символ на пречистване. Те дойдоха при 
него, когато вече бяха осъзнали действията 
си и можеха да имат твърдата воля да 
останат по пътя на доброто, на правдата и 
на справедливостта. Вижте как 
човечеството е предпочело да извърши 
символичния акт на пречистване с вода, 
вместо истинско обновление чрез покаяние 
и твърдо решение да се поправи, които са 
породени от любов към Бога. Ритуалното 
действие не предполага никакви усилия; но 
пречистването на сърцето и борбата да 
останеш чист предполагат усилия, отказ и 
дори жертва за човека. Ето защо хората 
предпочитат да прикриват греховете си 
външно, задоволявайки се със спазването 
на церемонии, определени действия и 
обреди, които ни най-малко не подобряват 

моралното и духовното им състояние, ако в 
тях не участва съвестта. 
44. Ученици, ето защо не искам сред вас да 
се извършват ритуални действия, за да не 
забравите при извършването им онова, 
което действително действа на духа. (99,56 
- 61) 
45. Аз съм този, който изпраща духовете да 
се въплътят в съответствие със Закона за 
еволюцията, и наистина ви казвам, че 
влиянията на този свят няма да променят 
моите Божествени планове. Защото над 
всички амбициозни стремежи към власт ще 
бъде Моята воля. 
46. Всяко човешко същество носи мисия на 
земята, съдбата му е очертана от Отец, а 
духът му е помазан от любовта ми към 
Отец. Напразно хората провеждат 
церемонии и благославят малките. Истина 
ви казвам, че в никой материален век 
водата няма да очисти духа от 
прегрешенията му срещу Моя закон. И ако 
аз изпращам дух, който е чист от всеки грях, 
от какво осквернение го очистват 
духовниците на деноминациите с 
кръщение? 
47. Време е да разберете, че произходът на 
човека не е грях, а че неговото раждане е 
резултат от изпълнението на природен 
закон, закон, който изпълнява не само 
човекът, но и всички същества, които 
съставляват природата. Забележете, че 
казах "човек", а не "неговия дух". Човекът 
има Моята власт да създава подобни на 
него същества, но духовните същества 
произлизат само от Мен. 
48. Растежът и размножаването са 
универсален закон. Звездите също са се 
появили от други, по-големи звезди, тъй 
като семето се е размножавало, и никога не 
съм казвал, че поради този факт те са 
съгрешили или обидили Създателя. Защо 
тогава, в изпълнение на тази Божествена 
заповед, трябва да се смятате за грешници? 
Разберете, че изпълнението на Закона 
никога не може да поквари човека. 
49 Това, което осквернява човека и 
отклонява духа от пътя на развитието, са 
низките страсти: разпуснатост, порок, 
блудство, защото всички те са против 
закона. 
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50. Изучавайте и търсете, докато откриете 
истината. Тогава вече няма да наричате 
заповедите на Създателя на живота грях и 
ще осветите съществуването на децата си с 
примера на добрите си дела. (37, 18 -23) 
 
Възпоменание за мъртвите 
51 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 се завръща в онези природни 
царства, от които се е образувал, и животът 
продължава да се развива. 
52. Но човекът, в резултат на липсата на 
изучаване на духовното, във всички 
времена е създавал верига от фанатични 
култове към тялото. Той се опитва да 
направи материалния живот нетленен и 
забравя духа, който в действителност 
притежава вечен живот. Колко далеч са те 
от разбирането на духовния живот! 
53. 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 пълен разцвет, 
там има почва, която е плодородна и 
неизчерпаема утроба на същества и форми 
на живот. 
54. Когато тези учения бъдат разбрани, 
човечеството ще знае как да даде своето 
място на материалното и своето на 
Божественото. Тогава 
идолопоклонническото поклонение на 
предшествениците ще изчезне. 
55 Човек трябва да познава и обича своя 
Създател от дух на дух. 
56. Олтарите са знамена на траур, а 
гробниците са доказателство за невежество 
и идолопоклонство. Прощавам ти всички 
прегрешения, но трябва наистина да те 
разтърся. Моето учение ще бъде разбрано 
и ще дойде време, когато хората ще 
заменят материалните подаръци с високи 
мисли. (245, 16 - 21) 
 
 

Материални символи, кръстове и реликви. 
57. В "Първата епоха" вие познавахте 
символите: Скинията или Светилището, 
което пазеше Ковчега на Завета, в който се 
съхраняваха скрижалите на Закона. Когато 
тези символи изпълниха предназначението 
си, Моята воля ги премахна от земята, като 
ги отдалечи от погледа на хората, за да не 
изпадне светът в идолопоклонство; но 
значението или същността на тези 
поучителни символи оставих записани в 
духа на Моите служители. 
58. Във Втората епоха, след като жертвата 
на Христос беше извършена, аз направих 
така, че да изчезне върховният символ на 
християнството - кръстът, заедно с трънения 
венец, потира и всичко, което можеше да 
стане обект на възторжено почитание от 
страна на човечеството. (138, 36) 
59. Човечеството е видяло Исус да страда, а 
вие вярвате в Неговото учение и 
свидетелство. Защо продължавате да Го 
разпъвате на кръст в скулптурите си? Не са 
ли достатъчни за вас вековете, през които 
сте Го показвали като жертва на вашето 
злодеяние? 
60 Вместо да си спомняте за мен в 
мъченията и смъртната борба на Исус, защо 
не си спомняте за моето възкресение, 
изпълнено със светлина и слава? 
61 Има хора, които, гледайки вашите 
изображения на Мен в образа на Исус на 
Кръста, понякога си мислят, че това е слаб, 
страхлив или уплашен човек, без да мислят, 
че Аз съм Дух и че съм изтърпял това, което 
вие наричате жертва, а Аз - дълг на 
любовта, като пример за цялото 
човечество. 
62 когато размишлявате за това, че Аз бях 
едно с Отца, помнете, че нямаше оръжия, 
сили или мъчения, които биха могли да Ме 
огънат; но когато страдах, кървях и умрях 
като човек, това беше, за да ви дам Моя 
възвишен пример за смирение. 
63 Хората не са разбрали величието на този 
урок и навсякъде са издигнали образа на 
Разпнатия, което е позор за това 
човечество, което без любов и уважение 
към Онзи, когото твърди, че обича, 
продължава да Го разпъва на кръст и да Го 
наранява всеки ден, както хората нараняват 
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сърцата на своите ближни, за които 
Учителят е дал живота Си.  
(21, l5 - 19) 
64 Не бих ви осъдил, ако направите така, че 
от самата земя да изчезне последният 
кръст, с който символизирате християнската 
си вяра, и като компенсация този символ 
като се обичате истински един друг, защото 
тогава вашата вяра и външно поклонение 
на Бога ще се превърнат в поклонение и 
вяра на духа, което очаквам от вас. 
65. Ако само поклонението и символите ви 
имаха силата да предотвратят войните ви, 
да ви предпазят от потъване в пороци, да 
ви запазят мира. Но вижте как подминавате 
всичко свято според думите си; вижте как 
потъпквате онова, което сте смятали за 
божествено. 
66 Пак ви казвам, че за вас ще бъде по-
добре, ако нямате нито една църква, нито 
един олтар, нито един символ или образ на 
цялата земя, а умеете да се молите с духа, 
да обичате Отца си и да вярвате в Него, без 
да имате нужда от 
за заместници и да се обичате един друг, 
както съм ви научил в Моето учение. Тогава 
ще бъдете спасени, вървейки по пътя, 
белязан от Моите кървави петна - петна, с 
които дойдох да запечатам истината на 
Моите учения. (280, 69 - 70) 
 
Поклонение на светците 
67. давам ви тези учения, защото сте 
обявили за светии духовете на много 
праведници, които питате и на които се 
покланяте като на богове. Колко много 
невежество, човечество! Как могат хората 
да съдят за светостта и съвършенството на 
едно духовно същество, само 
заради човешките им дела? 
68 Аз съм първият, който ви казва да 
вземете за пример добрите примери, които 
вашите братя са ви дали с делата си, с 
живота си, с добродетелта си. 
Казвам ви също, че когато мислите за тях, 
можете да се надявате на тяхната духовна 
помощ и влияние. Но защо им издигате 
олтари, които само оскърбяват смирението 
на тези духовни същества? Защо създавате 
култове около паметта им, сякаш те са 
Божеството, и ги поставяте на мястото на 
Отец, когото забравяте повече от 

поклонението на собствените си братя? 
Колко тежка е била за тях славата, с която 
сте ги дарили тук! 
69. Какво знаят хората за моята преценка за 
онези, които наричат светци? Какво знаят те 
за духовния живот на тези същества или за 
мястото, което всеки от тях е заел пред 
Господа? 
70. Никой не си мисли, че с тези откровения 
искам да залича от сърцата ви заслугите, 
които Моите служители са извършили сред 
хората; напротив, искам да знаете, че 
благодатта, която са намерили при Мен, е 
голяма и че ви дарявам много неща чрез 
техните молитви; 
но е необходимо да премахнете 
невежеството си, от което произлизат 
религиозният фанатизъм, 
идолопоклонничеството и суеверието. 
71. Ако усещате, че духът на тези същества 
управлява вашия жив свят, доверете се на 
тях, които са част от духовния свят, за да 
можете вие и те, обединени в пътя на 
Господа, да извършите делото на духовното 
братство - онова дело, което очаквам като 
резултат от всички Мои учения. (115, 52 - 
56) 
 
Църковни празници 
72. В този ден, когато множествата се 
втурват към църквите си с голям шум, за да 
отпразнуват момента, в който небето се 
отвори, за да Ме приеме, ви казвам, че 
всичко това е само традиция, за да 
впечатли човешките сърца. Те са само 
ритуали, които днес материализират Моята 
Божествена страст. 
73. Не следвайте тази тенденция, като 
издигате олтари и изображения. Не 
изобразявайте свещени събития и не 
използвайте специални дрехи, за да 
привлечете внимание, 
защото всичко това е идолопоклонство. 
74. Призовете Ме със сърцето си, 
припомнете си Моето учение и следвайте 
Моите примери. Предложете Ми да се 
поправя и ще почувствате, че небесните 
порти се отварят, за да ви приемат. 
75. Избягвайте фалшивите и скверни 
представи, които се правят за Мен и Моите 
Страсти, защото никой не може да Ме 
въплъти. Живейте по Моя пример и Моето 
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учение. Който го направи, ще въплъти своя 
Учител на земята. (131, 11 - 13, 16) 
76. човечество: В тези дни, в които 
отбелязвате рождението на Исус, нека 
мирът да влезе в сърцата ви и да 
изглеждате като едно обединено и 
щастливо семейство. 
77. Знам, че не всички сърца изпитват 
искрена радост, когато си спомнят за моето 
идване на света по онова време. Малцина 
са тези, които отделят време да 
размишляват и да се съберат заедно, като 
оставят радостта да бъде вътрешна, а 
празникът на спомена да се случи в духа. 
78 Днес, както и във всички времена, хората 
са превърнали възпоменателните дни в 
светски и безсмислени празници, за да 
търсят удоволствия за сетивата, далеч от 
това, което трябва да бъде радостта на 
духа. 
79. Ако хората използват този ден, за да го 
посветят на духа, размишлявайки върху 
Божествената любов, чието 
неопровержимо доказателство е фактът, че 
станах човек, за да живея с вас, наистина ви 
казвам, че вярата ви ще засияе в най-
висшата част на вашето същество и ще бъде 
звездата, която ще ви покаже пътя, който 
води към Мен. Духът ви ще бъде така 
пропит с доброта, че по пътя на живота си 
ще обсипвате нуждаещите се с блага, утеха 
и нежност. Бихте се чувствали повече като 
братя и сестри, бихте простили на 
нарушителите си от сърце. Ще се 
почувствате изпълнени с нежност при вида 
на отхвърлените, на децата без родители, 
без подслон и без любов. 
Ще си помислите за народите без мир, 
където войната е унищожила всичко добро, 
благородно и свято в човешкия живот. 
Тогава вашата молитва ще се издигне чисто 
към Мен и ще каже: "Господи, какво право 
имаме на мир, докато има толкова много 
наши братя и сестри, които страдат ужасно? 
80 Моят отговор на това е следният: Тъй 
като сте почувствали болката на ближните 
си, молили сте се и сте състрадавали, 
съберете се в дома си, седнете на трапезата 
и се радвайте в този благословен час, 
защото Аз ще присъствам там. Не се 
колебайте да се радвате, макар да знаете, 
че в този момент има много страдащи; 

защото наистина ви казвам, че ако радостта 
ви е искрена, от нея ще се излъчи полъх на 
мир и надежда, които ще докоснат 
нуждаещите се като полъх на любов. 
81. Никой не иска да каже, че искам да 
залича от сърцата ви най-чистия празник, 
който празнувате през годината, когато 
отбелязвате раждането на Исус. Искам само 
да ви науча да давате на света това, което 
му се полага, а на Духа - това, което му се 
полага; защото, ако празнувате толкова 
много празници, за да отпразнувате 
човешки събития, защо не оставите този 
празник на Духа, за да може той, станал 
дете, да дойде да Ми поднесе своя дар на 
любов, за да постигне простотата на 
пастирите, за да Ми се поклони, и 
смирението на мъдреците, за да преклони 
шия и да поднесе знанието си пред Господа 
на истинската мъдрост? 
82. Не искам да помрачавам радостта, 
която обгръща живота на мъжете в тези 
дни. Това не е само силата на една 
традиция - това е, защото моята милост те 
докосва, моята светлина те осветява, моята 
любов те обвива като плащ. Тогава усещате 
сърцето, изпълнено с надежда, радост и 
нежност, изпълнено с нуждата да дава, да 
преживява и да обича. Само че вие не 
винаги позволявате на тези чувства и 
вдъхновения да бъдат изразени в тяхната 
истинска щедрост и искреност, защото 
пропилявате тази радост в удоволствията 
на света, без да позволите на духа, заради 
когото Изкупителят е дошъл на света, да 
изживее този момент, да влезе в тази 
светлина, да се пречисти и да бъде спасен. 
Защото онази Божествена Любов, която 
стана човек, вечно присъства в житейския 
път на всеки човек, за да може той да 
намери живот в нея. (299,43 - 48) 
 
Присъствието на Бога въпреки фалшивите 
форми на поклонение 
83. Тъй като човекът е материализиран, той 
трябва да Ме търси чрез разумно 
поклонение и тъй като очите на неговия дух 
не са отворени, той трябва да създаде Моя 
образ, за да Ме види. Тъй като не е станал 
духовно разумен, той винаги изисква 
материални чудеса и доказателства, за да 
повярва в Моето съществуване, и Ми 
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поставя условия, за да Ми служи, да Ме 
следва, да Ме обича и да Ми връща нещо 
за това, което му давам. Ето как виждам 
всички църкви, всички религиозни 
общности, всички секти, които хората са 
създали по цялата земя. Те са потънали в 
материализъм, фанатизъм и 
идолопоклонничество, в потайност, измама 
и профанация. 
84 Какво да си взема от него?: Само 
намерението. Какво достига до Мен от 
всичко това?: Духовната или физическата 
нужда на Моите деца, тяхната малка 
любов, желанието им за светлина. Това е, 
което достига до Мен, и Аз съм с всички. Не 
гледам на църкви, нито на форми, нито на 
ритуали. Аз идвам при всички Мои деца 
еднакво. Приемам техния дух в молитва. 
Привличам го към гърдите Си, за да го 
прегърна, за да почувства Моята топлина и 
тази топлина да бъде стимул и подтик по 
пътя му на посещения и изпитания. Но тъй 
като приемам добрите намерения на 
човечеството, не съм длъжен да го оставям 
да остане завинаги в мрак, обвито в 
идолопоклонничество и фанатизъм. 
85. искам човекът да се събуди, духът му да 
се издигне към Мен и в своето възвисяване 
да съзре истинската слава на своя Отец, 
забравяйки фалшивия блясък на литургиите 
и обредите. Искам, когато той достигне 
истинското си възнесение, да се обнови, да 
се освободи от 
Той трябва да се освободи от човешките 
нужди, да преодолее чувствеността, 
страстите и пороците и да намери себе си, 
за да не каже никога на Отца, че е земен 
червей; 
за да познае, че Отец го е създал по Свой 
образ и подобие. (360, 14 - 16) 
86. На земята съществуват много 
религиозни общности, които в по-голямата 
си част са основани на вярата в Христос. Но 
те не се обичат помежду си и не се 
признават за ученици на Божествения 
Учител. 
87. Не мислите ли, че ако всички те 
разбираха моето учение, щяха да го 
приложат на практика, като поведат 
деноминациите към помирение и мир? Но 
това не беше така. Всички те се отдалечават 
един от друг, като по този начин духовно 

разделят и разединяват хората, които след 
това се смятат за врагове или чужденци. 
Всеки търси средства и аргументи, за да 
докаже на другите, че той е носител на 
истината и че другите грешат. Но никой 
няма силата и смелостта да се бори за 
обединението на всички, нито пък добрата 
воля да открие, че във всяко вярване и във 
всяко поклонение на Бога има някаква 
истина. (326, 19 -20) 
 

Глава 15- Фалшиви християни, 
църковни ереси и злоупотреби.  
 
Име Християни 
1 По-голямата част от това човечество 
нарича себе си християнско, но Учителят ви 
казва: Ако беше истински християнин, той 
вече щеше да е победил останалата част от 
човечеството със своята любов, със своето 
смирение и със своя мир. Но моят вече е 
останал като завещание във "Втората 
епоха". 
Учението не е в сърцето на човечеството, то 
не живее и не процъфтява в делата на 
хората. Тя се пази в прашни книги, а Аз не 
съм дошъл да говоря на хората чрез книги. 
2 Вместо книга ви донесох живота си, 
словото си и делата си, страданията си и 
смъртта си като човек. Причината, поради 
която по-голямата част от човечеството, 
което нарича себе си християнско, няма 
нито мира, нито благодатта на Христос, е 
следната: защото хората не Го превръщат в 
свой модел. 
защото не живеят според неговите учения. 
(316, 5) 
3 слушайте Ме, ученици, за да изкорените 
старите убеждения от ума си. 
Християнството е разделено на 
вероизповедания, които не се обичат 
помежду си, които унижават, презират и 
заплашват братята си с фалшиви присъди. 
Казвам ви, че те са християни без любов и 
затова не са християни, защото Христос е 
любов. 
4 Някои изобразяват Йехова като старец, 
пълен с човешки недостатъци, 
отмъстителен, жесток и по-страшен от най-
лошите ви съдии на земята. 
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5 Не ви казвам това, за да се подигравам с 
някого, а за да може вашата представа за 
Божествената любов да се пречисти. Сега 
не знаеш по какъв начин си Ми се покланял 
в миналото. (22, 33 - 35) 
6 Как е възможно народите, които се 
наричат християни, да се самоунищожават 
чрез война и дори да се молят, преди да 
отидат да убият братята си, като Ме молят 
да им дам победа над враговете им? Може 
ли Моето семе да съществува там, където 
вместо любов има омраза, а вместо прошка 
- 
отмъщението царува? (67, 28) 
7. На всички хора от различните 
вероизповедания и религии казвам, че не 
знаят как да поставят материалните 
богатства на мястото им, а след това да 
поставят тези на духа на мястото, което им 
се полага. Ако хората изпълняват Моите 
закони, 
оттук те вече щяха да виждат отражението 
на Обетованата земя и да чуват гласовете 
на нейните жители. 
8. Твърдите, че вярвате в моето 
съществуване и в моята божественост; 
казвате също, че моята воля трябва да бъде 
изпълнена. Но наистина, казвам ви: Колко 
слаба е вярата ви и покорството ви пред 
това, което постановявам! Но Аз събуждам 
у вас истинска вяра, за да бъдете силни. 
да вървиш по пътя, който съм ти приготвил. 
(70, 12 - 13) 
9. днес не изисквам кръвта ти, за да 
пожертваш живота си. Това, което искам от 
вас, е любов, искреност, истинност и 
безкористност. 
10 Така ви уча, така ви наставлявам и така 
възпитавам учениците на Моята 
Божественост в тази Трета епоха; защото 
виждам, че гледате на хода на света с 
безразличие, 
и това е така, защото не знаете как да се 
поставите в сърцето на хората, където има 
толкова много нещастие и болка. 
11. Има голямо неравенство, защото 
виждам господари, на които им липсва 
само короната, за да се нарекат крале, и 
виждам поданици, които са истински роби. 
От това избухва битка. Сред господарите, 
които са забогатели в света, има много, 

които се наричат християни, но ви казвам, 
че те почти не познават Моето име. 
12 Онези, които не виждат ближния си в 
ближния си, които трупат богатство и 
взимат това, което принадлежи на другите, 
не са християни, защото нямат състрадание. 
13. Ще настъпи битката между духовното и 
материалното, човечеството ще бъде 
въвлечено в този сблъсък. Но колко 
страдания ще трябва да понесе, за да 
дойде победата на справедливостта! (222, 
43 - 45) 
 
Неверници и фанатици на вярата 
14 Казвам ви, че е по-добре за вас да сте 
пълни с несигурност и отрицание, 
отколкото да сте пълни с лъжливи 
убеждения или лъжи, които смятате за 
истини. Честното отричане, 
което произтича от съмнение или 
невежество, ви вреди по-малко, отколкото 
неискреното съгласие с нещо лъжливо. 
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 увереност. 
15 Днес навсякъде преобладават 
невярващите, разочарованите и 
озлобените. Те са бунтари, които често 
виждат по-ясно от останалите, които не 
възприемат ритуалното поведение като 
такова. Те не са убедени и от уверенията, 
които са чули от онези, които духовно 
ръководят хората. Защото всички тези 
сложни теории не задоволяват сърцето им, 
което жадува за чиста вода, която да 
успокои страха им. 
16. онези, които смятате за бунтовници, 
често показват повече светлина на знанието 
във въпросите си, отколкото онези, които 
отговарят с мнението, че са учени и велики. 
Те чувстват, виждат, усещат, чуват и 
разбират по-ясно от мнозина, които 
наричат себе си учители в Божествените 
учения. (248, 12) 
17 Колко ясна и проста е истината! Колко 
ясна и проста е духовността! И все пак - 
колко трудно е да се разбере кой упорито 
остава в мрака на своя "фанатизъм" и на 
своите традиции. Умът му не може да 



82 
 

проумее, че има нещо повече от това, което 
разбира; сърцето му се съпротивлява да 
отхвърли това, което за него е било негов 
Бог и закон: традицията и обредът. 
18 Мислите ли, че Аз мразя онези, които 
изобщо не искат да познаят Моята истина? 
Не, деца Мои, Моята милост е безкрайна и 
именно към тях се обръщам, за да им 
помогна да напуснат затвора, за да могат да 
участват в съзерцанието на 
Те са тези, за които са предназначени 
изпитанията на вярата. За тях са запазени 
изпитанията, необходими за пробуждането 
им за вяра. Те няма да бъдат изпитания, 
които не са по силите им, а уроци, мъдро 
адаптирани към всеки дух, към всеки 
живот, към всеки човек. 
19 оттам, сред тези помрачени мозъци, 
сред тези болни от религиозен фанатизъм и 
невежество сърца, ще видите да се 
появяват великите и страстни войници на 
Истината. Защото в деня, когато се 
освободят от оковите си, от тъмнината си и 
видят светлината, те няма да могат да 
сдържат радостта си и ще крещят с цяло 
гърло, че съм се върнал, за да спася света, 
издигайки го по стълбата на 
одухотворяването към истинското Царство. 
(318, 48 - 50) 
 
Изкривявания на ученията на Исус и 
техните последици 
20 Аз ви давам словото Си със същото 
духовно съдържание, с което ви говорих 
през Втората епоха, и ви припомних много 
от Моите учения, които бяхте забравили 
или от които се бяхте отвърнали поради 
погрешните тълкувания на вашите предци. 
21. Вие дотолкова нарушихте Моята 
доктрина, че мога да ви кажа: Вие сте 
създали път, който е напълно различен от 
моя, но на който сте дали същото име. 
Никой друг освен Мен не може да ви 
освободи от заблудата ви - с думи на живот, 
любов и истина. 
22. затова сега, когато Ме слушаш, вникни в 
думите Ми и ще има светлина в теб. Сега е 
моментът да ви кажа с пълна яснота, че 
прераждането на духа е факт, че то 
съществува като светлина на Божествената 
справедливост и любов от самото начало на 
човечеството, без която не бихте могли да 

напреднете по дългия път на 
усъвършенстването на духа. 
(66, 63 - 65) 
23. Съвсем малко е това, което църквите са 
разкрили на хората за духа. Но сега те ще се 
събудят от летаргията си и ще бъдат 
благословени онези, които имат съмнения 
относно Духа. 
и страхове и да разкрият на човечеството 
истината, която са скрили. Ще ги изпълня 
със светлината на Моята прошка, Моята 
благодат и Моята мъдрост. 
да се осветява. 
24 Когато човечеството осъзнае, че 
църквите не са само за да живеят хората 
морално на земята, а че имат задачата да 
водят духа към вечния му дом, 
човечеството ще направи крачка напред по 
пътя на духовното си развитие. (109, 15 - 16) 
25. След Моето съществуване като Исус 
сред хората, Аз винаги изпращах онези, 
които идваха като "войници" или апостоли, 
за да потвърдят Моето учение чрез делата 
си и да попречат на човечеството да 
изопачи учението Ми. Но мнозина "глухи" и 
"слепи", които тълкуваха словото Ми 
несъвършено, се разделиха и така 
създадоха разнообразието от секти. Но ако 
тогава хората бяха духовно разделени, как 
биха могли да се обичат един друг според 
върховната заповед на Моя закон? 
26. Затова ви казвам, че тази цивилизация е 
само привидно явление, защото хората 
сами я разрушават. Докато човечеството не 
изгради свят върху основите на Моя закон 
за справедливостта и любовта, то няма да 
може да има мира и светлината на духа, 
върху чиито добродетели ще създаде и 
оформи истински свят на възходящо 
развитие - както в духовната сфера, така и в 
науката и морала. (192, 17) 
27 Само обновлението и идеалът за 
съвършенство ще ви накарат да се върнете 
към пътя на истината. 
28. Онези, които се смятат за тълкуватели 
на Божествения закон, ви казват, че ви 
очакват адски мъки заради вашата поквара 
и немарливост и че само ако проявите 
покаяние, умъртвите и нараните плътта си и 
принесете материални жертви на Бога, Той 
ще ви прости и ще ви въведе в Своето 
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Царство - наистина, казвам ви, те са в 
грешка. 
29. Къде ще стигнете, хора, водени от 
онези, на които се възхищавате като на 
велики майстори на свещените откровения 
и които аз смятам за заблудени? Ето защо 
идвам да ви спася със светлината на това 
Учение, което ще ви накара да вървите 
напред по пътя на Моята Любов. (24,46 - 47) 
30 Хората скриха истинския смисъл на 
моето учение, за да ви покажат вместо него 
Христос, който дори не е отражение на 
Този, Който умря, за да ви даде живот. 
31. Днес вие изпитвате последствията от 
изоставянето на Учителя, който ви е учил. 
Заобиколен си от болка, потиснат си от 
бедността, измъчван си от невежество. Но е 
дошло времето, когато способностите и 
дарбите, които дремят в човека, ще се 
събудят и като 
Вестителите обявяват, че е настъпило ново 
време. 
32. Църквите, науката и справедливостта на 
хората ще се стремят да предотвратят 
развитието на това, което за тях е чуждо и 
вредно влияние. Но няма да има сила, 
която да може да спре пробуждането и 
напредъка на духа. Денят на 
освобождението е 
в близост. (114, 5 - 8) 
33 Слабо Ме представят на земята онези, 
които твърдят, че Ме познават, и това е 
причината мнозина да Ми обърнат гръб. 
34 Аз няма да призова на съд онези, които 
се наричат атеисти, защото са Ме изгонили 
от сърцата си, а онези, които, изопачавайки 
истината, са представили Бог, който 
мнозина не могат да приемат. 
35. Всичко, което е справедливо, 
здравословно и добро, съдържа истината, 
която съм провъзгласявал винаги. 
36. дойде часът, когато отново ще обикнете 
истината, т.е. когато отново ще познаете 
какво е справедливо и добро. Тъй като сте 
родени от Мен, трябва да търсите високото, 
вечното и чистото. (125, 22 - 25) 
37. да, Израел, човешкото сърце винаги се е 
стремяло да обожава материалните неща, а 
ухото се е наслаждавало на приятното 
слово. Следователно човекът е променил 
онова, което Аз донесох като християнска 

доктрина във "Втората епоха", когато го е 
превърнал в "религия". 
38 Егоизмът, алчността и суетата винаги са 
се пробуждали в човешкото сърце и те са се 
превръщали в царе и господари, за да 
могат хората да се прекланят пред тях и да 
ги направят мои васали, мои роби, да ги 
приковат към греха и да ги водят в мрак, 
дезориентация и объркване. (363, 36) 
39 Богословите на този век ще изследват 
Моето слово и новите Писания и ще питат: 
"Кои сте вие, които сте говорили така?" 
Точно както старите книжници и фарисеи се 
разбунтуваха и Ми казаха: "Кои сте вие, че 
да не се подчинявате и да замествате 
Моисеевия закон?" Тогава ще ги накарам 
да разберат, че трите откровения... 
са единственият закон, който винаги съм 
преподавал и спазвал. 
40. Много от тези, които Ме осъждат в тази 
епоха, са от онези, които се съмняваха във 
Втората епоха, но Аз ги запазих и ги 
изпратих отново на земята, за да 
засвидетелстват победата на Моя закон и 
да отворят очите им за Светлината. (234, 46 
- 47) 
 
Неправилно развитие и оплаквания в 
християнството 
41 "Християнин" се нарича голяма част от 
това човечество, без дори да знае какво 
означава думата "Христос", нито какво е 
нейното учение. 
42 Какво направихте от словото Ми, от 
примера Ми, от поучението Ми, което 
някога ви дадох? 
43. Наистина ли сте по-развити от хората от 
онази епоха? Защо не го докажете с делата 
на ума си? Мислите ли, че този живот е 
вечен, или може би смятате, че трябва да се 
развивате само чрез човешката наука? 
44 Аз ви научих на истинското изпълнение 
на Закона, за да превърнете този свят във 
велик храм, където да се покланяте на 
истинския Бог, където животът на човека да 
бъде постоянно приношение на любов към 
Отца, Когото той трябва да обича във всеки 
свой ближен, и по този начин да отдава 
почит на своя Създател и Учител. 
45. но днес, когато се върнах при хората, 
какво намирам? Лъжата и егоизмът са 
заменили истината и милосърдието; 
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гордостта и суетата са заменили кротостта и 
смирението; идолопоклонничеството, 
фанатизмът и невежеството са заменили 
светлината, възвишеността и 
одухотворяването; 
Там, където би трябвало да има само 
ревност за дълг и правда, преобладават 
печалбарството и профанацията; омразата 
и отприщената борба между братята и 
сестрите са заменили братството, мира и 
любовта. 
46. Но Аз ще дойда в Моя храм, за да 
изгоня търговците оттам, както направих 
през "Втората епоха" в храма на Йерусалим, 
и ще им кажа още веднъж: "Не правете от 
молитвения дом бакалница". Аз ще науча 
хората, за да могат всички да служат пред 
истинския олтар, за да не бъдат повече в 
заблуда и да не се заблуждават от 
невежество поради лошите тълкувания, 
които дават на Моя закон. (154, 15 -20) 
47. Моят пример и този на Моите апостоли 
не е бил възприеман като пример от 
всички, които са се опитвали да Ме следват. 
Мнозина са се превърнали в господари, 
вместо да бъдат слуги; изпълнили са 
сърцата си с чувство за превъзходство и 
високомерие и са се стремели единствено 
към богатство, разкош и почести. 
Забравили нуждите на бедните, те са 
станали безразлични и безчувствени към 
нещастието и страданието на другите. 
Затова хората преминават от една 
деноминация в друга в търсене на 
истината, затова имат духовна нужда да 
създават нови секти, за да Ме търсят 
свободно. 
48 Онези, които някога са били смятани за 
светци и полубогове, сега са отхвърлени от 
разочарованото човечество. 
49. Хората вече не търсят изповедника, за 
да ги освободи от прегрешенията им, 
защото го смятат за недостоен. И заплахата 
от вечен адски огън вече не впечатлява и не 
плаши сърцето на грешника. 
50 Възползвайки се от тази психическа 
дезориентация, вълкът се прикрива зад 
живия плет. 
51. Всеки служител на Моята Божественост 
и всеки представител има задачата да 
създава мир между хората, но това е 
обратното на това, което те правят в 

момента. Всеки си мисли, че е пръв, всеки 
иска да е най-силният, забравяйки, че 
единственият силен, който е Аз, е във 
всеки. 
52. Сега можете да си обясните защо ви 
обещах да дойда отново във "Втората 
епоха"; сега разбирате защо ви уча наново. 
Защото само Моето слово може да 
премахне тъмната превръзка на духа, само 
Моята любов е в състояние да те изкупи от 
греховете ти. (230, 23 - 28) 
53. За тежките престъпления и 
прегрешенията, извършени срещу Моя 
закон, ще дойде Моят съд. Няма да има 
нито едно прегрешение, което да не бъде 
поправено от съвършения Учител. Не 
трябва да се обърквате: поправяйте 
грешките си и не съдете. Разберете, че аз 
никога не ви наказвам - вие се наказвате 
сами. 
54. аз правя светлина в този, който е 
съгрешил поради незнание, и правя така, че 
този, който съзнателно е съгрешил, да се 
покае, така че и двамата, уповавайки се на 
Моята прошка, да започнат да поправят 
грешката, която са извършили. Това е 
единственият начин да стигнете до Мен. 
55. Помислете за всичко това, вие, 
служителите, които водите хората по 
различните пътища на деноминацията. 
Молете се и довеждайте своя до 
одухотворяване. Сега е време, 
да се покаете за грешките си и да започнете 
борба срещу човешкия материализъм, 
който е смърт и мрак за духа. За тази цел 
трябва да използвате моята истина, да 
приемате думите ми като оръжие и да 
живеете в моето учение. 
56. Нямам предпочитания към една или 
друга деноминация. Аз няма да бъда на 
твоя страна, но ти трябва да бъдеш на Моя 
страна. Защото ако го направите, ще 
постигнете духовно обединение на всички 
вас. (162, 27 - 30) 
57. Моето учение, изпълнено с духовност, 

ще покълне в сърцето на този народ, за 
да може в бъдеще той да даде своите 
плодове на истината и живота. Словото Ми 
ще се разпространи по цялата земя и няма 
да остави място, където да не пречиства, 
просветлява и съди. 
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 на мексиканския народ, ако хората не са 
добронамерени и не се обичат помежду 
си? 
58. Тогава народите ще започнат да се 
пробуждат за Духовния живот, за истинския 
и вечния, и ще премахнат външната и 
материалистична част от различните си 
форми на поклонение, за да се ограничат 
да се обърнат към същността на Моя закон. 
59 Човечеството ще открие силата, която му 
дава духовността, и ще отклони погледа си 
от всичко, което го е задържало толкова 
много векове. 
60 Каква е ползата от това, че символът на 
християнството, а именно кръстът, се 
намира милиони пъти на земята, 
61. Външното вече няма власт над хората, 
няма уважение, нито доверчивост, нито 
съжаление, че са се обидили. Затова ви 
казвам, че символите и формите на 
поклонение ще изчезнат, защото времето 
им е отминало, и вътрешното поклонение 
ще бъде това, което ще изведе човека до 
светлината, ще го издигне и ще го доведе 
до Мен. (280, 63 - 67) 
 

IV. Законът - любов към 
Бога и любов към 

ближния  
 

Глава 16 - Божественият закон  
 
Силата на божествения закон  
1 има много хора, които смятат, че Моите 
учения са извън времето; но причината е, 
че тяхната материализация не им 
позволява да разберат вечния смисъл на 
Моите учения. 
открийте 
2 Моят закон е неизменен. Преходни са 
хората, техните култури, цивилизации и 
закони, а от всичко това оцелява само 
онова, което Духът е изградил с делата на 
любовта и милосърдието си. Това е онзи, 
който след всеки ден работа, след всяко 
изпитание, когато се обърне към извора на 
Божествената мъдрост, вижда 

непоклатимата скала на Моя закон и вечно 
отворената книга, която съдържа учението 
на Духа. (104, 31 -32) 
3 Аз засенчих всички хора с Моята 
Светлина, като им разкрих единствената 
съществуваща Истина; но вие виждате как 
всеки човек и всеки народ чувства, мисли, 
вярва и тълкува по различен начин. 
4 Тези различни начини на мислене на 
хората са причина за техните разделения, 
защото всеки народ и раса следват 
различни пътища и поддържат различни 
идеали. 
5. Мнозинството са се отклонили от светлия 
и истинен път, смятайки, че изпълнението 
на Божествения закон предполага 
свръхчовешки жертви, отречения и усилия, 
и са предпочели да създадат за себе си 
религиозни общности и секти, чието 
изпълнение на закона и обредите им е по-
лесно да следват. По този начин хората 
вярват, че могат да задоволят желанието си 
за светлина и възход, което изпитват в духа 
си. 
6 Много векове и много епохи са минали, 
без хората да разберат, че изпълнението на 
Моя закон не е човешка жертва, а напротив 
- че когато не се подчиняват на Моите 
заповеди, те могат да принесат на света 
тяло и дух. Те имат 
не осъзнаваше, не искаше да разбере, че 
всеки, който живее според моето слово, ще 
намери истинското щастие, мир, мъдрост и 
слава, които материализираните 
Хората си представят по толкова различни 
начини. 
7 моралният и научен свят, който ви 
заобикаля, е дело на хора с 
материалистични идеали - хора, които се 
стремят единствено към материално 
усъвършенстване на човечеството, и аз им 
позволих да си свършат работата, да я 
доведат докрай, 
да познават последиците от него и да берат 
плодовете му, за да могат да извлекат от 
него светлината на опита. В тази светлина 
ще се прояви моята справедливост и в нея 
ще присъства моят закон, който е любов. 
(313, 60 - 64) 
8 Ако ви позволя да прилагате Моето 
учение в живота си по ваша, а не по моя 
воля, наистина ви казвам, че никога няма 
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да излезете от духовния си застой и никога 
няма да позволите на духа си да се развива, 
да се развива и да се усъвършенства. 
9 Там виждате хора, които са станали вяли в 
религиите си, които вече не правят крачка 
към Светлината, защото не се подчиняват 
на това, което Божественият закон 
повелява, а се опитват да подчинят закона 
на своята воля, като го изпълват с митове и 
ереси. 
10 За много хора от това време е било 
необходимо да се освободят от всякаква 
религия, за да могат да Ме търсят с духа си 
и да развият всички онези качества, дарби 
и способности, които усещат в най-
съкровената част на своето същество. (205, 
6 - 8) 
 
Божият закон за любовта в работата на 
Духа 
11 Твоят Бог е, Който ти говори: Моят глас е 
законът. Днес вие го чувате отново, без да е 
необходимо да го издълбавам в камък или 
да изпращам въплътеното Си Слово сред 
вас. Това е Моят Божествен глас, който 
идва до вашия дух и му съобщава за 
началото на нов живот. 
Епоха, в която човек ще бъде оправдан, 
помирен със своя Създател и пречистен, 
както е писано. (15, 8) 
12. Чрез Исус ви дадох съвършеното 
наставление. Помислете за Моя живот като 
човек от раждането до смъртта, тогава 
любовта ще ви се разкрие като жива и 
по перфектен начин. 
13. не искам от вас да бъдете като Исус, 
защото в Него имаше нещо, което вие не 
можете да постигнете: да бъдете 
съвършени като човек, тъй като Този, Който 
беше в Него, беше Самият Бог в ограничена 
форма. Но въпреки това ви казвам, че 
трябва да му подражавате. 
14 Моят вечен закон винаги ви е говорил за 
тази любов. В първите времена ви казах: 
"Да възлюбиш Бога с цялото си сърце и с 
целия си ум" и "Да възлюбиш ближния си 
като себе си". 
15 По-късно ви дадох тези вдъхновяващи 
думи: "Обичайте братята и сестрите си, 
както Отец ви е възлюбил"; "Обичайте се 
един друг". 

16. през това време ви разкрих, че трябва 
да обичате Бога повече от всички 
създадени неща, че трябва да обичате Бога 
във всичко, което съществува, и всичко, 
което съществува в Бога. Да проявявате 
милост към ближните си и пак милост, за да 
гледате Отца в цялата Му слава; защото 
милостта е любов. (167, 15 - 19) 
17. дори не ви казвам, че това учение на 
Духа ще бъде религията на света, защото 
никога не съм носил религия, а закон. 
Ограничавам се да ви кажа, че законът, 
който ще възтържествува и ще има трайна 
сила на земята, за да просветли 
съществуването на хората, ще бъде законът 
на любовта, който ви обясних в Моето 
учение, за да го познаете напълно. 
18 Човечеството все още ще върши много 
фалшиви дела на любов и милосърдие, 
докато не се научи да обича и да 
практикува истинска любяща дейност, и 
много хора все още ще трябва да се лутат от 
вероизповедание на вероизповедание, 
докато духът им не се издигне до по-висше 
познание и те най-накрая не разберат, 
че единственият закон, универсалното и 
вечно учение на Духа е законът на любовта, 
до който всички ще достигнат. 
19 Всички религии ще изчезнат и ще остане 
само светлината на Божия храм, сияеща в 
човека и извън него - храмът, в който 
всички ще се покланяте на послушание, 
любов, вяра и добра воля. (12,63 - 65) 
 
Пренебрегването на божествените закони 
и последствията от него 
20 В тази утрин на тържествено 
възпоменание ви питам: Какво направихте 
от Закона, който изпратих на човечеството 
чрез Мойсей? Дали тези заповеди са 
дадени само за хората от онова време? 
21 Истина ви казвам, че това благословено 
семе не е в сърцето на хората, защото те не 
Ме обичат, нито се обичат един друг; не 
почитат родителите си, нито уважават 
чуждата собственост; вместо това отнемат 
живота си един на друг, развалят брака и се 
позорят. 
22 Не чувате ли лъжата от всяка уста? Не сте 
ли разбрали как един народ ограбва друг от 
мира? И все пак човечеството казва, че 
познава Моя закон. Какво би станало с 
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човечеството, ако то напълно забрави 
Моите заповеди? (15, 1 - 3) 
23 Във "Втората епоха", когато Исус влезе в 
Йерусалим, Той откри, че храмът, мястото, 
посветено на молитвата и поклонението на 
Бога, е превърнат в пазар, и Учителят, 
изпълнен с ревност, изхвърли онези, които 
го оскверняваха по този начин, като им 
каза: "Домът на Моя Отец не е пазар." Те 
бяха по-малко виновни от онези, които бяха 
определени да ръководят умовете на 
хората в изпълнението на Божия закон. 
Свещениците бяха превърнали храма в 
място, където властваше стремежът към 
чест и великолепие, и това управление 
беше унищожено. 
24. днес не използвах бич, за да накажа 
онези, които оскверниха закона Ми. 
Въпреки това позволих на хората да усетят 
последиците от собствените си 
прегрешения, за да знаят как да тълкуват 
значението им и да разберат, че Моят закон 
е непоклатим и неизменен. Аз показах на 
човека пътя, правия път, и когато той се 
отклони от него, се излага на трудностите 
на справедливия закон, защото в него се 
проявява моята любов. (41, 55 -56) 
25 Ще издигна отново храма Си - храм без 
стени и кули, защото той е в сърцето на 
хората. 
26 Вавилонската кула все още разделя 
човечеството, но основите й ще бъдат 
разрушени в сърцата на хората. 
27 Идолопоклонството и религиозният 
фанатизъм също са построили своите 
високи кули, но те са крехки и ще трябва да 
паднат. 
28 Истина ви казвам: Моите закони, както 
божествените, така и човешките, са свети и 
те сами ще съдят света. 
29. Човечеството не смята себе си за 
идолопоклонник, но истина ви казвам, то 
все още се покланя на Златния телец! (122, 
57) 
30 Хаосът се е завърнал, защото няма 
добродетел, а там, където няма 
добродетел, не може да има и истина. 
Причината за това не е, че законът, който 
Отец е предал на Мойсей, няма сила, нито 
че учението на Исус е приложимо само за 
минали времена. И двата закона са вечни 
по своето духовно съдържание. Но 

осъзнайте, че те са като извор, чиито води 
никой не е принуден да пие, а всеки, който 
се приближава до този извор на любовта, 
го прави по собствено желание. (144, 56) 
31. тълкувайте правилно Моето учение; не 
мислете, че Моят Дух може да изпитва 
удоволствие, виждайки страданията ви на 
земята, или че идвам да ви лиша от всичко, 
което ви доставя удоволствие, за да Ме 
зарадвате с него. Дойдох, за да разпознаете 
и спазвате Моите закони, 
защото са достойни за вашето уважение и 
внимание, защото ще ви донесат 
блаженство, ако им се подчинявате. 
32. аз ви учех да давате на Бога това, което 
е Божие, и на "императора" това, което е на 
"императора"; но за днешните хора има 
само "император" и те нямат какво да 
предложат на своя Господ. Ако поне давате 
на света само най-необходимото, 
страданията ви ще бъдат по-малко. Но 
императорът, на когото позволихте да 
управлява действията ви, ви диктува 
извратени закони, превърна ви в роби и 
отнема живота ви, без да ви даде нищо. 
да дадете за него. 
33. Помислете колко различен е Моят 
закон, който не обвързва нито тялото, нито 
духа. Той само ви убеждава с любов и ви 
води с доброта. Той ви дава всичко без 
личен интерес и егоизъм и ви 
възнаграждава и изплаща с течение на 
времето. (155, 14 - 16) 
 
Изпълнението на върховния закон 
34 Ако Учителят ви е казал: "Да възлюбиш 
Бога с цялото си сърце и с целия си ум, и 
ближния си като себе си", и ако Учителят ви 
е проповядвал учението за любовта, този 
духовен глас, който идва от същия 
източник, ви казва да се придържате към 
закона за любовта. 
придържайте се към нея, защото тя има 
сила, каквато не притежават дори най-
великите армии в света, и че нейните 
завоевания ще бъдат сигурни и трайни, 
защото всичко, което градите върху 
основите на любовта, ще има вечен живот. 
(293, 67) 
35 Показвам ви истинския живот на Духа, за 
да не живеете под несправедливи заплахи 
и да не изпълнявате закона Ми само от 
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страх от наказание, за което ви говориха 
онези. 
 които не знаеха как да тълкуват думите ми. 
36 Разберете Моя закон; той не е сложен 
или труден за разбиране. Никой, който я 
познава и следва, няма да се посрами, нито 
ще се поддаде на лъжливи думи или 
предсказания, на погрешни схващания или 
лоши тълкувания. 
37. Моят закон е прост, той винаги сочи 
пътя, който да следваш. Доверете Ми се, Аз 
съм пътят, който ще ви отведе до белия 
блестящ град, до Обетованата земя, която 
държи портите си отворени в очакване на 
вашето пристигане. (32, 9) 
38 Кога най-накрая ще се убедиш, че само в 
изпълнението на Моя закон можеш да 
намериш здраве, щастие и живот? 
39. Вие осъзнавате, че в материалния живот 
има принципи, с които трябва да се 
съобразявате, за да оцелеете. Но вие сте 
забравили, че в духовния свят също има 
принципи, които трябва да се спазват, за да 
може човек да се възползва от източника 
на вечния живот, който съществува в 
Божественото. (188, 62) 
40 Помни, че само Аз съм твоето спасение. 
В миналите времена, в настоящите и в 
бъдещите Моят закон е бил, е и ще бъде 
пътят и водачът на вашия дух. 
41 Блажени са онези, които градят върху 
Моя закон, защото те никога няма да се 
заблудят на кръстопът. Те ще дойдат в 
Обетованата земя и ще запеят 
триумфалната песен. (225,31 - 32) 
42 Знам, че колкото по-голямо е вашето 
познание, толкова по-голяма ще бъде 
любовта ви към Мен. 
43 Когато ви казвам: "Обичайте Ме", знаете 
ли какво ви казвам: обичайте истината, 
обичайте доброто, обичайте светлината, 
обичайте се един друг, обичайте истинския 
живот. (297, 57 - 58) 
44. Искам да се обичате един друг, както Аз 
ви обичам, а също и да обичате себе си. 
Защото Аз не само съм ви поверил 
ръководството на определен брой хора, но 
и първото ви задължение към Мен е да се 
грижите за себе си. Трябва да обичате себе 
си, знаейки, че сте жив образ на своя 
Създател. (133, 72) 

45. Мисията, която съм поверил на Моя 
народ на земята, е голяма и много 
деликатна. Ето защо Аз го търся във всяка 
епоха, за да го вдъхновя със словото Си и да 
му разкрия нещо повече от съдържанието 
на Закона. 
46. Законът за любовта, добротата и 
справедливостта е духовното наследство, 
което му донесох през вековете. От урок на 
урок довеждах човечеството до 
разбирането, че Законът може да бъде 
обобщен в една-единствена заповед: тази 
за 
Любов. Обичайте Отца, който е автор на 
живота, обичайте ближния си, който е част 
от Отца, обичайте всичко, което Господ е 
създал и наредил. 
47. любовта е причината, източникът и 
семето на мъдростта, величието, силата, 
възвишеността и живота. Това е истинският 
път, който Творецът е очертал за духа, за да 
може от стъпка на стъпка и от дом на дом 
той да усеща все по-голяма близост с Мен. 
48 Ако човекът от самото начало на 
времето беше превърнал духовната любов 
в служба на Бога, вместо да изпада в 
идолопоклоннически обреди и религиозен 
фанатизъм, този свят, който днес се е 
превърнал в долина на сълзите поради 
страха и нещастието на хората, щеше да 
бъде долина на 
мир, в който духовните същества ще 
придобият заслуги, за да достигнат след 
този живот онези духовни домове, в които 
духът по пътя на възходящата си еволюция 
трябва да влезе в. (184, 35 –38) 
 

Глава 17 - Новият начин на 
поклонение на Бога  
 
Развитие на формите на поклонение 
1 Колко бавно върви човечеството към 
усъвършенстване на своето поклонение на 
Бога! 
2. Всеки път, когато дойда при теб с нов 
урок, той изглежда твърде далеч от твоето 
ниво на развитие. Но разберете, че ви 
предоставям една възраст, за да можете, 
докато тя трае, да я възприемете и да я 
включите в живота си. (99, 30 - 31) 
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3. Животинските жертви, които принасяхте 
на олтара на Йехова, бяха приети от него. И 
все пак това не е най-добрата форма да 
издигнеш духа си към Господ. Тогава 
дойдох при вас като Исус, за да ви науча на 
Божествената заповед, която ви казва: 
Обичайте се един друг. 
4 сега ви казвам, че ученията, които ви 
дадох през Втората епоха чрез делата на 
Исус, понякога бяха променяни, а понякога 
и зле тълкувани. Ето защо дойдох, както ви 
съобщих, за да разясня Моята истина. 
Тогава Моята жертва предотврати много 
животински жертви и ви научи на по-
съвършено поклонение на Бога. 
5 Моето ново откровение по това време ще 
накара човечеството да разбере, че не 
трябва да използва символичните форми на 
поклонение, без да е разтълкувало тяхното 
значение, тъй като те са само алегорично 
представяне на моите учения. (74, 28) 
6 Молитвата е духовното средство, което 
съм вдъхновил на човека, за да общува с 
Моята Божественост. Затова от самото 
начало то се проявява във вас като копнеж, 
като потребност на духа, като убежище в 
часовете на Посещението. 
7 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 
разговаря с Мен и да представи молбата си 
пред Мен; но му липсва духовност и 
предложението само да издигне мислите 
си му се струва толкова слабо, че веднага 
търси нещо материално, което да Ми 
предложи, мислейки, че така ще Ми отдаде 
по-голяма почит. 
8 По този начин хората са изпаднали в 
идолопоклонство, фанатизъм, обреди и 
външни култове, задушаващи духа им и 
лишаващи го от благословената свобода да 
се моли директно на своя Отец. Едва когато 
болката е много силна, когато мъката стига 
до предела на човешките сили, духът се 
освобождава, забравя формалностите и 
събаря идолите си, за да се издигне и да 
извика от дъното на сърцето си: "Отче мой, 
Боже мой!" 
9. Виждате ли как в това време на 
материализъм народите са заети да водят 

война един срещу друг? Но Аз ви казвам, че 
там, сред тези войни, много хора са 
открили тайната на молитвата - онази 
молитва, която извира от сърцето и идва 
при Мен като спешен вик за помощ, като 
оплакване, като молба. 
10 И когато видяха чудото, за което бяха 
помолили по пътя си, разбраха, че няма 
друг начин да се говори с Бога, освен на 
езика на Духа. (261, 22 - 24, 27) 
 
Молитви без преданост и вяра 
11 О, чеда Мои от всички вероизповедания, 
не убивайте най-благородните чувства на 
духа, нито се опитвайте да ги уталожите с 
външни обичаи и култове. 
12 Ето, когато майката няма какво да 
предложи на любимото си малко дете, тя го 
притиска към сърцето си, благославя го с 
цялата си любов, обсипва го с целувки, 
гледа го с любов, къпе го със сълзите си, но 
никога не се опитва да го измами с празни 
жестове на любов. 
13 Защо си мислиш, че Аз, Божественият 
Учител, одобрявам това, че се задоволяваш 
с култови действия, лишени от всякаква 
духовна стойност, истина и любов, с които 
се опитваш да заблудиш духа си, като го 
караш да вярва, че се е нахранил, докато в 
действителност той става все по-непознат 
за Истината? (21, 20 -21) 
14 Молитвата е благодат, дадена от Бога на 
човека, за да му служи като стълба за 
духовно издигане, като оръжие за защита, 
като книга за обучение и като балсам за 
изцеление и възстановяване от всяка 
болест. 
15. Истинската молитва е изчезнала от 
земята; хората вече не се молят, а когато се 
опитват да го правят, го правят с устните си, 
вместо да Ми говорят с духа, използвайки 
празни думи, обреди и преструвки. Как 
хората ще видят чудеса, когато използват 
форми и практики, които Исус не е 
преподавал? 
16 Необходимо е истинската молитва да се 
върне сред хората и Аз съм този, който ви 
учи наново. (39, 12 -14) 
17 научи да се молиш, накарай ближните си 
да разберат, че духът им е този, който 
трябва да общува със своя Създател, така че 
да осъзнаят, че молитвите им почти винаги 
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са вик на тялото, израз на страх, 
доказателство за липсата на вяра, за бунта 
или за недоверието им към Мен. 
18. Накарайте ближните си да разберат, че 
не е нужно да умъртвяват телата си или да 
ги разкъсват, за да раздвижат Духа Ми, да 
събудят състраданието или милосърдието 
Ми. Онези, които си налагат телесни 
страдания и покаяния, го правят, защото 
нямат и най-малкото познание за това кои 
са най-приятните жертви за Мен, нито пък 
имат представа за Моята любов и за 
милосърдието на вашия Отец. 
19 Мислите ли, че за да се смиля над вас, са 
нужни сълзи в очите ви и болка в сърцата 
ви? Това би означавало да Ми приписвате 
грубост, безчувственост, безразличие и 
егоизъм. Можете ли да си представите тези 
недостатъци в Бога, когото обичате? 
20. Колко малко сте се стремили да Ме 
познаете! Причината е, че не сте обучили 
умовете си да мислят в хармония с Духа. 
(278, 17 - 20) 
21 Остави земята зад гърба си за няколко 
мига днес и ела при Мен в духа. 
22. В продължение на много векове хората 
са се проваляли в правилния начин да се 
молят, поради което не са се укрепвали и 
не са осветявали житейския си път с Моята 
любов, тъй като са се молили с помощта на 
сетивата си, а не с духа си. 
23 Идолопоклонничеството, към което 
човекът е толкова склонен, е като отрова, 
която не го кара да се наслаждава на 
духовните радости на вътрешната молитва. 
24. Колко много нещастия са повлекли със 
себе си хората само защото не са знаели 
как да се молят! И това е съвсем 
естествено, ученици. Защото каква духовна 
сила може да има едно човешко същество, 
за да се изправи пред изкушенията на 
живота, когато то няма нищо общо с 
Източника на живот, който съществува в 
Моя Дух? Търси Ме в бездните, в сенките, 
когато може да се издигне и да Ме намери 
на върховете, в светлината. 
25 О, ако само хората от това време 
разбираха силата на молитвата - колко 
много свръхчовешки дела щяха да 
извършат! Но те живеят в епохата на 
материализма, в която сами се опитват да 

материализират Божественото, за да могат 
да го докоснат и видят. (282, 61 - 64) 
 
Истинската молитва 
26. Благославям тези, които се молят. 
Колкото по-духовна е молитвата им, 
толкова по-голям мир ги карам да чувстват. 
27 Това лесно можете да си обясните сами, 
защото онзи, който, за да се моли, трябва 
да коленичи пред образи или предмети, за 
да почувства присъствието на 
Божественото, няма да може да изпита 
духовното усещане за присъствието на Отца 
в сърцето си. 
28 "Блажени са онези, които вярват, без да 
виждат", казах някога и сега го казвам 
отново, защото онзи, който затваря очите 
си за нещата от света, ги отваря за 
духовното, а онзи, който вярва в Моето 
духовно присъствие, трябва да го почувства 
и да му се наслади. 
29. Кога земните хора ще престанат да 
отказват на духа си удоволствието да Ме 
усещат в сърцето си чрез пряка молитва 
или, което е същото, чрез молитва от дух 
към дух...? Тогава, когато Моята светлина 
озари живота на хората и те познаят 
истината и разберат грешките си. 
30 Сега е подходящото време да се молим 
и да размишляваме, но с молитви, 
свободни от фанатизъм и идолопоклонство, 
и със спокойно и дълбоко размишление 
върху Моето Божествено Слово. 
31 Всички часове и всички места могат да 
бъдат подходящи за молитва и медитация. 
Никога не съм ви казвал в моите учения, че 
има места или моменти, които са особено 
предназначени за това. Защо да търсиш 
определени места в света, за да се молиш, 
когато духът ти е по-велик от света, който 
обитаваш? Защо да се ограничавам до 
толкова ограничени образи и места, когато 
съм безкраен? 
32. Най-сериозната причина за духовната 
нищета на хората и техните земни съдби е 
несъвършеният им начин на молитва, 
затова ви казвам, че това знание трябва да 
достигне до цялото човечество. (279, 2 -7) 
33 Невинаги се молите с едно и също 
вътрешно събрание, така че невинаги 
изпитвате един и същ мир или 
вдъхновение. 
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34. Има случаи, в които сте вдъхновени и 
издигате мислите си, а има и такива, в 
които оставате напълно безразлични. Как 
винаги ще получавате съобщенията ми по 
един и същи начин? Трябва да възпитате 
ума и дори тялото си да си сътрудничат с 
духа в моменти на молитва. 
35 Духът винаги е готов да се съедини с 
мен, но се нуждае от добро състояние на 
тялото, за да може да се издигне в тези 
моменти и да се освободи от всичко, което 
го заобикаля в земния му живот. 
36 Положете всички усилия, за да 
постигнете истинска молитва, защото който 
знае как да се моли, носи в себе си ключа 
към мира, здравето, надеждата, духовната 
сила и вечния живот. 
37 Невидимият щит на Моя закон ще го 
предпазва от повторения и опасности. В 
устата си той ще носи невидим меч, с който 
ще поразява всички врагове, които се 
противопоставят на пътя му. Фарът ще 
осветява пътя му сред бурите. 
Непрекъснато чудото ще бъде на една ръка 
разстояние от него, когато има нужда от 
него, независимо дали за себе си, или за 
благото на ближния си. 
38 Молете се, упражнявайте този висок дар 
на Духа, защото именно тази сила ще 
движи живота на хората в бъдещето - тези 
хора, които (вече) в плът ще достигнат до 
единение на (своя) дух с (Моя) Дух. 
39 Бащите на семейства ще имат 
вдъхновението, което им се дава чрез 
молитва, за да ръководят децата си. 
40. Болните ще получат здраве с помощта 
на молитва. Владетелите ще решат 
големите си проблеми, като потърсят 
светлината чрез молитва, а учените ще 
получат откровения чрез дара на 
молитвата. (40, 40 -47) 
41 Ученици: Във "Втората епоха" Моите 
апостоли Ме попитаха как да се молят и Аз 
ги научих на съвършената молитва, която 
вие наричате "Отче наш". 
42. сега ви казвам: Вдъхновявайте се от 
тази молитва, от нейния смисъл, от нейното 
смирение и от нейната вяра, за да може 
вашият дух да общува с Моя. Защото тогава 
вече не телесните устни ще произнасят тези 
благословени думи, а духът, който ще Ми 
говори с подходящия за него език. (136, 64) 

43. Внимавайте не само устните ви да Ме 
наричат "Отче", защото много от вас правят 
това механично. Искам, когато казвате: 
"Отче наш, Който си на небесата, да се 
свети Твоето име", тази молитва да идва от 
дълбините на сърцето ви и да 
размишлявате върху всяка фраза, така че 
след това да бъдете вдъхновени и в 
съвършено общение с Мен. 
44. научих ви на мощната, завършена 
молитва, която наистина приближава 
детето до Отец. Когато произнасяте думата 
"Отец" с плам и благоговение, с 
възвишеност и любов, с вяра и надежда, 
разстоянията изчезват, пространството 
изчезва, защото в този момент на диалог 
между духовете нито Бог е далеч от вас, 
нито вие сте далеч от Него. Молете се по 
този начин и ще приемете в сърцата си с 
пълни шепи благата на моята любов. (166, 
52 -53) 
 
Четирите аспекта на съвършената молитва  
45. Борете се, борете се, за да постигнете 
духовно съвършенство. Показах ви пътя за 
постигане на тази цел. Поверил съм ви 
молитвата като "оръжие", което 
превъзхожда всяко материално оръжие, за 
да се защитите от предателството по пътя 
на живота. Но ще имаш най-доброто 
оръжие, когато изпълниш закона ми. 
46 От какво се състои молитвата? 
Молитвата е прошение, застъпничество, 
поклонение и духовно съзерцание. Всички 
негови части са необходими и едната 
произтича от другата. Защото в интерес на 
истината ви казвам: Молбата се състои в 
това човек да Ме моли да изпълня 
желанията му, да задоволя копнежите му - 
това, което смята за най-важно и 
спасително в живота си. И наистина, казвам 
ви, деца Мои, Отец чува молбите и дава на 
всекиго това, от което най-много се нуждае, 
когато е за негово добро. Но се пазете да не 
поискате нещо, което противоречи на 
изцелението на духа ви. Защото онези, 
които искат само материални блага, 
телесни наслади и преходна власт, искат 
духът им да бъде окован. 
47. Физическите удоволствия носят само 
страдание, не само в този свят, но и след 
преминаването в духовния свят; защото 
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дори там влиянието на тези физически 
желания може да достигне; и тъй като 
духът не може да се освободи от тях, той 
продължава да бъде измъчван от тези 
желания и иска да се върне на земята 
отново и отново, за да се прероди и да 
продължи да живее материално. Затова, 
деца Мои, искайте само това, от което 
наистина се нуждаете за доброто на вашия 
дух. 
48. Вторият вид молитва, застъпничеството, 
произтича от любовта към ближния, онази 
любов, на която ви научих като Учител, 
когато дойдох на този свят. Молете се за 
вашите близки и далечни братя и сестри, за 
тези, които страдат от последиците на 
войната в различните страни, които понасят 
тиранията на преходните управници на 
този свят. 
49 Подгответе се, деца мои, да се молите за 
ближните си, но и в това ходатайство 
трябва да знаете как да просите, защото 
важен е духът. Ако брат ви, родителите ви 
или децата ви са болни, молете се за тях, но 
не настоявайте да останат в този живот, ако 
духът не се нуждае от това. По-скоро 
поискайте този дух да бъде освободен, да 
се пречисти в страданията си, болката да 
подпомогне духовното развитие. Ето защо 
Учителят вече ви е научил във "Втория път" 
да казвате: "Отче, да бъде Твоята воля". 
Защото Отец знае по-добре от всяко свое 
дете от какво се нуждае духът. 
50. Третият вид молитва, преклонението 
пред Божествения Дух, означава 
преклонение пред всичко съвършено; 
защото чрез този вид молитва можете да се 
обедините със съвършенството, с любовта, 
която обхваща цялата вселена. В 
обожанието можете да откриете 
състоянието на съвършенство, което всички 
трябва да достигнете, а обожанието ви 
води към духовно съзерцание, което 
заедно с обожанието ви води до единение 
с Божествения Дух, Източника на вечния 
живот - Източникът, който ви дава сили ден 
след ден да достигнете Царството на Отца. 
51. Ето как трябва да се молите: като 
започнете с молба и завършите с духовно 
съзерцание. Това ще ви даде сила. 
52. Тогава, когато сте добре подготвени, 
трябва да се борите не само за себе си, но и 

да помагате на ближните си да вървят по 
този път. Защото не можете да постигнете 
одухотворяването си само за себе си, а 
трябва да се борите за спасението на 
цялото човечество. (358, 10 - 17) 
 
Спонтанната сърдечна молитва без думи  
53 Хора, тук е гласът на Светия Дух, 
духовното проявление на Бога чрез вашия 
интелект, който ви разкрива не нов закон 
или ново учение, а нов, по-напреднал, по-
духовен и по-съвършен начин на общуване 
с Отец, на приемане и поклонение. (293, 66) 
54 Колко много са тези, които чуват Моето 
Слово, които са станали негови велики 
тълкуватели, но въпреки това не са най-
добрите ученици на Моето Учение, не 
изпълняват Божествената Заповед, която ви 
казва: "Обичайте се един друг". 
55. От друга страна, вижте колко лесно се 
преобразява онзи, който прилага на 
практика дори един атом от моето учение. 
Искате ли пример за това? 
56. Имаше един човек, който през целия си 
живот Ми казваше, че Ме обича, чрез 
молитви, които другите формулираха и 
които той дори не разбираше, защото бяха 
съставени от думи, чието значение не 
знаеше. Но скоро разбрал истинския начин 
на молитва и като оставил настрана старите 
си навици, се съсредоточил в най-
съкровената част на духа си, отправил 
мислите си към Бога и за първи път 
почувствал Неговото присъствие. 
57 Той не знаеше какво да каже на 
господаря си; гърдите му започнаха да 
хлипат, а очите му - да ронят сълзи. В 
съзнанието му се оформи само едно 
изречение: "Баща ми, какво да ти кажа, 
когато не знам как да ти говоря?" 
58 Но тези сълзи, тези ридания, този 
вътрешен възторг и дори неговото 
объркване говореха на Отца на такъв 
красив език, какъвто никога няма да 
можете да намерите нито в човешките си 
езици, нито в книгите си. 
59 Това заекване на човека, който започва 
да се моли духовно със своя Господ, 
прилича на първите думи на бебетата, 
които са наслада и удоволствие за 
родителите им, защото те чуват първите 
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думи на същество, което започва да се 
възражда. (281, 22 - 24) 
60. Висшият дух знае, че човешкото слово 
обеднява и намалява израза на духовната 
мисъл. Затова то оставя безмълвни 
материалните си устни, за да се издигне и 
да изрази на езика, който само Бог знае, 
тайната, която носи скрито в най-
съкровената част на своето същество. (11, 
69) 
61. Колко много радост давате на Моя Дух, 
когато виждам, че издигате мислите си в 
търсене на вашия Отец. Давам ви да 
почувствате моето присъствие и ви заливам 
с мир. 
62. Търсете Ме, говорете Ми, не се 
притеснявайте, че мислите ви са твърде 
тромави, за да изразят молбата ви; Аз ще 
знам как да ги разбера. говорете ми с 
увереността, с която се обръщате към своя 
Отец. Поверявайте Ми оплакванията си, 
както бихте го направили на най-добрия си 
приятел. Попитай Ме за всичко, което не 
знаеш, за всичко, което ти е непознато, и Аз 
ще ти говоря със словото на Учителя. Но се 
молете, за да може в благословения 
момент, когато духът ви се издигне към 
Мен, да получите светлината, силата, 
благословията и мира, които вашият Отец 
ви дава. (36, 15) 
63. В мълчание Ми разказвай за 
страданията си, доверявай Ми желанията 
си. Въпреки че знам всичко, искам малко по 
малко да се научите да формулирате 
собствената си молитва, докато станете 
готови да упражнявате съвършеното 
общение на духа си с Отца. (110, 31) 
64. Молитвата може да бъде дълга или 
кратка, в зависимост от нуждите. Ако 
желаете, можете да прекарвате цели 
часове в това духовно удоволствие, когато 
тялото ви не е уморено или когато няма 
друго задължение, което да изисква 
вниманието ви. И може да е толкова 
кратък, че да се ограничи до секунда, 
когато сте подложени на някакво 
изпитание, което внезапно ви е 
изненадало. 
65. Не думите, с които умът ви се опитва да 
формулира молитвата, достигат до Мен, а 
любовта, вярата или нуждата, с които се 
показвате пред Мен. Ето защо ви казвам, че 

ще има случаи, в които молитвата ви ще 
трае само секунда, защото няма да има 
време да формулирате мисли, изречения 
или идеи, както сте свикнали. 
66. Навсякъде можеш да Ме призоваваш, 
защото за Мен мястото е безразлично, тъй 
като това, което търся, е твоят дух. (40, 36 - 
38) 
67 Във Втората епоха, когато една жена 
попитала Исус дали Йерусалим е мястото, 
където трябва да се покланя на Бога, 
Учителят й отговорил: "Идва време, когато 
нито Йерусалим, нито което и да е друго 
място ще бъде подходящо за поклонение 
на Бога, защото Той ще бъде почитан в дух 
и истина", т.е. от дух в дух. 
68. Когато Моите ученици Ме помолиха да 
ги науча да се молят, Аз им дадох за 
пример молитвата, която вие наричате 
"Отче наш", с което им дадох да разберат, 
че истинската и съвършена молитва е тази, 
която, подобно на тази на Исус, идва 
спонтанно от сърцето и достига до Отца. То 
трябва да съдържа послушание, смирение, 
признание на вината, благодарност, вяра, 
надежда и преклонение. (162, 23 - 24) 
 
Ежедневната молитва 
69 Възлюбени ученици: Практикувайте 
ежедневно духовна молитва и влагайте 
цялото си добро желание в 
усъвършенстването си. 
70. Помнете, че освен че влизате в интимно 
общение с вашия Учител и в тези моменти 
изпитвате безкраен мир, това е най-
добрата възможност да получавате Моите 
Божествени вдъхновения. В тях ще 
намерите обяснение за всичко, което не сте 
разбрали или сте разбрали погрешно. Ще 
намерите начин да предотвратите някаква 
опасност, да разрешите проблем, да 
отстраните неяснота. В този час на 
благословен духовен разговор всичките ви 
сетива ще се просветлят и ще се 
почувствате по-подготвени и склонни да 
правите добро. (308, 1) 
71 Не пропускайте молитвата, дори тя да е 
толкова кратка, че да не трае повече от пет 
минути; но в нея се подлагайте на 
внимателен преглед със светлината на 
съвестта си, за да можете да следите 
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действията си и да знаете къде трябва да се 
поправите. 
72 Ако по време на молитвата изгубите 
представа за време, това ще бъде знак за 
одухотворяване, тъй като сте успели, макар 
и за няколко мига, да излезете от времето - 
времето, което робите на материализма 
желаят само за своите удоволствия или за 
увеличаване на парите си. 
73 Който се изследва всеки ден, ще 
подобри начина си на мислене, живот, 
говорене и чувстване. (12, 30 - 32) 
74. Научих ви, че мъдрост се придобива 
чрез молитва, но поради тази причина не 
искам да удължавате молитвите си. 
Изисквах от вас петминутна молитва и с 
това искам да кажа, че трябва да се молите 
кратко, така че в тези моменти да можете 
истински да се посветите на вашия Отец; а 
останалото време трябва да посветите на 
духовните и материалните си задължения 
към ближните. (78, 52) 
75. сега ви уча на определен начин, по 
който да се подготвите, така че всичките ви 
ежедневни дела да бъдат вдъхновени от 
благородни чувства, а неволите 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 нито за миг 
да не се противопоставяте на послушанието 
и вярата. 
76. истина ви казвам: скоро вашата 
твърдост и резултатът от делата ви ще ви 
учудят. (262, 7 - 8) 
 
Денят за почивка като ден за самоанализ 
77. Още в първите времена ви научих да 
посвещавате седмия ден на Мен. Тъй като 
човекът се е посветил на изпълнението на 
светските си задължения през шестте дни, е 
редно да посвети поне един от тях в служба 
на своя Господ. Не го помолих да ми 
посвети първия ден, а последния, за да 
може през него да си почине от трудовете 
си и да се посвети на духовно съзерцание, 
за да даде възможност на духа си да се 

приближи до своя Отец и да разговаря с 
Него чрез молитва. 
78 Денят за почивка е установен, за да 
може човек, забравяйки за кратко време 
тежката земна борба, да даде възможност 
на съвестта си да му говори, да му напомня 
за закона, да се изследва, да се разкайва за 
прегрешенията си и да взема благородни 
решения за покаяние в сърцето си. 
79 Съботата е ден, който преди е бил 
посветен на почивка, молитва и изучаване 
на закона. Но спазвайки традицията, хората 
забравили братските чувства към ближните 
си и духовните задължения, които имали 
към тях. 
80. Минаха времена, човечеството се разви 
духовно и Христос дойде, за да ви научи, че 
дори в дните на почивка трябва да 
проявявате активна благотворителност и да 
вършите всички добри дела. 
81 Намерението на Исус беше да ви каже, 
че макар един ден да е посветен на 
съзерцание и физическа почивка, трябва да 
разберете, че нито денят, нито часът могат 
да бъдат предопределени за изпълнението 
на мисията на Духа. 
82. Въпреки че Учителят ви е говорил с най-
голяма яснота, хората са се отклонили от 
нея и всеки е избрал деня, който е бил най-
подходящ за него. Ето защо, докато едни 
продължавали да пазят съботата като ден, 
посветен на почивка, други избирали 
неделята, за да празнуват своите служби. 
83. Днес отново ви говоря и моите учения 
ви носят нови знания. Преживели сте много 
опит и сте се развили. Днес не е важно кой 
ден ще посветиш на почивка от земния 
труд, а да знаеш, че през всички дни трябва 
да вървиш по пътя, който съм ти 
определил. Разберете, че няма определен 
час за вашата молитва, защото всяко време 
от деня е подходящо за молитва и за 
практикуване на Моето учение за доброто 
на ближните ви. (166, 31 - 35) 
 
Поискай и ще получиш  
84. 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 
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царят във вашия свят. Познавам 
изтощението на онези, които са живели и 
работили дълго на земята и чието 
съществуване е като тежко бреме за тях. 
Знам за несбъднатостта 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, независимо дали става 
дума за общуване, душевен мир, 
изцеление, задачи или светлина. (262, 72) 
85. не се страхувай от мизерията, тя е само 
временна и в нея ще се молиш, като 
вземаш за пример търпението на Йов. 
Изобилието ще се върне и тогава няма да 
имате достатъчно думи, за да Ми 
благодарите. 
86. Ако веднъж болестта ви потисне, о, 
блажени болни, не се отчайвайте; вашият 
дух не е болен. Издигнете се към Мен в 
молитва и вашата вяра и духовност ще ви 
върнат здравето на тялото. Молете се във 
формата, на която ви научих: духовно. (81, 
43 - 44) 
87. В моменти на изпитание се молете с 
кратка, но искрена молитва и ще се 
почувствате успокоени; а когато постигнете 
хармония с вашия Господ, ще мога да ви 
кажа, че Моята воля е ваша и вашата е Моя. 
(35, 7) 
88. Молете се, но нека молитвата ви се 
определя от ежедневните ви проекти и 
дела; това ще бъде най-добрата ви 
молитва. Но ако искаш да отправиш мисъл 
към Мен, да изразиш с нея молба, кажи Ми 
само: "Отче, да бъде Твоята воля за мен". С 
това ще поискаш дори повече, отколкото 
можеш да разбереш и да се надяваш, и 
тази проста фраза, тази мисъл, ще опрости 
още повече "Отче наш", за което Ме 
помоли в друго време. 
89. С това имате молитвата, 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. Има ли по-голяма 
радост за вас от това да знаете това? Или 
мислиш, че зависи от теб да ми казваш 
какво да правя? (247, 52 - 54) 

90. аз ви научих да се молите и да просите 
за другите, но ви слушам и когато просите 
за себе си. Приемам тази молитва. Но Аз ви 
казвам, че времето, когато ви давах според 
молбата ви, защото бяхте още незрели, 
свърши. Сега Моята воля е да се държите 
като ученици, да Ми предлагате ума и 
сърцето си, когато се молите, но да Ми 
позволявате да чета в тях и да изпълнявам 
волята Си. (296, 69) 
91. Когато Ми задавате въпроси или Ме 
питате, не се напрягайте, опитвайки се да 
Ми обясните ясно проблема си, нито се 
стремете да търсите в ума си най-добрите 
фрази. За Мен е достатъчно, ако в този 
момент духът ти се откъсне от света и 
сърцето и умът ти са чисти, за да могат да 
приемат Моето вдъхновение. Каква полза 
от това да Ми казваш прекрасни думи, ако 
не си в състояние да почувстваш 
присъствието Ми в себе си? Аз знам всичко 
и не е нужно да Ми обясняваш нищо, за да 
те разбера. (286, 9 - 10) 
92. Ако успеете да разберете моето учение, 
то ще ви донесе много удовлетворение, 
много възможности да се развивате нагоре. 
Научете се да се молите, преди да вземете 
каквото и да било решение, защото 
молитвата е идеалният начин да се 
обърнете към вашия Отец, тъй като в нея 
вие търсите светлина и сила, за да се 
изправите пред борбата на живота. 
93. Когато се молите, скоро ще настъпи 
просветление, което ще ви накара ясно да 
различавате доброто от злото, 
препоръчителното от това, което не трябва 
да правите, и това ще бъде най-явното 
доказателство, че сте знаели как да се 
подготвите вътрешно, за да чуете гласа на 
съвестта. 
94. Понасяйте трудностите си с търпение и 
ако не можете да разберете смисъла на 
изпитанията си, молете се и Аз ще ви 
разкрия техния смисъл, за да ги утвърдите 
вътрешно. (333,61 - 62, 75) 
95. Всеки път, когато устните или мислите 
ти Ми казват: "Господи, помилуй ме, смили 
се над болката ми - Господи, не ми отказвай 
прошка", ти доказваш невежеството си, 
объркването си и колко малко Ме 
познаваш. 
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96. Кажи Ми да съчувствам на болката ти? 
Да Ме помолиш да се смиля над Моите 
деца? Помолете Ме да простя греховете ви 
- Аз, който съм Любовта, Милостта, 
Милосърдието, Прошката и Състраданието? 
97. Добре е, че се стремите да трогнете 
онези, които имат твърди сърца на земята, 
и че със сълзи и молби се опитвате да 
събудите състрадание у онези, които нямат 
и следа от състрадание към ближните си; 
но не използвайте тези фрази или мисли, за 
да трогнете Онзи, който ви е създал от 
любов и ви обича вечно. (336, 41 - 43) 
98. Бъдете доволни от големите блага, 
които Отец ви е дарил по отношение на 
всичко, което се отнася до човешкия живот 
на земята. Не искайте това, което би могло 
да доведе до разруха на духа и тялото ви 
[материята]. Имам да ви дам повече, 
отколкото бихте могли да поискате от Мен. 
И все пак Аз съм този, който знае какво 
наистина ви липсва по пътя на живота. 
Казах ти, че ако знаеш как да изпълняваш 
закона Ми, ще Ме видиш в цялата Ми 
слава. (337, 21) 
 
Благословията на застъпничеството  
99. Не придобивайте навика да се молите 
само с думи, молете се с духа. Казвам ви 
също: благославяйте с молитва, изпращайте 
мисли за светлина на ближните си, не 
искайте нищо за себе си; помнете: Този, 
който се грижи за Моето, винаги ще има 
Мен като пазител над себе си. 
100 Семето, което сеете с любов, ще ви се 
върне по много начини. (21, 3 - 4) 
101. не се молете само когато преминавате 
през мъчително изпитание, молете се и 
когато сте спокойни, защото тогава сърцата 
и мислите ви ще могат да се занимават с 
другите. Не се молете само за тези, които са 
ви направили добро, или за тези, които не 
са ви причинили зло; защото макар и това 
да е заслуга, тя не е толкова голяма, 
колкото когато се застъпвате за тези, които 
са ви навредили по някакъв начин. (35, 8) 
102. на какво ви уча в този момент?: Да 
благославяте всичко и всички със сърце и 
дух, защото този, който благославя по този 
начин, прилича на своя Отец, когато Той 
дава топлината си на всички. Затова ви 
казвам: научете се да благославяте с духа, с 

мислите, със сърцето и вашият мир, вашата 
сила и вашата сърдечна топлина ще 
достигнат до този, на когото ги изпращате, 
колкото и далече да сте от него. 
103 Какво би станало, ако всички хора се 
благославяха един друг, дори без да се 
познават и без да са се виждали?: на земята 
би царял съвършен мир, а войната би била 
немислима! 
104. За да стане това чудо реалност, трябва 
да издигнете духа си чрез постоянство в 
добродетелите. Смятате ли, че това е 
невъзможно? (142, 31 m.) 
105 Поискайте и ще ви се даде. Всичко, 
което желаеш за доброто на ближния си, 
поискай от Мен. Искайте, обединете 
молбата си с тази на нуждаещите се и Аз ще 
ви дам това, което искате. (137, 54) 
 
Необходимостта от молитва 
106 "Гледайте и се молете" - повтарям ви 
отново и отново, но не искам да свиквате с 
тези съвети, а да ги обмисляте и да 
действате според тях. 
107. аз ви призовавам да се молите, защото 
този, който не се моли, се отдава на 
излишни, материални, а понякога и 
безсмислени мисли, които, без да го 
осъзнава, благоприятстват и подхранват 
братоубийствените войни. Но когато се 
молиш, твоята мисъл, сякаш е меч на 
светлината, разкъсва завесите на мрака и 
примките на изкушението, които днес 
държат в плен много същества; тя насища 
обкръжението ти с духовна сила и 
противодейства на силите на злото. (9, 25 - 
26) 
108. Хората винаги са били твърде заети със 
земните блянове, за да се замислят за 
важността на молитвата и духовното 
съзерцание на онова, което е отвъд този 
живот, за да могат да открият собствената 
си същност. Който се моли, говори с Отца и 
когато пита, получава незабавен отговор. 
Невежеството на хората по отношение на 
духовното е резултат от липсата на 
молитва. (106, 33) 
109. Наближава времето, когато ще знаете 
как да отдадете дължимото на духа си и на 
света по справедлив начин. Това ще бъде 
време на истинска молитва, на преданост 
към Бога, без фанатизъм, в което ще се 
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молите преди всяко начинание, в което ще 
знаете как да опазите това, което ви е 
поверено. 
110. Как може човек да сгреши, ако вместо 
да върши волята си, първо помоли своя 
Отец в молитва? Който се моли, живее в 
общение с Бога, познава стойността на 
благата, които получава от своя Отец, и 
същевременно разбира смисъла или целта 
на изпитанията, през които преминава. 
(174, 2 - 3) 
 
Лечебното въздействие на молитвения 
живот  
111. През цялото време ви казвах: Молете 
се. Днес ви казвам, че чрез молитва можете 
да получите мъдрост. Ако всички хора се 
молеха, те никога нямаше да се отклонят от 
пътя на светлината, очертан от Мен. Чрез 
молитвата болните ще бъдат изцелени, 
няма да има повече невярващи и мирът ще 
се върне в духовете. 
112. Как може човек да бъде щастлив, 
когато е отхвърлил моята благодат? Нима 
той смята, че любовта, милосърдието и 
кротостта не са качества на човешкия 
живот? (69, 7 - 8) 
113. знайте, че слово, в което няма любов, 
няма нито живот, нито сила. Питате Ме как 
можете да започнете да обичате и какво 
трябва да направите, за да се събуди това 
чувство в сърцата ви, а Аз ви казвам: това, с 
което трябва да започнете, е да можете да 
се молите правилно. Това ще ви доближи 
до Учителя, а този Учител съм Аз. 
114. В молитвата ще намерите утеха, 
вдъхновение и сила, тя ще ви донесе 
прекрасно удовлетворение от това, че 
можете да говорите с Бога на доверие, без 
свидетели или посредници. Бог и вашият 
дух са обединени в този сладък момент на 
доверие, духовен диалог и благословии. 
(166, 43 - 44) 
115. Винаги, когато имате нужда от 
довереник, от добър приятел, обърнете се 
към Мен и Ми разкажете за страданията, 
които може би съществуват в сърцата ви, и 
Аз ще ви посъветвам най-добрия начин - 
решението, което търсите. 
116. Ако духът ви е обременен с тежести, 
това е, защото сте съгрешили. Аз ще ви 
приема и ще бъда добър в преценката си, 

ще укрепя решимостта ви да се поправите и 
ще ви върна силата, която сте загубили. 
117. Само следването на моите учения ще 
ви запази в благодатта и ще съхрани 
духовното и физическото ви здраве. 
Опитът, който ще придобиете, ще бъде 
светлина, която малко по малко ще 
натрупвате в духа си. (262, 20 - 21) 
118. духът, който умее да живее бодро, 
никога не се отклонява от пътя, който 
неговият Господ му е начертал, и е в 
състояние да използва своето наследство и 
дарби, докато не постигне висшето си 
развитие. 
119. това същество трябва да напредва в 
изпитанията, защото живее бдително и 
никога не се оставя да бъде доминирано от 
материята. Който бди и се моли, винаги ще 
излиза победител от кризите на живота и 
ще върви по пътя на живота с твърда 
крачка. 
120. Колко различно е поведението на 
онзи, който забравя да се моли и да бди! 
Той доброволно се отказва да се защитава с 
най-добрите оръжия, които съм дал на 
човека, а именно вярата, любовта и 
светлината на познанието. Той е този, който 
не чува вътрешния глас, който му говори 
чрез интуицията, съвестта и сънищата. Но 
сърцето и умът му не разбират този език и 
не вярват на посланието на собствения му 
дух. (278, 2 - 3) 
121 Молитвата е средството, разкрито на 
твоя дух, за да достигне до Мен с твоите 
въпроси, тревоги и желание за светлина. 
Чрез този диалог можете да разсеете 
съмненията си и да разкъсате завесата, 
която крие някаква мистерия. 
122 Молитвата е началото на диалога 
между духовете, който ще разцъфти и ще 
даде плод сред това човечество в идните 
времена. 
123. Днес Аз разкрих всичко това на този 
народ, който Ме слуша, за да бъде той 
предвестник на времето на 
одухотворяването. (276, 18 - 19) 
 
Силата на молитвата 
124. Когато някой от вас се моли, той не 
осъзнава какво постига с мислите си в 
духовното. Ето защо ще научите, че когато 
се молите за своите ближни - за народите, 
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които се унищожават във война - вашият 
дух на свой ред води мисловна битка срещу 
злото в тези моменти и че вашият меч, 
който е мир, разум, справедливост и 
желание за добро за тях, се изправя срещу 
оръжията на омразата, отмъщението и 
арогантността. 
125. Сега е дошло времето, когато хората 
ще осъзнаят силата на молитвата. За да има 
молитвата истинска сила и светлина, е 
необходимо да я изпращате към Мен с 
любов. (139, 7 - 8) 
126 Мисълта и духът, обединени в 
молитвата, създават в човека сила, 
превъзхождаща всяка човешка сила. 
127 В молитвата слабият се укрепва, 
страхливият се изпълва със смелост, 
невежият се просветлява, страхливият става 
безсъвестен. 
128 Когато духът е в състояние да работи в 
хармония с ума, за да постигне истинска 
молитва, той се превръща в невидим 
войник, който временно се отдалечава от 
това, което се отнася до неговото същество, 
премества се на други места, освобождава 
се от влиянието на тялото и се посвещава 
на борбата си да върши добро, да прогонва 
злини и опасности, да донесе искра 
светлина, капка балсам или дъх на мир на 
нуждаещите се. 
129. От всичко, което ви казвам, разберете 
колко много сте способни да направите с 
духа и с ума си сред хаоса, който е обхванал 
това човечество. Вие се намирате в свят на 
противоположни мисли и идеи, където 
бушуват страсти и се сблъскват чувства на 
омраза, където мисълта е объркана от 
материализма, а духовните същества са 
обгърнати от мрак. 
130 Само онзи, който се е научил с помощта 
на молитвата да се издига умствено и 
духовно в областите на светлината, в 
сферите на мира, ще може да навлезе в 
света на борбата, в който се отразяват 
всички човешки страсти, без да бъде 
победен, а напротив, ще остави нещо 
полезно за онези, които се нуждаят от 
светлината на духа. (288, 18 - 22) 
131 Научете се да се молите, защото и с 
молитва можете да направите много 
добро, както можете да се защитите от 
предателство. Молитвата е щит и оръжие; 

ако имате врагове, защитавайте се чрез 
молитва. Но знайте, че това оръжие не 
трябва да ранява или наранява никого, 
защото единствената му цел е да внесе 
светлина в мрака. (280, 56) 
132. Силите на природата се разгръщат 
срещу човека. Няма да се страхуваш, 
защото знаеш, че съм ти дал власт да 
побеждаваш злото и да защитаваш 
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. 
133 Молете се искрено, установявайте 
общение с Моя Дух, не търсете определено 
място за това. Молете се под някое дърво, 
на пътя, на върха на планината или в ъгъла 
на леглото си и Аз ще сляза да говоря с вас, 
да ви просветля и да ви дам сила. (250, 24 - 
25) 
134. Истина ви казвам, че ако вече бяхте 
единни в дух, мисъл и воля, само молитвата 
ви щеше да е достатъчна, за да спре 
народите, които живеят в подготовка за 
Часа, когато ще искат да се нахвърлят един 
върху друг. Ще премахнете враждите, ще 
бъдете пречка за всички зли планове на 
вашите ближни, ще бъдете като невидим 
меч, който побеждава силните, и като 
силен щит, който защитава слабите. 
135 Човечеството, изправено пред тези 
очевидни доказателства за съществуването 
на висша сила, би се спряло за миг, за да се 
замисли, и този размисъл би му спестил 
много тежки сътресения и посегателства, 
които иначе ще получи от природата и 
нейните стихии. (288, 27) 
136. Ако имахте голяма вяра и по-голямо 
познание за силата на молитвата - колко 
много дела на милосърдие щяхте да 
извършите чрез мисловната си способност. 
Но вие не сте й дали цялата сила, която 
притежава, и затова често не осъзнавате 
какво предотвратявате в момент на 
истински почувствана и истинска молитва. 
137. Не осъзнавате ли, че нещо по-висше 
пречи на най-нечовешката от вашите войни 
да избухне във вашия свят? Не разбирате 
ли, че това чудо е повлияно от милиони 
молитви на мъже, жени и деца, които с 
духа си се борят с тъмните сили и 
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противодействат на войната? 
Продължавайте да се молите, 
продължавайте да наблюдавате, но 
влагайте в тази дейност цялата вяра, на 
която сте способни. 
138. Молете се, хора, и разстилайте над 
войната, болката и мизерията мантията на 
мира на вашите мисли, с която ще 
образувате щит, под чиято защита вашите 
ближни ще намерят просветление и 
убежище. (323,24 - 26) 
 
Любовта към Бога и ближния като 
поклонение на Бога  
139. Знайте, о, Мои нови ученици, че 
вашата почит и преклонение пред Господа 
трябва да бъдат постоянни, без да чакате 
определено време или дни, за да ги 
предложите, точно както любовта на вашия 
Отец към вас е постоянна. Но ако искаш да 
знаеш как да си спомняш за Моите дела на 
любовта всеки ден, без да изпадаш във 
фанатизъм, ще ти кажа: животът ти трябва 
да бъде постоянна почит към Онзи, Който е 
създал всичко чрез любовта помежду ни. 
140. постъпвайте така и Аз ще ви дам това, 
което смирено искате от Мен: да ви бъдат 
простени прегрешенията ви. Утешавам ви и 
ви давам облекчение, но ви казвам: Когато 
откриете грешките си и съвестта ви съди, 
молете се, поправяйте грешките си, 
въоръжете се със сила, за да не извършите 
отново същия грях и да не се налага да Ме 
молите многократно да ви простя. Моето 
Слово ви учи, за да можете да се издигнете 
и да получите достъп до светлината и 
одухотворяването. (49, 32 - 33) 
141. "Жаден съм" - казах на онази тълпа, 
която не разбра думите Ми и се наслади на 
предсмъртните Ми мъки. Какво бих могъл 
да кажа днес, когато виждам, че не само 
една тълпа, но и целият свят наранява Моя 
дух, без да осъзнава болката Ми? 
142. Жаждата ми е безкрайна, 
невъобразимо голяма и само твоята любов 
ще може да я утоли. Защо ми предлагате 
външен култ вместо любов? Не знаете ли, 
че докато ви моля за вода, вие ми 
предлагате жлъчка и оцет? (94, 74 - 75) 
143. Наистина ви казвам, че именно тези, 
които са страдали много и често са Ме 
наранявали, ще Ме обичат най-пламенно, а 

от сърцето им постоянно ще тече жертва на 
Моята Божественост. Това няма да са 
материални дарове, псалми или земни 
олтари. Те знаят, че най-
удовлетворяващото жертвоприношение и 
поклонение за Мен са делата на любов, 
които правят за своите братя. (82, 5) 
144. Ден след ден твоята духовна молитва 
стига до Мен, чийто език земното ти 
естество не познава, защото те не са думи, 
произнесени от устните ти, нито идеи, 
формирани от ума ти. Молитвата на духа е 
толкова дълбока, че е отвъд човешките 
способности и сетива. 
145. 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. 
(256, 63 - 64) 
146. народ: Дойде времето да знаете как да 
се молите. Днес не ви казвам да паднете на 
земята, не ви уча да се молите с устните си 
или да Ме призовавате с избрани думи в 
красиви молитви. Днес ви казвам: 
Обърнете се към Мен мислено, повдигнете 
духа си и Аз винаги ще сляза, за да 
почувствате Моето присъствие. Ако не 
знаеш как да говориш с твоя Бог, твоето 
покаяние, твоите мисли, твоята болка ще са 
достатъчни за Мен, твоята любов ще е 
достатъчна за Мен. 
147. Това е езикът, който чувам, езикът, 
който разбирам, езикът без думи, езикът на 
истинността и искреността. Това е 
молитвата, на която ви научих в тази Трета 
епоха. 
148. Винаги, когато сте извършили добро 
дело, сте усещали Моя мир, увереност и 
надежда, защото тогава Отец е много близо 
до вас. (358, 53 - 55) 
149. отхвърлям всичко, което е човешка 
суета и човешко великолепие, защото само 
духовното, благородното и великодушното, 
чистото и вечното достига до Моя дух. 
Спомнете си, че казах на самарянката: "Бог 
е Дух и онези, които Му се кланят, трябва 
да Го боготворят в дух и истина". Търсете 
Ме в Безкрайното, в Чистото и там ще Ме 
намерите. 
150. Защо Ми предлагате това, което съм 
създал за вас? Защо Ми предлагате цветя, 
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ако те не са ваша работа? Напротив, ако Ми 
предложите дела на любов, милосърдие, 
прошка, справедливост, помощ за ближния, 
тази почит със сигурност ще бъде духовна и 
ще се издигне до Отца като ласка, като 
целувка, която децата изпращат на своя 
Господ от земята. (36, 26 + 29) 
151 Също така не искам да ограничавате 
поклонението си на Бога до материални 
места за срещи, защото тогава ще затворите 
духа си и няма да му позволите да разпери 
криле, за да спечели вечността. 
152. Олтарът, който ви оставям, за да 
отслужите на него поклонението, което 
очаквам, е самият живот без никакви 
ограничения, отвъд всички религии, всички 
църкви и секти, защото се основава на 
духовното, на вечното, на Божественото. 
(194,27 - 28) 
 
Диалогът между Бога и човека  
153. Днес идвам при вас с едно учение, 
което, веднъж разбрано, е най-лесно да се 
изпълни, дори ако на света му се струва, че 
е невъзможно да го осъществи. Аз ви уча на 
поклонението на любовта към Бога чрез 
вашия живот, вашите дела и духовна 
молитва, която не се изрича от устните на 
определено място, нито се нуждае от 
култови действия или образи, за да бъде 
вдъхновена. (72, 21) 
154. Докато хората искаха да разпознаят в 
Мен далечен, недостъпен Бог, Аз се заех да 
им докажа, че съм по-близо до тях, 
отколкото миглите до очите им. 
155 Те се молят механично и когато не 
виждат веднага изпълнено всичко, за което 
са помолили по спешност, възкликват 
обезсърчено: "Бог не ни чу". 
156. Ако знаеха как да се молят, ако бяха 
обединили сърцето и ума с духа си, щяха да 
могат да чуват в духа си Божествения глас 
на Господ и да чувстват, че Неговото 
присъствие е много близо до тях. Но как ще 
усетят Моето присъствие, ако Ме търсят 
чрез външни култове? Как биха постигнали 
това, че духът им става чувствителен, ако 
дори се покланят на своя Господ в образи, 
направени от техните ръце? 
157. Искам да разбереш, че съм много 
близо до теб, че лесно можеш да се 

свържеш с Мен, да Ме почувстваш и да 
получиш Моите вдъхновения. (162, 17 - 20) 
158 Практикувайте мълчание, което помага 
на духа да намери своя Бог. Това мълчание 
е като кладенец на знанието и всички, 
които влизат в него, се изпълват с яснотата 
на моята мъдрост. Тишината е като място, 
оградено с неразрушими стени, до което 
има достъп само духът. Човек постоянно 
носи в себе си знанието за тайното място, 
където може да се съедини с Бога. 
159. Мястото не е важно къде се намирате, 
навсякъде можете да се свържете с вашия 
Господ, независимо дали сте на върха на 
планината или в дълбините на долината, в 
суматохата на града, в спокойствието на 
дома или в разгара на битката. Когато Ме 
потърсиш в твоето светилище, в дълбоката 
тишина на твоето издигане, портите на 
универсалния и невидим храм ще се 
отворят мигновено, за да можеш наистина 
да почувстваш, че си в дома на твоя Отец, 
който присъства във всеки дух. 
160. когато болката от изпитанията ви 
натежи, а страданията на живота унищожат 
чувствата ви, когато изпитвате горещо 
желание да получите малко покой, 
оттеглете се в спалнята си или потърсете 
тишината, самотата на полето; там 
повдигнете духа си, водени от Съвестта, и 
се потопете. Тишината е царството на духа, 
невидимо за физическите очи. 
161 В момента на навлизане в духовен 
възторг човек постига това, че висшите 
сетива се събуждат, интуицията се 
проявява, вдъхновението сияе, бъдещето 
може да бъде прозряно, а духовният живот 
ясно разпознава далечното и прави 
възможно това, което преди е изглеждало 
непостижимо. 
162. Ако искате да влезете в тишината на 
това светилище, в тази съкровищница, 
трябва сами да подготвите пътя, защото 
само с истинска чистота ще можете да 
влезете в нея. (22, 36 - 40) 
163. Необходимо е Моите пророци да се 
издигнат отново, за да наставляват 
човечеството. Защото докато има народи, 
които се самоунищожават, заслепени от 
амбиции и насилие, онези, които са 
получили моята светлина и които съдят 
безпристрастно човечеството, се страхуват 
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да се заемат със задачата си и да 
разпространяват Благата вест. 
164. Ако хората знаеха как да се молят с 
духа, щяха да чуят гласа ми, щяха да 
получат вдъхновението ми. Но всеки път, 
когато се молят, над духовните им очи се 
спуска завеса, която скрива от тях 
светлината на Моето присъствие. Трябва да 
дойда при хората в моментите, когато 
телата им са в покой, да събудя духа им, да 
го призова и да разговарям с него. Христос 
е този, който влиза в сърцето ви като 
крадец в дълбока нощ, за да посее в него 
семето на любовта. (67, 29) 
165 Научете се да се молите и да 
размишлявате едновременно, за да може 
във всеки от вас да се прояви знание и 
разбиране. (333, 7) 
166. Духовността е свобода. Затова онези, 
които Ме слушат в този момент и които са 
разбрали смисъла на това освобождаващо 
учение, виждат, че пред тях се отваря 
широка долина, в която ще се борят и ще 
свидетелстват, че е дошло времето, когато 
Бог, Всемогъщият Създател, е дошъл, за да 
установи диалог между Него и човека. (239, 
8) 
167 Учението на Христос е духовно, но 
човекът го е обградил с обреди и форми, за 
да го направи достъпно за духовните 
същества от ниско ниво. 
168. Навлезли сте във времето на Духа на 
великите откровения, в което 
материализмът, измамата и 
несъвършенството ще изчезнат от всеки 
култ, в което всеки човек чрез своя дух ще 
разпознае своя Бог, който е изцяло дух. По 
този начин той ще открие формата на 
съвършеното общение. (195, 77 - 78) 
169 След като хората се научат да 
разговарят с моя дух, вече няма нужда да 
търсят книги или да задават въпроси. 
170. Днес те все още питат тези, на които 
вярват, за да знаят повече, или търсят 
писания и книги - в желанието си да 
намерят истината. (118, 37) 
171 Ако се научите да медитирате 
ежедневно за кратко време и ако 
медитацията ви се отнася до духовния 
живот, ще откриете безкрайни обяснения и 
ще получите откровения, които не бихте 
могли да получите по друг начин. 

172. Вашият дух вече притежава достатъчно 
светлина, за да Ме пита и да получи 
отговора Ми. Човешкият дух вече е 
достигнал голяма висота на развитие. 
Наблюдавайте скромните си съграждани, 
които въпреки липсата на знания ви 
изненадват с дълбоките си наблюдения и с 
ясния начин, по който си обясняват това, 
което за много други е необяснимо. Това от 
книгите ли се получава или от училищата?: 
Не. Но те са открили по интуиция или по 
необходимост дара на медитацията, която 
е част от духовната молитва. В уединението 
си, защитени от влияния и предразсъдъци, 
те са открили пътя за общуване с Вечното, 
Духовното, Истинското; и някои повече, 
други по-малко, но всички, които са 
размишлявали върху истинската същност на 
живота, са получили духовна светлина в 
съзнанието си. (340, 43 - 44) 
173. Вие Ме питате какво представлява 
молитвата и Аз ви отговарям: Да позволите 
на духа си да се издигне свободно към 
Отца; да се отдадете на това действие с 
пълно доверие и вяра; да приемете в 
сърцето и в ума си впечатленията, получени 
чрез Духа; да потвърдите с истинско 
смирение волята на Отца. Който се моли по 
този начин, се радва на моето присъствие 
във всеки момент от живота си и никога не 
се чувства нуждаещ се. (286,11) 
174 В най-чистото му същество, в духа, ще 
запиша закона Си в това време, ще направя 
така, че да се чуе гласът Ми, ще съградя 
храма Си; защото това, което не е във 
вътрешността на човека, което не е в духа 
му, е все едно, че не съществува. 
175. Дали някой ще построи огромни 
материални църкви в Моята чест, дали ще 
Ми предложи празници и церемонии, 
изпълнени с великолепие - това дарение 
няма да стигне до Мен, защото не е 
духовно. Всеки външен култ винаги носи 
суета и показност; но тайното приношение - 
онова, което светът не вижда и което Ми 
принасяте от дух на дух - Ме достига заради 
своята скромност, искреност, истинност, с 
една дума: защото произлиза от духа. 
176. Спомнете си Моята притча, дадена ви 
през Втората епоха, известна като Притчата 
за фарисея и митаря, и ще видите, че Моето 
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учение е едно и също през всички векове. 
(280, 68) 
177. Знаете ли, че някои са обичани, без да 
го заслужават? Ето как те обичам. Дай Ми 
кръста си, дай Ми скърбите си, дай Ми 
провалените си надежди, дай Ми тежкия 
товар, който носиш. Ще се справя с всяка 
болка. Освободете се от бремето си, за да 
бъдете щастливи; влезте в светилището на 
Моята любов и замълчете пред олтара на 
вселената, за да може духът ви да 
разговаря с Отец на най-красивия език - 
този на любовта. (228,73) 
 

Глава 18 - Делата на 
милосърдието и централната 
роля на любовта  
 
Благословията на добрите дела със задна 
дата 
1 Наблюдавайте всички видове човешка 
мизерия, болка, нужда и нека сърцето ви 
става все по-състрадателно при вида на 
болката, която ви заобикаля навсякъде. 
2 Ако в най-дълбоката част на същността си 
усещате щедър и благороден порив да 
правите добро, позволете на този импулс 
да ви завладее и да се прояви. Духът е този, 
който предава своето послание, защото е 
намерил тялото (душата) си готово и 
желаещо. (334, 3 - 4) 
3 Внимавай любовта да бъде на първо 
място сред стремежите ти и никога не се 
разкайвай, че си бил милосърден; защото 
чрез тази добродетел ще получиш най-
голямото удовлетворение и щастие в 
съществуването си и същевременно ще 
постигнеш цялата мъдрост, сила и 
възвишеност, за които копнее всеки 
благороден ум. 
4. Като проявявате милосърдие към 
ближните си, ще пречистите духа си и по 
този начин ще изплатите стари дългове. Ще 
облагородите човешкия си живот и ще 
издигнете духовния си живот. 
5 Тогава, когато един ден стигнете до 
портата, на която всички ще почукате, 
вашето благословение ще бъде много 
голямо, защото ще чуете призива за добре 
дошли, който ще ви отправи духовният 
свят, който ще ви благослови и ще ви 

призове към работата по обновяването и 
одухотворяването. (308,55 - 56) 
6 Казвам ви: Блажени са онези от моите 
работници, които умеят да съчувстват в 
сърцата си на страданията на онези, които 
са загубили свободата или здравето си, и 
които ги посещават и утешават. Защото 
един ден те ще се срещнат отново, в този 
или в друг живот, и не знаете дали няма да 
имат повече здраве, повече свобода и 
повече светлина от тези, които са им 
донесли посланието на любовта в затвора 
или в болницата. След това ще покажат 
благодарността си и ще подадат ръка на 
този, който им я е дал в друг момент. 
7 онзи миг, в който си донесъл Моето Слово 
близо до сърцето им - онзи миг, в който 
ръката ти ги е погалила по челото и си ги 
накарал да мислят за Мен и да Ме чувстват 
- никога няма да бъде изтрит от съзнанието 
им, както в съзнанието им няма да бъдат 
забравени твоето лице и твоят братски глас, 
затова те ще те разпознаят, където и да си. 
(149, 54 - 55) 
8 Както ви милва дъхът на вятъра и 
слънцето, така, народе Мой, милвайте 
ближните си. Това е времето, когато 
нуждаещите се и изпадналите в беда са 
много. Разберете, че онзи, който ви моли за 
услуга, ви дава благодатта да бъдете 
полезни на другите и да работите за 
спасението си. Той ви дава възможност да 
бъдете милостиви и така да станете като 
своя Отец. Защото човекът е роден, за да 
разпръсне семето на доброто в света. 
Тогава разберете, че всеки, който ви 
помоли, ви прави услуга. (27, 62) 
 
Истинска и фалшива благотворителност 
9 О, ученици, вашата върховна задача ще 
бъде дейността на любовта! Често ще го 
правите тайно, без да се хвалите, без да 
съобщавате на лявата ръка какво е 
направила дясната. Но ще има случаи, 
когато вашата дейност на любов ще бъде 
видяна от ближните ви, за да се научат да 
участват в нея. 
10 Не се безпокойте за наградата. Аз съм 
Бащата, който възнаграждава делата на 
децата си справедливо, без да забравя нито 
едно. 
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11 Казах ви, че ако дадете чаша вода с 
истинска любов, тя няма да остане без 
награда. 
12 Блажени са онези, които Ми казват, 
когато дойдат при Мен: "Господи, не 
очаквам нищо като награда за делата си; 
достатъчно ми е да съществувам и да знам, 
че съм Твое дете, и вече духът ми е 
изпълнен с щастие". (4, 78 - 81) 
13 Не хранете егоистични желания, 
мислейки само за одухотворяването си и за 
наградата си; защото разочарованието ви 
ще бъде много болезнено, когато влезете в 
духовното, защото ще откриете, че 
всъщност не сте спечелили награда. 
14. За да разберете по-добре това, което 
искам да ви кажа, ви давам следния 
пример: Има и винаги е имало мъже и 
жени, които са се стараели да вършат 
благотворителни дела сред ближните си, 
но когато са идвали при Мен, не са могли 
да Ми покажат никакви заслуги за 
духовното си щастие. Каква е причината за 
това? Можете ли да си представите, че те са 
били жертви на несправедливост от страна 
на баща си? Отговорът е прост, ученици: те 
не можеха да пожънат нищо добро за себе 
си, защото делата им не бяха искрени. 
Защото когато протягаха ръка, за да дадат 
нещо, те никога не го правеха от истинско 
чувство на милосърдие към страдащия, а 
мислеха за себе си, за своето спасение, за 
своята награда. Някои са били подтикнати 
към това от личен интерес, други - от суета, 
но това не е истинско милосърдие, защото 
не е било нито почувствано, нито 
безкористно. Казвам ви, че който няма 
искреност и любов в себе си, не сее 
истината и не получава награда. 
15. Привидното милосърдие може да ти 
донесе много удовлетворения на земята, 
които идват от възхищението, което 
предизвикваш, и ласкателствата, които 
получаваш; но привидното не влиза в 
Моето царство, там отива само истинското. 
Там ще отидете всички, без да можете да 
скриете и най-малката сквернота или 
нечестност. Защото преди да се явите пред 
Бога, ще трябва да оставите настрана 
парадните наметала, короните, отличията, 
титлите и всичко, което принадлежи на 
света, за да се явите пред Върховния съдия 

като обикновени духовни същества, които 
дават отчет пред Създателя за възложената 
им задача. (75, 22 - 24) 
16. Който желае да бъде полезен на 
ближния си от любов, той се посвещава на 
доброто по някой от многото начини, които 
животът предлага. Той знае, че е човешко 
същество, което ще бъде готово да бъде 
използвано от Божествената воля за много 
високи цели. Искам вие, о, ученици, да 
придобиете знания, за да можете да 
освободите от грешките им онези, които са 
изгубили пътя към възходящото развитие. 
17 Истинската любов, която надхвърля 
човешките чувства на сърцето, е плод на 
мъдростта. Вижте как чрез словото Си 
посявам мъдрост в света на въображението 
ви, а след това очаквам плодовете на 
любовта ви. 
18 Има много начини да правиш добро, 
много начини да утешаваш и да служиш. 
Всички те са израз на любовта, която е една 
- любовта, която е мъдрост на духа. 
19 Някои могат да вървят по пътя на 
науката, други - по този на духа, трети - по 
пътя на чувствата, но съвкупността от 
всички ще доведе до духовна хармония. 
(282, 23 - 26) 
 
Духовна и материална дейност на любовта 
20. Ако сте материално бедни и по тази 
причина не можете да помогнете на 
ближните си, не скърбете. Молете се и Аз 
ще направя така, че светлината да засияе и 
мирът да дойде там, където няма нищо. 
21. Истинското милосърдие, от което се 
ражда състраданието, е най-добрият 
подарък, който можете да дадете на 
нуждаещите се. Ако, когато давате монета, 
хляб или чаша вода, не изпитвате чувство 
на любов към ближния - наистина ви 
казвам, тогава не сте дали нищо и за вас ще 
е по-добре да не се отделяте от това, което 
давате. 
22 Кога, човечество, ще познаеш силата на 
любовта? Досега никога не сте използвали 
тази сила, която е в основата на живота. 
(306, 32 - 33) 
23 Във всички, които ви заобикалят, не 
виждайте врагове, а братя. Не изисквайте 
наказание за никого; бъдете 
снизходителни, за да дадете пример за 
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прошка и за да няма разкаяние в духа ви. 
Затворете устата си и Ме оставете да отсъдя 
делото ви. 
24 Излекувай болните, върни разума на 
обърканите. Прогонете духовете, които 
замъгляват съзнанието, и накарайте и 
двамата да си върнат изгубената светлина. 
(33, 58 - 59) 
25. ученици: Принципът, на който ви научих 
във Втората епоха: да се обичате един друг, 
е приложим към всички действия в живота 
ви. 
26 Някои Ми казват: "Учителю, как мога да 
обичам ближния си, след като съм 
незначително същество, чийто живот е 
изпълнен с физически труд?" 
27 На тези мои ученици казвам: дори в тази 
физическа работа, която изглежда без 
значение, можете да обичате ближния си, 
ако вършите работата си с желание да 
служите на ближните си. 
28. Представете си колко красив би бил 
животът ви, ако всеки човек работеше с 
идеята да прави добро, обединявайки 
своите малки усилия с тези на другите. 
Наистина ви казвам, че вече няма да има 
нещастие. Но истината е, че всеки работи за 
себе си, като мисли за себе си и най-много 
за своето. 
29. Всички трябва да знаете, че никой не 
може да бъде достатъчен за себе си и че се 
нуждае от другите. Всички вие трябва да 
знаете, че сте дълбоко обвързани с една 
универсална мисия, която трябва да 
изпълнявате обединени - не обединени от 
земни задължения, а обединени от чувства, 
от вдъхновение и идеали, с една дума: от 
любов един към друг. Тогава плодовете ще 
бъдат за доброто на всички. (334, 35 - 37) 
30. казвам ви, ученици, по Моя закон на 
любовта, че ако не можете да вършите 
съвършени дела като тези, които Аз вършех 
в Исус, трябва поне да полагате усилия в 
живота си да се доближите до тях. 
Достатъчно ми е да видя малко добра воля 
да Ми подражавате и малко любов към 
ближния, и Аз ще бъда с вас, разкривайки 
благодатта и силата Си по пътя ви. 
31. Никога няма да сте сами в битката. След 
като не ви оставям сами, когато ви тежи 
тежестта на греховете ви, вярвате ли, че ви 
изоставям, когато вървите по пътя си под 

тежестта на кръста на тази мисия на 
любовта? (103, 28 - 29) 
 
Цялостното значение на любовта 
32 През цялото време моето учение ви е 
разяснявало, че неговата същност е любов. 
33 Любовта е същността на Бога. От тази 
сила черпят всички същества, за да живеят; 
от нея произлиза животът и цялото 
творение. Любовта е произходът и целта в 
съдбата на всичко, създадено от Отец. 
34 В присъствието на тази сила, която 
движи, осветява и оживява всички неща, 
смъртта изчезва, грехът се изпарява, 
страстите преминават, нечистотиите се 
отмиват и всичко несъвършено се 
усъвършенства. (295, 32) 
35 Разкрих ти моето съществуване и 
причината за твоето съществуване. Разкрих 
ви, че огънят, който дава живот и оживява 
всичко, е любовта. Той е източникът, от 
който са се появили всички форми на 
живот. 
36 Ето, вие сте родени от любов, 
съществувате от любов, намирате прошка 
от любов и ще бъдете от любов за 
вечността. (135, 19 - 20) 
37. Любовта е произходът и причината за 
вашето съществуване, о, хора. Как бихте 
могли да живеете без този подарък? 
Повярвайте ми, има много хора, които 
носят смъртта в себе си, и други, които са 
болни просто защото не обичат никого. 
Лечебният балсам, който е спасил мнозина, 
е бил любовта, а Божественият дар, който 
въздига към истински живот, който 
изкупува и въздига, също е любов. (166, 41) 
38 Любов! Тези, които не обичат, носят 
дълбока тъга: не притежават, не чувстват 
най-красивото и най-висшето нещо в 
живота. 
39 На това ви е научил Христос със Своя 
живот и със Своята смърт и това, което ви е 
завещал в Своето Божествено Слово, 
обобщено в изречението: "обичайте се 
един друг с онази любов, която Аз ви 
показах". 
40 ще дойде денят, когато онези, които не 
са обичали, освобождавайки се от 
горчивината и предразсъдъците си, ще 
дойдат и ще си починат при Мен, където ще 
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се върнат към живота, когато чуят Моето 
любящо слово на безкрайна нежност. 
41. истина ви казвам: в любовта е Моята 
сила, Моята мъдрост и Моята истина. Тя е 
като неизмеримо дълга стълба от стъпала, 
която се проявява в различни форми - от 
най-низшите човешки същества до най-
висшите духове, достигнали съвършенство. 
42 Обичайте, дори да ви пречи, но обичайте 
винаги. Не мразете, защото омразата оставя 
следи от смърт, докато любовта ви кара да 
си прощавате и всяка обида се изтрива. 
(224,34 - 36) 
43 Казвам ви: Който не проявява любовта 
си в най-висша форма и с абсолютна 
искреност, той не обича. Той няма да има 
истинско знание и ще притежава съвсем 
малко. От друга страна, онзи, който обича с 
целия си дух и с всички дадени му сили, ще 
носи в себе си светлината на мъдростта и 
ще чувства, че всъщност е собственик на 
всичко, което го заобикаля; защото това, 
което притежава Отец, е собственост и на 
Неговите деца. (168, 11) 
44 Любовта ще ви даде мъдростта да 
разберете истината, която другите напразно 
търсят по неравните пътища на науката. 
45. Позволете на Учителя да ви ръководи 
във всички действия, думи и мисли. 
Пригответе се по неговия добър и любящ 
пример и тогава ще проявите Божествената 
любов. Така ще се чувствате близо до Бога, 
защото ще бъдете в хармония с Него. 
46 Ако обичаш, ще успееш да бъдеш 
кротък, както беше Исус. (21, 10 - 12) 
47 Който обича, разбира; който се учи, има 
воля; който има воля, може да прави много 
неща. Казвам ви: който не обича с цялата 
сила на ума си, няма да придобие духовна 
извисеност или мъдрост, нито ще извърши 
велики дела. (24, 41) 
48 Не позволявай на сърцето ти да се 
възгордее, защото то символизира огъня на 
вечността на Онзи, от когото всичко е 
излязло и където всичко се възражда. 
49 Духът използва сърцето, за да обича с 
помощта на тялото. Ако обичате само 
според закона на материята, любовта ви ще 
бъде мимолетна, защото е ограничена. Но 
ако обичате духовно, това усещане ще бъде 
като това на Отец, който е вечен, съвършен 
и неизменен. 

50. Целият живот и всички сътворени неща 
са свързани с Духа, защото Той притежава 
вечен живот. Не се ограничавайте, 
обичайте Ме и обичайте себе си, тъй като 
притежавате онази божествена искра на 
"битието", която не познава граници в 
любовта и която е самият Бог. (180, 24 - 26) 
51. Изкачвайте се по пътя, който ви води 
към върха на планината, и с всяка своя 
стъпка ще разбирате по-добре моите 
учения и ще се усъвършенствате все повече 
в тълкуването на Божественото послание. 
52. Какъв е езикът на духа?: Любовта. 
Любовта е универсалният език на всички 
духове. Не виждате ли, че човешката любов 
също говори? Често тя не се нуждае от 
думи, а говори по-добре чрез дела, чрез 
мисли. Ако човешката любов се изразява по 
този начин, какъв ли ще бъде нейният език, 
когато се усъвършенствате в Моите закони? 
(316, 59 - 60) 
53. Когато се замислите, че Аз съм мъдрост 
- тази мъдрост произлиза от любовта. 
Когато Ме признаеш за Съдия - това 
правораздаване се основава на любовта. 
Когато Ме смятате за могъщ - Моята сила се 
основава на любовта. Когато знаеш, че съм 
вечен - моята вечност идва от любовта, 
защото тя е живот, а животът прави духа 
безсмъртен. 
54. Любовта е светлина, е живот и знание. И 
това семе съм ви дал от началото на 
времената - единственото, което съм посял 
като съвършен земевладелец в нивите, 
които са вашите сърца. (222. 23) 
 
Високата сила на любовта 
55. О, мъже и жени по света, които в 
науките си сте забравили единственото, 
което може да ви направи мъдри и 
щастливи: забравили сте любовта, която 
вдъхновява всичко - любовта, която е 
способна на всичко и преобразява всичко! 
Вие живеете сред болка и мрак; тъй като не 
практикувате любовта, на която ви уча, вие 
причинявате физическото или духовното си 
страдание. 
56. За да откриете и разберете моите 
послания, първо трябва да бъдете добри и 
нежни от сърце - добродетели, които 
присъстват във всеки дух от момента на 
неговото създаване; но за да можете да 
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почувствате истинското, високо чувство на 
любовта, трябва да се одухотворите, като 
култивирате добрите си чувства; но вие сте 
искали всичко в живота, освен духовна 
любов. (16,31 - 32) 
57. Във всички времена сте имали лидери, 
които са ви учили на силата на любовта. Те 
бяха ваши по-напреднали братя, с по-
големи познания за Моя закон и по-голяма 
чистота в делата си. Те ви дадоха пример за 
сила, любов и смирение, когато замениха 
живота си, изпълнен с отклонения и 
грехове, с живот, посветен на доброто, на 
жертвата и на активната благотворителност. 
58. От детството до старостта имате ясни 
примери за всичко, което се постига с 
милосърдие, и за страданията, причинени 
от липсата на милосърдие; но вие - по-
безчувствени от скалите - не сте знаели как 
да се учите от уроците и примерите, които 
ви дава ежедневието. 
59. Наблюдавали ли сте някога как дори 
хищниците реагират нежно на призива на 
любовта? По същия начин могат да 
реагират и елементите, силите на 
природата - всичко, което съществува в 
материалния и духовния свят. 
60 Затова ви казвам да благославяте всичко 
с любов в името на Отца и Създателя на 
вселената. 
61 Да благославяш означава да насищаш. 
Да благославяш означава да усещаш 
доброто, да го казваш и да го предаваш 
нататък. Да благославяш означава да 
насищаш всичко около себе си с мисли за 
любов. (14, 56 – 60) 
62. Истина ви казвам, че любовта е 
неизменната сила, която движи вселената. 
Любовта е произходът и смисълът на 
живота. 
63. Сега Аз въвеждам време на духовно 
възкресение за всички, време, когато ще 
разцъфне благословеното семе на любовта, 
което пролях върху света от височината на 
кръста, обявявайки ви, че ако хората се 
обичат един друг, както ви учех, "смъртта" 
ще бъде премахната от света и на нейно 
място животът ще се възцари над хората и 
ще се прояви във всичките им дела. 
(282,13-14) 
 

V. Форми на откровение на Бога  
 

Глава 19 - Троицата на Бога  
 
Единството на Бога с Христос и Светия Дух 
1 Светлината на Моето Слово ще обедини 
хората в тази Трета епоха. Моята истина ще 
засияе във всеки ум и ще направи така, че 
да изчезнат различията между 
вероизповеданията и култовете. 
2 докато днес едни Ме обичат в Йехова и се 
отричат от Христос, други Ме обичат в 
Христос и не познават Йехова; докато едни 
признават съществуването Ми като Свети 
Дух, други се карат и спорят за Моята 
Троица. 
3. И сега питам това човечество и онези, 
които го ръководят духовно: Защо се 
отдалечавате един от друг, след като 
всички изповядвате истинския Бог? Ако Ме 
обичаш в Йехова, ти си в истината. Ако Ме 
обичате чрез Христос - Той е пътят, истината 
и животът. Ако Ме обичате като Светия Дух, 
вие се приближавате към светлината. 
4. Имате само един Бог, само един Отец. В 
Бога не съществуват три Божествени 
Личности, а само един Божествен Дух, 
който се е разкрил на човечеството през 
три различни етапа на еволюцията. 
Прониквайки в тази дълбочина, в своята 
детинщина те вярват, че виждат три Лица 
там, където съществува само един 
Божествен Дух. Ето защо, когато чуете 
името Йехова, мислете за Бога като за Баща 
и Съдия. Когато мислите за Христос, 
разпознавайте в Него Бога като Учител, като 
Любов; а когато се опитвате да разберете 
произхода на Светия Дух, знайте, че Той не 
е никой друг освен Бог, когато разкрива 
огромната си мъдрост на по-напредналите 
ученици. 
5. Ако бях намерил човечеството от Първата 
епоха духовно развито, както е днес, щях да 
му се изявя като Отец, като Учител и като 
Свети Дух; тогава хората нямаше да виждат 
три божества там, където има само едно. 
Но те не бяха в състояние да изтълкуват 
правилно Моите учения и щяха да се 
объркат, и щяха да останат далеч от Моя 
път, за да продължат да създават достъпни 
и малки богове според своите идеи. 
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6 Щом хората видят и приемат тази истина, 
те ще съжаляват, че са се осъждали един 
друг заради грешка, която биха избегнали с 
малко любов. 
7 Ако Христос е Любов, можеш ли да 
вярваш, че Той е независим от Йехова, след 
като аз съм Любов? 
8 Ако Светият Дух е Премъдрост, вярваш ли, 
че този Дух съществува независимо от 
Христос, тъй като Аз съм Премъдрост? 
Смятате ли, че Словото и Светият Дух са две 
различни неща? 
9. Достатъчно е да знаем само нещо от 
словото, което Исус е преподал на 
човечеството, за да разберем, че само един 
Бог е съществувал и вечно ще бъде само 
един. Затова казах чрез него: "Който 
познава Сина, познава и Отца, защото Той е 
в Мене и Аз съм в Него." По-късно, когато 
обявява, че ще се върне при хората в друго 
време, Той не само казва: "Ще дойда 
отново", но и обещава да изпрати Светия 
Дух, Духа Утешител, Духа на истината. 
10 Защо Христос трябва да дойде отделно 
от Светия Дух? Нима Той не може да донесе 
със Себе Си истината, светлината и утехата в 
Своя Дух? (1, 66 - 70, 73 - 76) 
11 Аз съм вашият Учител; но не Ме 
виждайте отделен от Отца, защото Аз съм 
Отец. 
12 Няма разлика между Сина и Светия Дух, 
защото Светият Дух и Синът са един Дух, и 
този Дух съм Аз. 
13 Вижте в Моите откровения през 
вековете един Бог, Който ви е учил чрез 
многобройни и разнообразни уроци - една 
книга с много страници. (256, 4) 
 
Трите начина, по които Бог разкрива себе 
си  
14 Сега вече знаете причината, поради 
която Отец се е разкрил на етапи, и 
разбирате грешката на хората относно 
концепцията за Троицата. 
15 Не се опитвайте повече да Ми придадете 
физическа форма във въображението си, 
защото в Моя Дух няма форма, както няма 
форма в Интелигентността, Любовта или 
Мъдростта. 
16 Казвам ви това, защото мнозина си Ме 
представят в образа на старец, когато 
мислят за Отца; но Аз не съм старец, защото 

съм извън времето и Моят Дух няма 
възраст. 
17. Когато мислите за Христос, веднага си 
създавате в съзнанието си физическия 
образ на Исус. Но Аз ви казвам, че Христос, 
Божествената Любов, родена в плът, моето 
Слово, станало човек, когато напусна 
физическата обвивка, се сля с моя Дух, от 
който беше излязъл. 
18. Въпреки това, когато говорите за Светия 
Дух, вие използвате символа на гълъба, за 
да се опитате да си Го представите в 
някаква форма. Но аз ви казвам, че времето 
на символите е отминало и че поради тази 
причина, когато се чувствате под влиянието 
на Светия Дух, вие го получавате като 
вдъхновение, като светлина в духа си, като 
яснота, която разсейва несигурността, 
загадките и мрака. (39, 42, 44 – 47) 
19. От възраст на възраст хората имат все 
по-ясна представа за Мен. Онези, които са 
Ме опознали чрез Христос, са по-близо до 
истината от онези, които Ме познават само 
чрез законите на Мойсей. Този Бог, когото 
множествата хора следват и на когото се 
подчиняват заради страха от Неговата 
правда, по-късно е търсен като Отец и 
Учител, когато семето на Христовата любов 
покълва в сърцата им. (112, 3) 
20. Аз стоя над времената, над всичко 
сътворено, Моят Божествен Дух не 
подлежи на развитие. Аз съм вечен и 
съвършен - не като вас, които много добре 
имате начало, които сте абсолютно 
подвластни на законите на развитието и 
освен това усещате хода на времето над 
своето същество. 
21 И така, не казвайте, че Отец принадлежи 
само на една епоха, Христос - на друга, а 
Светият Дух - на друга. Защото Отец е вечен 
и не принадлежи на никоя епоха, а епохите 
са Негови, и Христос, когато си отиде като 
човек, е Самият Бог, както и Светият Дух, 
който не е никой друг освен Самият ваш 
Отец, който подготвя сред вас Своята най-
висша форма на проявление, тоест без 
помощта на никакъв земен посредник. (66, 
43) 
22 Обясних ви, че това, което наричате 
Отец, е абсолютната сила на Бога, 
Всеобщият Творец, единственият 
Несътворен; че това, което наричате Син, е 
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Христос, т.е. откровението на съвършената 
любов на Отца към Неговите създания; и че 
това, което наричате Свети Дух, е 
Мъдростта, която Бог ви изпраща като 
светлина в това време, в което духът ви е в 
състояние да разбере по-добре моите 
откровения. 
23 Тази светлина на Светия Дух, тази Божия 
мъдрост, скоро ще се възцари в тази трета 
епоха, която виждате да настъпва, и ще 
освети умовете на човечеството, което се 
нуждае от духовност, жадно за истина и 
гладно за любов. 
24 Също толкова вярно е, хора, че един Бог 
се е открил на хората, макар и в три 
различни аспекта: ако търсите любовта в 
делата на Отца през онази първа епоха, ще 
я намерите; ако търсите светлината на 
мъдростта, също ще я откриете, както в 
делата и думите на Христос ще срещнете не 
само любов, но и сила и мъдрост. Тогава 
какво би било странно в това да откриеш в 
делата на Светия Дух в този момент както 
сила, закон и мощ, така и любов, нежност и 
изцеляващ балсам? (293, 20 - 21, 25 - 26) 
25. Закон, любов, мъдрост - това са трите 
форми на откровение, в които съм се 
показал на човека, за да може той да има 
твърдо убеждение и пълно познание за 
своя Създател по пътя на еволюцията. Тези 
три фази на откровението се различават 
една от друга, но всички те имат един и същ 
произход и в своята цялост са абсолютно 
съвършенство. (165, 56) 
26 В Мен е Съдията, Отецът и Учителят - три 
различни фази на откровение в едно 
същество, три центъра на сила и една 
същност на битието: любовта. (109,40) 
27 Аз съм Йехова, Който ви избавях от 
смърт през всички времена. Аз съм 
единственият Бог, който ви е говорил през 
цялото време. Христос е моето "Слово", 
което ви говори чрез Исус. Той ви каза: 
"Който познава Сина, познава и Отца." И 
Светият Дух, който ви говори днес, също 
съм Аз, защото има само един Свети Дух, 
само едно Слово и то е Мое. 
28 Слушайте, ученици Мои: в "Първата 
епоха" ви дадох Закона, във Втората ви 
научих на Любовта, с която трябва да 
тълкувате тези заповеди, а сега, в тази 
Трета епоха, ви изпращам Светлината, за да 

можете да проникнете в смисъла на всичко, 
което ви е открито; изпращам ви 
Светлината, за да можете да проникнете в 
смисъла на всичко, което ви е открито; 
изпращам ви Светлината, за да можете да 
проникнете в смисъла на всичко, което ви е 
открито; изпращам ви Светлината, за да 
можете да проникнете в смисъла на всичко, 
което ви е открито 
29 Защо тогава искате да откриете три 
божества, когато има само един Божествен 
Дух, който е Мой? 
30 Аз дадох Закона на първите човеци, а на 
Мойсей обявих, че ще изпратя Месия. 
Христос, в Когото ви дадох Моето "Слово", 
ви каза, когато мисията Му вече 
приключваше: "Връщам се при Отца, от 
Когото съм излязъл." Той също така ви каза: 
"Отец и Аз сме едно." Но след това Той 
обеща да ви изпрати Духа на истината, 
който според Моята воля и според вашата 
еволюция ще осветли тайната на Моите 
откровения. 
31. Но кой може да хвърли светлина върху 
Моите тайни и да обясни тези мистерии? 
Кой може да разпечата печатите на книгата 
на Моята мъдрост, ако не Аз? 
32. истина ви казвам, че Светият Дух, за 
когото в момента мислите, че е нещо 
различно от Йехова и Христос, не е нищо 
друго освен мъдростта, която откривам на 
духа ви, за да ви накарам да разберете, 
видите и почувствате истината. (32, 22 - 27) 
33. Обединете в ума и духа си Моите 
откровения като Бог, които ви 
провъзгласяват Закона; Моите откровения 
като Отец, които ви разкриват Моята 
безкрайна любов; и Моите учения като 
Учител, които ви разкриват Моята мъдрост, 
тогава от всичко това ще получите същност, 
Божествено намерение: да дойдете при 
Мен по пътя на духовната светлина - нещо 
повече от проявление за вас. Искам да ви 
въведа в Моето собствено Царство, където 
Аз винаги присъствам, завинаги във вас. 
(324, 58) 
34. Това няма да е първият път, когато 
хората се борят да разтълкуват Божествено 
откровение или да получат яснота по 
въпрос, който се представя пред очите им 
като мистерия. Още във "Втората епоха", 
след моята проповедническа дейност в 
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света, хората разсъждаваха за личността на 
Исус, искаха да знаят дали Той е Божествен 
или не, дали е едно с Отца или е отделна 
личност от Него. По всякакъв начин те 
оценяваха и проучваха моето учение. 
35 Сега отново ще бъда обект на 
тълкувания, дискусии, спорове и 
разследвания. 
36 Ще се провери дали Духът на Христос, 
когато се е изявил, е бил независим от Духа 
на Отца; и ще има други, които ще кажат, че 
е говорил Светият Дух, а не Отец или Син. 
37. Но това, което вие наричате "Свети Дух", 
е Божията светлина, а това, което наричате 
"Син", е Неговото "Слово". Така че, когато 
чувате това слово тук, когато използвате 
моето учение за "Втората епоха" или когато 
мислите за Закона и откровенията на 
"Първата епоха", знайте, че сте в 
присъствието на Единния Бог, чувате 
Неговото слово и получавате светлината на 
Неговия дух. (216, 39 - 42) 
 
Бог като Дух-Създател и Отец  
38. Аз съм същността на всичко, което е 
създадено. Всичко живее чрез моята 
безкрайна сила. Аз съм във всяко тяло и във 
всяка форма. Аз съм във всеки един от вас, 
но трябва да се подготвите и да станете 
чувствителни, за да Ме усетите и откриете. 
39. Аз съм диханието на живота за всички 
същества, защото Аз съм Животът. Затова 
ви дадох да разберете, че ако Аз 
присъствам във всички ваши дела, не е 
необходимо да правите Моето 
изображение от глина или мрамор, за да 
Ме обожавате или да Ме чувствате близо 
до себе си. Тази липса на разбиране е 
послужила единствено за съблазняване на 
човечеството в идолопоклонство. 
40. Благодарение на Моето слово вие 
усещате хармонията, която съществува 
между Отца и всички сътворени неща, 
разбирате, че Аз съм Същността, която 
подхранва всички същества, и че вие сте 
част от Мен самия. (185, 26 - 28) 
41. Духът на Отца е невидим, но Той се 
проявява в безкрайни форми. Цялата 
вселена е само материално проявление на 
Божествеността. Всичко сътворено е 
отражение на Истината. 

42. аз обградих съществуването на 
духовете, които са деца на моята 
Божественост, според мястото, което 
обитават, с редица форми на живот, в които 
съм вложил мъдрост, красота, жизненост и 
смисъл, за да дам на всеки от тези домове 
най-видимото доказателство за моето 
съществуване и представа за моята сила. 
Посочвам ви, че смисълът на живота се 
състои в това да обичаш, да познаваш, да 
знаеш истината. (168, 9 -10) 
43. Ученици, от Мен произлязоха трите 
природи: Божественото, духовното и 
материалното. Като Създател и Собственик 
на всичко сътворено, Аз мога да ви говоря 
по божествен и в същото време разбираем 
начин. Тъй като материалната природа е 
произлязла от Мен, Аз мога да позволя 
гласът и словото Ми да се чуват и 
физически, за да се направят разбираеми за 
човека. 
44. Аз съм съвършената наука, произходът 
на всичко, причината на всички причини и 
светлината, която осветява всичко. Аз съм 
над всички сътворени неща, над всичко 
научено. (161, 35 - 36) 
45 Сега е времето на разбирането, на 
просветлението на духа и ума, в което 
човек най-накрая ще Ме потърси духовно, 
защото ще разбере, че Бог не е нито 
личност, нито измислено понятие, а 
неограничен и абсолютен Вселенски дух. 
(295, 29) 
 
Христос; любовта и Божието слово 
46. Преди Отец да се открие на 
човечеството в лицето на Исус, Той ви 
изпрати Своите откровения, използвайки 
материални форми и събития. Под името 
Христос вие познахте Онзи, Който изяви 
Божията любов сред хората, но когато 
дойде на земята, Той вече се беше разкрил 
като Отец, затова не бива да казвате, че 
Христос се е родил в света - родил се е Исус, 
тялото, в което е живял Христос. 
47 Размишлявайте и най-после ще Ме 
разберете и ще признаете, че Христос е бил 
преди Исус, защото Христос е Божията 
любов. (16, 6 - 7) 
48. Тук съм с теб и ти давам сили да се 
бориш за вечния мир на твоя дух. Но 
наистина ви казвам, че още преди 
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човечеството да Ме познае, Аз вече ви 
просветлявах от безкрайността и говорех на 
сърцата ви. Защото, понеже съм едно с 
Отца, винаги съм бил в Него. Трябваше да 
минат векове над човечеството, докато 
светът Ме приеме в Исус и чуе Божието 
Слово, макар че трябва да ви кажа, че не 
всички, които чуха Моето учение по онова 
време, имаха необходимото духовно 
развитие, за да усетят присъствието на Бога 
в Христос. (300, 3) 
49. В Йехова вярвахте, че разпознавате 
жесток, ужасен и отмъстителен Бог. Тогава 
Господ, за да ви освободи от заблудата ви, 
ви изпрати Христос, Своята Божествена 
Любов, за да "познаете Сина, да познаете 
Отца"; и все пак невежото човечество, 
заплетено отново в греха си, вярва, че 
вижда разгневен и обиден Исус, който само 
чака да пристигнат онези в "Духовната 
долина", които са Го обидили, за да им 
каже: "махнете се от Мене, не ви 
познавам"; и да ги накара веднага да 
изтърпят най-жестоките мъчения във 
вечността. 
50. Време е да разберете смисъла на Моите 
учения, за да не изпаднете в заблуда. 
Божествената любов няма да ви попречи да 
дойдете при Мен, но ако не поправите 
грешките си, неумолимият съдия на вашата 
съвест ще ви каже, че не сте достойни да 
влезете в Царството на светлината. (16, 46 - 
47) 
51. искам да бъдете като вашия Учител, да 
се наричате с право Мои ученици. 
Наследството ми е от любов и мъдрост. 
Христос беше този, който дойде при вас, и 
Христос е този, който ви говори в този 
момент; но не се опитвайте да Ме отделяте 
от Бога или да Ме виждате извън Него, 
защото Аз съм и винаги съм бил едно с 
Отца. 
52. казах ви, че Христос е Божествена 
любов; затова не се опитвайте да Ме 
отделяте от Отца. Вярвате ли, че Той е Баща 
без любов към децата си? Откъде ви 
хрумна тази идея? Време е да го признаете. 
53 Никой да не се срамува да нарича Бога, 
Твореца, Отец, защото това е истинското Му 
име. (19, 57 - 58) 
54 В Исус светът видя своя Бог, станал 
човек. Хората получаваха от него само 

уроци по любов, поучения за безкрайна 
мъдрост, доказателства за съвършена 
справедливост, но никога дума на насилие, 
действие или знак на възмущение. Вместо 
това вижте колко много е бил обиждан и 
подиграван. Той имаше власт и цялата сила 
в ръцете си, каквато целият свят нямаше, но 
беше необходимо светът да познае своя 
Отец в истинската Му същност, в истинската 
Му справедливост и милост. 
55 В лицето на Исус светът видя Баща, 
който дава всичко за Своите деца, без да 
иска нищо за Себе Си в замяна; Баща, който 
прощава най-тежките престъпления с 
безкрайна любов, без никога да отмъщава, 
и Баща, който, вместо да отнеме живота на 
Своите деца, които Го обиждат, им прощава 
и им показва пътя към духовното им 
изкупление със Своята кръв. (160, 46 - 47) 
56. Като човек Исус беше вашият идеал и 
реализация на съвършенството; за да имате 
в него пример, достоен за следване, исках 
да ви науча какъв трябва да бъде човекът, 
за да стане подобен на своя Бог. 
57 Има един Бог и Христос е едно с Него, 
защото Той е "Словото" на Божеството, 
единственият път, по който можеш да 
достигнеш до Отца на всички сътворени 
неща. (21, 33 - 34) 
58 Ученици, Христос е върховната проява на 
Божествената Любов, е светлината, която е 
живот в областите на духа; светлината, 
която пронизва мрака и разкрива истината 
пред всеки духовен поглед, разтваря 
тайните, отваря вратата и показва пътя към 
мъдростта, вечността и съвършенството на 
духа. (91, 32) 
 
Светият Дух - истината и мъдростта на Бога 
59. В мъдростта се крие лечебната сила и 
утехата, за която копнее сърцето ви. Затова 
веднъж ви обещах духа на истината като 
дух на утеха. 
60 Но е абсолютно необходимо да имаме 
вяра, за да не спираме по пътя на 
развитието и да не изпитваме страх от 
изпитанията. (263, 10 - 11) 
61 Това е епохата на светлината, в която 
Божествената мъдрост, която е светлината 
на Светия Дух, ще освети и най-съкровените 
кътчета на сърцето и ума. (277, 38) 
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Глава 20 - Мария; майчината любов 
на Бога  
 
Земното съществуване на Мария в 
смирение 
1 Мария е цветето на моята Небесна 
градина, чиято същност винаги е била в моя 
дух. 
2 Виждате ли тези цветя тук, които крият 
красотата си в смирение? По същия начин 
Мария е била и е: неизчерпаем извор на 
красота за онези, които са способни да я 
гледат с чистота и благоговение, и 
съкровище на доброта и нежност за всички 
същества. 
3 Мария премина през света, криейки 
божествената си природа; тя знаеше коя е и 
кой е нейният Син, но вместо да се похвали 
с тази благодат, тя се обяви само за слугиня 
на Всевишния, за инструмент на Господните 
планове. (8, 42 - 43, 46) 
4 Мария знаеше, че ще приеме Цар, по-
силен и по-велик от всички земни царе. Но 
дали затова се е коронясала за кралица 
сред мъжете? Дали нейните устни са 
възвестявали по площади, улици, прости 
колиби или дворци, че тя ще стане Майка 
на Месията, че "Единородният Син" на Отца 
ще излезе от нейната утроба? 
5 Но не, народе мой: в нея имаше най-
голямо смирение, кротост и благодат и 
обещанието се сбъдна. Нейното сърце на 
човешка майка е щастливо и още преди да 
роди - по това време и след това през 
целия живот на Сина - тя е най-любящата 
майка, която познава духовно съдбата на 
Исус, мисията, която трябва да изпълни 
сред хората, и това, което е дошъл да 
направи. Тя никога не се е 
противопоставяла на тази съдба, защото е 
участвала в същата работа. 
6 Ако понякога проливаше сълзи, това беше 
плач на човешка майка, това беше 
телесната природа, която усещаше болката 
на сина, нейната собствена плът. 
7 Но тя беше ли ученичка на Учителя, своя 
Син? Не. Мария няма нужда да учи нищо от 
Исус. Тя беше в Самия Отец и се беше 
въплътила само за да изпълни тази красива 
и трудна задача. 
8 Дали това превъзходно майчино сърце се 
е ограничавало да обича само своя най-

любим Син? Със сигурност не; чрез това 
малко човешко сърце майчиното сърце се 
прояви в утешения и възвишени думи, в 
съвети и блага, в чудеса, в светлина и 
истина. 
9 Никога не се е изтъквала, никога не е 
преиначавала думите на Учителя. Но както 
беше в нозете на яслите, които й служеха за 
люлка, така беше и в нозете на кръста, на 
който Синът, Учителят, Отецът на цялото 
творение умря и издъхна като човек. 
10 Така тя изпълни предназначението си на 
човешка майка и даде възвишен пример на 
всички майки и на всички хора. (360, 28 - 
31) 
 
Мария и Исус  
11 Често хората се питат защо Исус, дори 
след като е разпънат на кръста, позволява 
да бъде видян от грешницата Магдалена и 
след това отива при учениците си, но не се 
знае нищо за това, че е посетил майка си. 
На това ви казвам, че не беше необходимо 
да се изявявам пред Мария по същия 
начин, както пред нея. Защото съюзът 
между Христос и Мария винаги е 
съществувал, още преди да се появи светът. 
12. Чрез Исус Аз се открих на човечеството, 
за да спася грешниците, и им позволих да 
Ме гледат след Разпятието, за да съживя 
вярата на онези, които се нуждаеха от Мен. 
Но наистина, казвам ви, Мария, като човек, 
Моята любяща Майка, нямаше нужда да се 
измива от никакви петна, нито пък можеше 
да й липсва вяра, защото тя знаеше кой е 
Христос още преди да Му предложи 
майчината си утроба. 
13. Не беше необходимо да очовечавам 
Духа Си, за да посетя тази, която със същата 
чистота и нежност, с които Ме прие в 
утробата си, Ме върна в Царството, от което 
бях дошъл. Но кой би могъл да узнае 
начина, по който й говорих в нейната 
самота, и Божествената ласка, с която я 
обгради Моят Дух? 
14 Така отговарям на онези, които Ми 
зададоха този въпрос, защото те често 
смятаха, че първото посещение на Исус е 
трябвало да бъде при майка Му. 
15 колко различна трябваше да бъде 
формата, в която се изявих пред Мария, от 
тази, която използвах, за да се почувствам 
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пред Магдалена и Моите ученици. (30, 17 - 
21) 
 
Девствеността на Мария 
16 На върха на планината, където е 
Учителят, се намира и Мария, Вселенската 
Майка - тази, която стана жена във "Втората 
епоха", за да може чудото на 
въплъщението на "Божественото Слово" да 
стане реалност. 
17 Човекът често е съдил и изследвал 
Мария, а също и начина, по който Исус е 
дошъл на света, и тези съждения са 
разкъсали дрехата на чистотата на 
майчиния Дух, чието сърце е накарало 
кръвта Му да потече над света. 
18 През това време Аз отмахнах завесите на 
непознатото, за да премахна съмнението на 
невярващия и да му дам познание за 
духовните учения. 
19 От Моята истина, която е като път, хората 
направиха много пътища, по които най-
често се заблуждават. Докато едни търсят 
застъпничеството на Небесната майка, а 
други я преценяват погрешно, нейната 
мантия от любов и нежност обгръща всички 
завинаги. 
20. От самото начало на времената Аз 
разкрих съществуването на Духовната 
майка, за която пророците говореха още 
преди тя да се роди. (228, 1 - 5) 
21 Мария е изпратена, за да разкрие своята 
добродетел, своя пример и своята 
съвършена божественост. Тя не беше жена 
като всички останали сред мъжете. Тя беше 
жена с различна природа и светът 
съзерцаваше живота ѝ, опознаваше начина 
ѝ на мислене и чувстване, знаеше за 
чистотата и изяществото на духа и тялото ѝ. 
22 Тя е пример за простота, смирение, 
безкористност и любов. Но въпреки че 
животът ѝ е известен на тогавашния свят и 
на следващите поколения, има много хора, 
които не признават нейната добродетел, 
нейната девственост. Те не могат да 
обяснят факта, че тя е била едновременно 
девствена и майка. Причината за това е, че 
човекът по природа е безверник и не умее 
да преценява Божествените дела с 
пробуден дух. Ако изучаваше свещените 
писания и вникваше във въплъщението на 

Мария и в живота на нейните предци, 
накрая щеше да разбере коя е тя. (221, 3) 
23 Най-нежната любов на Бога към 
Неговите създания няма форма. 
. Въпреки това през Втората епоха тя 
приема формата на жена в лицето на 
Мария, майката на Исус. 
Следователно фигурата на Мария, 
позната от явленията на Дева Мария, 
трябва да се разглежда само като 
духовна фигура на откровение, приета за 
кратко време. 
24. разберете, че Мария винаги е 
съществувала, тъй като нейната същност, 
нейната любов, нейната нежност винаги са 
били в Божеството. 
25 Колко много теории и грешки са създали 
хората за Мария! За нейното майчинство, 
зачатие и чистота. Колко много са охулили в 
този процес! 
26. В деня, в който наистина разберат тази 
чистота, те ще си кажат: "За нас щеше да е 
по-добре, ако никога не бяхме се раждали". 
Огнени сълзи ще горят в душите им. Тогава 
Мария ще ги обгърне с благодатта си, 
Божествената Майка ще ги закриля с 
мантията си, а Отец ще им прости, казвайки 
с безкрайна любов: "Гледайте и се молете, 
защото Аз ви прощавам и във вас прощавам 
и благославям света." (171, 69 - 72) 
 
Примерът на Мария за жените  
27 Животът на вашия Учител е пример за 
всички хора. Но тъй като жената нямала 
достатъчно напътствия за задачата си на 
майка, Мария била изпратена при нея като 
въплъщение на божествената деликатност, 
която се явила като жена сред хората, за да 
ви даде и на вас своя божествен пример за 
смирение. (101, 58) 
28 Блажени жени, вие също принадлежите 
към моето апостолство. Няма разлика 
между духа на човека и вашия, дори да сте 
физически различни и дори задачата на 
всеки от вас да е различна. 
29 Приемете Исус за господар на духа си и 
Го следвайте по пътя, очертан от Неговата 
любов. Направете словото Му свое и 
прегърнете кръста Му. 
30. говоря на духа ви със същите думи, с 
които говоря на хората, защото вие сте 
духовно равни. Въпреки това, ако женското 
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ви сърце търси пример за подражание, ако 
се нуждаете от съвършени примери, които 
да ви подкрепят в усъвършенстването ви в 
живота, спомнете си за Мария, 
наблюдавайте я през целия ѝ земен живот. 
31 Волята на Отца беше смиреният живот 
на Мария да бъде записан от учениците 
Ми, които я познаваха през цялото й 
служение и се съветваха с нея. 
32 Този живот - скромен за онези, които го 
познават - е бил сияен от раждането си до 
края на живота си в света. Мария е 
написала много страници с любящи 
наставления със смирението на духа си, с 
безкрайната си нежност, с чистотата на 
сърцето си, с любовта си към човечеството, 
която е изразявала повече с мълчание, 
отколкото с думи, знаейки, че Този, Който 
трябва да говори на хората, е Христос. 
33. духът на Мария е самата Майчина 
любов, произлизаща от Отца, за да даде на 
човечеството съвършения пример за 
смирение, послушание и кротост. Нейният 
път през света беше пътека от светлина, 
животът ѝ беше прост, величествен и чист. 
В нея се сбъдват пророчествата, които 
обявяват, че Месията ще се роди от девица. 
34 Само тя е била способна да носи в 
утробата си Божието семе, само тя е била 
достойна да остане духовна майка на 
човечеството след изпълнението на 
мисията си за Исус.  
35 Затова, жени, Мария е вашият съвършен 
модел. Обърнете се към нея и я вземете за 
пример в нейното мълчание, в делата ѝ на 
смирение, на безкрайно себеотрицание от 
любов към нуждаещите се, в нейната 
безмълвна болка, в нейното състрадание, 
което прощава всичко, и в нейната любов, 
която е застъпничество, утеха и сладка 
помощ. 
36. Девойки, съпруги, майки, момичета без 
родители или вдовици, самотни жени, вие, 
които имате сърце, пронизано от болка - 
наречете Мария ваша любяща и грижовна 
майка, извикайте я в мислите си, приемете 
я в духа си и я почувствайте в сърцето си. 
(225, 46 - 54) 
 
Мария като Застъпница, Утешителка и 
Покръстителка на човечеството  

37. Мария вървеше мълчаливо през света, 
но изпълваше сърцата с мир, застъпваше се 
за нуждаещите се, молеше се за всички и 
накрая проливаше сълзите си на прошка и 
състрадание към невежеството и злобата на 
хората. Защо да не се обърнете към Мария, 
ако искате да дойдете при Господа, след 
като чрез нея сте приели Исус? Нима 
Майката и Синът не са били обединени в 
часа на смъртта на Спасителя? Нима в този 
момент кръвта на Сина не беше смесена 
със сълзите на Майката? (8, 47) 
38. от кръста завещах на света книгата на 
живота и духовната мъдрост, книга, която 
ще бъде тълкувана и разбирана от хората 
през вековете, епохите и епохите. Затова 
казах на Мария, разтърсена от болка, в 
подножието на кръста: "Жено, това е твоят 
Син", посочвайки с поглед Йоан, който в 
този момент въплъщаваше човечеството, 
но човечеството, преобразено в добър 
ученик на Христос, одухотвореното 
човечество. 
39 Обърнах се и към Йоан с думите: "Сине, 
това е твоята майка" - думи, които сега ще 
ти обясня. 
40. Мария въплъщаваше чистотата, 
послушанието, вярата, нежността и 
смирението. Всяка от тези добродетели е 
стъпало от стълбата, по която слязох на 
света, за да стана човек в утробата на тази 
свята и чиста жена. 
41 че нежността, чистотата и любовта са 
божествената утроба, в която се опложда 
семето на живота. 
42 стълбата, по която слязох при вас, за да 
стана човек и да живея с децата Си, е 
същата, по която ви предлагам да се 
изкачите при Мен, превръщайки се от хора 
в духове на светлината. 
43. Мария е стълбата, Мария е майчината 
утроба. Обърнете се към нея и ще Ме 
срещнете. (320, 68 - 73) 
44 Оставих те, Мария, в подножието на 
кръста, на онзи хълм, който прие Моята 
Кръв и сълзите на Майката. Там тя остава 
да чака децата си, защото именно тя ще 
свали кръста от раменете им и ще им 
покаже пътя към небето. (94, 73) 
45 Посланието на Мария е послание на 
утеха, нежна грижа, смирение и надежда. 
Тя е трябвало да дойде на земята, за да 
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изяви своята майчинска природа и да 
предложи девствената си утроба, за да 
може в нея "Словото" да стане човек. 
46. Но нейната мисия не свършва на земята. 
Отвъд този свят е нейният истински дом, 
откъдето тя може да разстила мантия от 
състрадание и грижа над всички свои деца, 
откъдето може да проследява стъпките на 
изгубените и да излива небесната си утеха 
върху страдащите. 
47. Много векове преди Мария да дойде на 
света, за да изпълни Божествената съдба - 
да стане човек в жена - един Божи пророк я 
оповестява. Чрез него научихте, че една 
девица ще зачене и ще роди Син, който ще 
бъде наречен Емануил, което означава: Бог 
с нас. 
48 В Мария, жена без недостатък, върху 
която слезе Духът на любовта на Небесната 
Майка, се изпълни божественото 
обещание, обявено от пророка. 
49 Оттогава светът я познава и хората и 
народите произнасят името ѝ с любов, а в 
болката си копнеят за нея като за своя 
майка. 
50 Наричаш я Майка на скърбите, защото 
знаеш, че светът е забил меча на болката в 
сърцето ѝ, и от твоето въображение не 
изчезва това скръбно лице и този израз на 
безкрайна скръб. 
51 Днес искам да ви кажа да премахнете от 
сърцата си този вечен образ на болката и 
вместо това да мислите за Мария като за 
добра, усмихната и любяща майка, която 
работи духовно и помага на всички свои 
деца да се развиват нагоре по пътя, 
начертан от Учителя. 
52. Осъзнавате ли сега, че мисията на 
Мария не се ограничава само до 
майчинството на земята? Нейното 
проявление във "Втората епоха" също не е 
единственото, но за нея е запазена нова 
епоха, в която тя ще говори на хората от дух 
на дух. 
53 Моят ученик Йоан, пророк и ясновидец, 
видя във възторга си една жена, облечена в 
слънце, девица, сияеща от светлина. 
54 Тази жена, тази девойка е Мария, която 
ще приеме в утробата си не нов Спасител, а 
цял свят от хора, които ще се хранят в нея с 
любов, с вяра и смирение, за да следват 

божествените стъпки на Христос, Учителя 
на всяко съвършенство.  
55. пророкът видя, че жената страда, сякаш 
ражда, но тази болка беше болка от 
пречистването на хората, от изцелението на 
духовете. Когато болката отмине, в душите 
ви ще се появи светлина и радостта ще 
изпълни духа на вашата Вселенска майка. 
(140, 44 - 52) 
 
Божествената природа на Мария 
56. Мантията на твоята Небесна Майка от 
вечността дава сянка на света и с любов 
защитава Моите деца, които също са твои. 
Мария, като дух, не е родена в света; 
нейната майчина същност винаги е била 
част от Мен. 
57. Тя е съпруга на моята чистота, на моята 
святост. Тя беше моя дъщеря, когато стана 
жена, и моя майка, когато получи 
"Въплътеното Слово". (141, 63 - 64) 
58. Мария е Божествена по своята същност, 
нейният дух е едно с Отца и Сина. Защо да я 
съдим като човек, след като тя е избраната 
дъщеря, обявена на човечеството от самото 
начало на времето като чистото създание, в 
което ще се въплъти Божественото Слово? 
59. защо тогава човек хули и се съмнява в 
Моята сила и изследва без уважение Моите 
дела? Причината е, че той не се е потопил в 
моите Божествени учения, не е мислил за 
това, което казват свещените писания, нито 
се е подчинил на моята воля. 
60. Днес, в Третата епоха, той също се 
съмнява, че Мария се открива на хората. Но 
Аз ви казвам, че тя участва във всички Мои 
дела, защото е въплъщение на най-нежната 
любов, която живее в Моя Божествен Дух. 
(221, 4 - 6) 
61. Мария е Духът, така слят с 
Божествеността, че да формира един от 
нейните аспекти, както е представено от 
трите форми на проявление: Отец, Слово и 
Светлината на Светия Дух. В този смисъл 
Мария е онзи Божи Дух, който разкрива и 
въплъщава Божествената грижа. (352, 76) 
62 Колко много хора се надяват да стигнат 
до най-високото небе, за да срещнат 
Мария, която винаги си представят в 
човешки образ като жената, която е била в 
света, майката на Въплътения Христос, и 
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която си представят като кралица на трон, 
красива и могъща. 
 63. но ви казвам, че вече не трябва да 
придавате форма на Божественото в 
умовете си. Мария, вашата Духовна майка, 
съществува, но 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 сърцата, но 
нейното царуване е на смирение, 
милосърдие и чистота. Но тя няма трон, 
както си представят хората.  
64. 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. (263, 30) 
 
Универсалната харизма на Мария  
65. Мария, вашата Вселенска Майка, живее 
в Мен и дарява най-нежните ласки на 
своите многообичани деца. Тя е била в 
сърцата ви, за да остави в тях своя мир и 
подготовката на светилище. Мария бди над 
света и разперва криле над него като 
чучулига, за да го закриля от полюс до 
полюс. (145,10) 
66. В Моята Божественост живее 
застъпническата любов; тя е Мария. Колко 
много сърца, които са останали затворени 
за вярата, са се отворили за покаяние и 
любов чрез нея! Нейната майчинска 
същност присъства в цялото творение, 
усеща се от всички, но някои я отричат с 
отворени очи. (110, 62) 
67 Онези, които отричат Божественото 
майчинство на Мария, отричат едно от най-
прекрасните откровения, които Божеството 
е дало на човека. 
68 Онези, които признават божествеността 
на Христос и отричат Мария, не знаят, че се 
отказват от най-нежната и прекрасна черта, 
която съществува в моята божественост. 
69. Колко много са тези, които мислят, че 
познават Писанията, но не знаят нищо, 
защото не са разбрали нищо. И колко много 
са тези, които, въпреки че смятат, че са 
открили езика на Сътворението, живеят в 
заблуда. 
70. Майчиният Дух е любящо активен във 
всички същества, навсякъде можеш да 
видиш образа му. Неговата Божествена 

майчина любов е паднала като 
благословено семе в сърцата на всички 
създания и всяко царство на природата е 
живо свидетелство за нея, а всяко майчино 
сърце е олтар, издигнат пред тази велика 
любов. Мария е Божествен цвят, а плодът е 
Исус. (115,15-18) 
 

Глава 21 - Всемогъществото, 
вездесъщието на Бога и Неговата 
праведност  
 
Силата на Бога  
1 Ако сегашният човек, с цялата си наука, не 
е в състояние да подчини природните 
стихии на волята си - как би могъл да 
наложи властта си над духовните сили? 
2 Точно както небесните тела в космоса 
следват своя неизменен ред, без човешката 
воля да може да ги накара да променят 
посоката или съдбата си, така и редът, 
който съществува в духовното, не може да 
бъде променен от никого. 
3. аз създадох деня и нощта, т.е. аз съм 
светлината и никой друг освен мен не може 
да я задържи. Същото важи и за духовното. 
(329, 31 - 33) 
4 Ако вярваш в Мен, можеш да вярваш, че 
Моята сила е безкрайно по-голяма от греха 
на хората и че следователно човекът и 
неговият живот трябва да се променят 
веднага щом грехът отстъпи място на 
светлината на истината и справедливостта.  
5 Можете ли да си представите живота в 
този свят, когато хората изпълняват 
Божията воля? (88, 59 - 60) 
6. 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 хората? Смятате ли, че 
тъмнината в човека превъзхожда 
божествената светлина? Никога! Кажи ми 
сърцето си. 
7 помнете: моята задача, след като ви 
дадох битие, е да ви доведа до 
съвършенство и да ви обединя в едно 
духовно семейство; и не забравяйте, че 
моята воля се изпълнява преди всичко. 
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8 Аз, Божественият Сеяч, неусетно поставям 
семето си на любов във всеки дух. Само аз 
знам кога това семе ще покълне в цялото 
човечество и само аз мога да чакам с 
безкрайно търпение плодовете на моите 
дела. (272, 17 - 19) 
9 Не искам да ви унижавам с величието Си, 
нито да се хваля с него, но все пак ви го 
показвам, доколкото е Моята воля, за да 
почувствате най-голяма наслада от това, че 
имате за свой Отец Бога, който е всемогъщ, 
мъдър и съвършен. 
10. Радвай се на мисълта, че никога няма да 
видиш края на Моята сила и че колкото по-
високо е развитието на твоя дух, толкова 
по-добре ще Ме разпознаваш. Кой не би се 
съгласил да знае, че никога няма да 
достигне величието на своя Господ? Не се 
ли съгласихте на земята да бъдете по-
млади на години от земния си баща? Не му 
ли дадохте с готовност опит и власт? Не се 
ли зарадвахте, като видяхте, че имате за 
баща по-силен мъж от вас - горд, смел и 
изпълнен с добродетели? (73, 41 - 42) 
11 Какво означава силата на хората срещу 
Моята сила? Какво може да направи 
противопоставянето на материалистичните 
народи срещу безкрайната сила на 
одухотворяването? Нищо! 
12 Позволих на човека да стигне до 
предела на желанието си за власт и до 
върха на високомерието си, за да може сам 
да открие, че дарът на свободната воля, с 
който е надарен от Отца, е истина. 
13 А когато достигне предела, ще отвори 
очите си за светлината и за любовта и ще се 
преклони пред Моето присъствие, победен 
от единствената абсолютна сила и 
единствената всеобща мъдрост, която е на 
твоя Бог. (192, 53) 
 
Присъствието на Бог във всички сътворени 
неща 
14. нямам определено или ограничено 
място, където да пребивавам в 
безкрайността, защото Моето присъствие е 
във всичко съществуващо, както в 
божественото, така и в духовното или в 
материалното. От Мен не можеш да 
разбереш в коя посока се намира Моето 
царство; и ако вдигнеш поглед към 
висините и той е насочен към небето, прави 

го само като нещо символично. Защото 
вашата планета се върти непрекъснато и с 
всяко движение ви предлага нови части от 
рая и нови висоти. 
15 С всичко това искам да ви кажа, че няма 
разстояние между вас и Мен и че 
единственото нещо, което ви отделя от 
Мен, са вашите незаконни дела, които 
поставяте между Моя съвършен закон и 
вашия дух. 
16 Колкото по-голяма е твоята чистота, 
колкото по-възвишени са твоите дела и 
колкото по-постоянна е твоята вяра, 
толкова по-близо, по-интимно и по-
достъпно за твоята молитва ще Ме 
чувстваш. 
17. По същия начин, колкото повече се 
отдалечавате от доброто, от 
справедливото, от позволеното и се 
отдавате на материализма на мрачния и 
егоистичен живот, толкова повече ще 
трябва да Ме чувствате все по-далеч от 
себе си. Колкото повече сърцето ви се 
отдалечава от изпълнението на Моя закон, 
толкова по-нечувствително ще става към 
Моето Божествено присъствие. 
18 разберете защо в този момент Аз 
оповестявам Словото Си под тази форма и 
ви подготвям за диалога между духовете. 
19 Понеже Ме смятате за безкрайно 
далечен, не разбрахте как да дойдете при 
Мен. Потърсих ви, за да ви накарам да 
почувствате Моето Божествено присъствие 
и да ви докажа, че между Отец и Неговите 
деца няма пространства или разстояния, 
които да ги разделят. (37, 27 -32) 
20. Ако мислите, че съм напуснал престола 
Си, за да ви се изявя, грешите, защото този 
престол, който си представяте, не 
съществува. Престолите са за суетните и 
високомерните. 
21. Тъй като Моят Дух е безкраен и 
всемогъщ, Той не обитава на определено 
място: Той е навсякъде, на всички места, в 
духовното и в материалното. Къде е тогава 
този трон, който Ми приписваш? 
22 Престани да Ми придаваш материална 
физическа форма на трон като земните, 
освободи Ме от човешката форма, която 
винаги Ми придаваш, престани да мечтаеш 
за Рая, който твоят човешки ум не е в 
състояние да проумее. Когато се 
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освободите от всичко това, ще бъде сякаш 
сте разкъсали веригите, които са ви 
свързвали, сякаш висока стена се е срутила 
пред погледа ви, сякаш гъста мъгла се е 
вдигнала и ви е позволила да съзерцавате 
хоризонт без граници и безкраен, сияен 
небосвод, но достъпен за вашия дух. 
23 Едни казват: Бог е на небето, а други: Бог 
живее в отвъдното. Но те не знаят какво 
говорят и не разбират в какво вярват. 
Наистина, Аз "обитавам" в Небето, но не на 
мястото, което си представяте: Аз живея в 
небето на светлината, на силата, на 
любовта, на мъдростта, на правдата, на 
блаженството, на съвършенството. (130, 30, 
35 - 36) 
24 Моето универсално присъствие изпълва 
всичко, в нито едно място или 
местообитание на вселената няма 
празнота, всичко е проникнато от Мен. 
(309, 3) 
25. казвал съм ви, че съм толкова близо до 
вас, че знам и най-съкровените ви мисли, 
че съм навсякъде, където сте вие, защото 
съм вездесъщ. Аз съм светлината, която 
озарява умовете ви чрез вдъхновения или 
идеи, пълни със светлина. 
26. аз съм във вас, защото аз съм Духът, 
който ви съживява, Съвестта, която ви съди. 
Аз съм в твоите сетива и в твоето тяло, 
защото съм в цялото творение. 
27 Усещайте Ме все повече в себе си и във 
всичко, което ви заобикаля, така че когато 
дойде моментът да напуснете този свят, да 
навлезете напълно в духовния живот и да 
няма смущения в духа ви от впечатленията, 
които светът на сетивата може да остави 
след себе си; и да се приближите още една 
стъпка към Мен, който съм източникът на 
безкрайна чистота, от който ще пиете 
вечно. (180, 50 -52) 
28. Знаете ли какъв е произходът на тази 
светлина, която се съдържа в думите, 
изречени от устните на носителите на 
гласове? Нейният произход е в доброто, в 
Божествената любов, във всеобщата 
светлина, която произлиза от Бога. То е лъч 
или искра от онова светло Всесъщество, 
което ви дава живот; то е част от 
безкрайната сила, която движи всички 
неща и под чието въздействие всички неща 
вибрират, вълнуват се и непрестанно 

правят своите кръгове. Това е така 
нареченото Божествено излъчване, 
светлината на Божествения дух, която 
просветлява и оживява духовните 
същества. 
29 Това сияние оказва влияние както върху 
духа, така и върху тялото, както върху 
световете, така и върху хората, растенията и 
всички същества в творението. Тя е духовна 
за духа, материална за материята, 
интелигентна за ума, любов в сърцата. То е 
знание, талант и самосъзнание, инстинкт, 
интуиция и е над сетивата на всички 
същества в зависимост от техния ред, 
природа, вид и степен на развитие. Но 
произходът е един: Бог, а същността му - 
една: любов. Тогава какво невъзможно има 
в това да просветля умовете на тези 
същества, за да ви изпратят послание с 
духовна светлина? 
30. Растенията получават жизненото 
излъчване, което Моят Дух им изпраща, 
така че да дадат плод. Звездите получават 
силата, която Моят Дух им изпраща, за да 
могат да обикалят в своите орбити. Земята, 
която е настоящето живо свидетелство, 
достъпно за всички ваши сетива, 
непрекъснато получава лъчението на 
живота, което кара толкова много чудеса да 
излизат от нейното лоно. Защо тогава да е 
невъзможно за човека, в чието същество 
блести като скъпоценен камък 
присъствието на Духа, в който е установено 
подобието му с Мен, да получи директно от 
Моя Дух към своя дух Божественото 
излъчване, което е духовното семе, което 
ще даде плод в него? (329, 42 - 44) 
31 Нито една ваша въздишка няма да 
остане нечута на небето, всяка молитва ще 
намери своя отзвук в Мен, нито една ваша 
скръб или житейска криза няма да остане 
незабелязана от Моята бащинска любов. 
Всичко, което знам, чувам, виждам и във 
всичко присъствам. 
32. Тъй като хората мислят, че съм се 
отдръпнал от тях заради греховете им, те се 
чувстват далеч от Мен. О, човешко 
невежество, което е донесло толкова много 
горчивина в устните им! Знайте, че ако се 
отдалеча от някое от Моите създания, то 
моментално ще престане да съществува. Но 
това не се е случило и няма да се случи, 
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защото, когато ви дадох Духа, дарих всички 
вас с вечен живот. (108, 44 - 45) 
 
Ударите на съдбата  
33 Не проклинайте изпитанията, които 
сполетяват вас и целия човешки род, не 
казвайте, че те са наказание, гняв или 
отмъщение на Бога, защото тогава 
богохулствате. Казвам ви, че именно тези 
страдания приближават човечеството до 
пристанището на спасението. 
34. Наречете ги справедливост, изкупление 
или поука и това ще бъде вярно и 
правилно. Гневът и отмъщението са 
човешки страсти, присъщи на същества, 
които все още са далеч от душевния мир, 
хармонията и съвършенството. Любовта ми 
към теб, която определя всичките ми дела, 
не е само вулгарното име "наказание" или 
недостойното име "отмъщение". 
35. Помислете, че доброволно сте тръгнали 
по трънливи пътеки или в тъмни бездни и 
че не сте се вслушали в моя любящ призив, 
нито в гласа на съвестта си, поради което се 
наложи болката да ви се притече на помощ, 
да ви събуди, да ви спре, да ви вразуми и 
да ви накара да се върнете в истинския път. 
(181, 6 - 8) 
36. не ви наказвам, но Аз съм справедлив и 
като такъв давам да почувства това всеки, 
който нарушава Моите заповеди. Защото 
Вечният ви е изявил Своя закон, който 
никой не може да промени. 
37. вижте как плаче човекът при тежко 
изпитание, когато пада в неизмеримо 
дълбока пропаст, когато вижда жена си да 
плаче при загубата на любимите си хора, 
децата да се лишават от прехраната си, а 
домовете да потъват в мизерия и мрак. Той 
се ужасява от нещастието си, отчайва се, но 
вместо да се моли и да се разкайва за 
греховете си, той се бунтува срещу Мен, 
казвайки: "Как е възможно Бог да ме 
наказва по този начин?", докато в 
действителност Божественият Дух също 
пролива сълзи заради болката на Своите 
деца и Неговите сълзи са кръв на любов, 
прошка и живот. 
38. Истина ви казвам: Поради развитието, 
което човечеството е постигнало, 
подобряването на положението му в 
момента не зависи само от Моята милост. 

Тя е жертва на себе си, но не и на Моето 
наказание. Защото Моят закон и Моята 
светлина светят във всяка съвест. 
39. Моята справедливост идва, за да 
изкорени всеки плевел от корен, и дори 
силите на природата се проявяват като 
изпълнители на тази справедливост. Тогава 
сякаш всичко се обединява, за да унищожи 
човека, макар че би трябвало да служи за 
неговото пречистване. Но някои се 
заблуждават от това и казват: "Щом трябва 
да понасяме такава голяма болка - защо 
изобщо сме дошли на този свят?", без да се 
замислят, че болката и грехът не идват от 
Мен. 
40. Човек 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 изследвал Моето учение и спазва 
Моя закон, не може повече да обвинява 
баща си. (242, 19 - 21) 
От друга подобна дума на Христос става 
ясно, че под "плевели" се разбират не 
хората, а техните зли и порочни импулси 
и наклонности. 
 
Божията справедливост  
41 Вие сте като храстите, които понякога 
имат толкова безплодни и болни клони, че 
се нуждаят от болезнено подрязване, за да 
се отстранят болните части и да се 
възстановят. 
42 Когато Моята правда на любовта 
премахне от човешкото дърво болните 
клони, които увреждат сърцето му, тя го 
издига. 
43 Когато на човек трябва да се отреже 
крайник от тялото му, той въздиша, трепери 
и става страхлив, макар да знае, че това се 
прави, за да се отстрани болното, мъртвото 
и да се застраши това, което все още може 
да живее. 
44 Дори розите, когато ги подрязват, 
проливат кръвта си като сълзи от болка, но 
после се покриват с най-красивите си 
цветове. 
45 Моята Любов, по един безкрайно висш 
начин, изкоренява злото в сърцето на 
Моите деца, като понякога жертва Себе Си. 
46. Когато хората Ме разпънаха, Аз покрих 
палачите Си с Моята благост и прошка и им 
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дадох живот. С думите Си и с мълчанието 
Си ги изпълних със светлина, защитих ги и 
ги спасих. Така Аз ограничавам злото, 
отблъсквам го с любовта Си и защитавам и 
спасявам злодея. Тези помилвания са били, 
са и ще бъдат вечни източници на спасение. 
(248, 5) 
47. не мога да ти издам присъда, по-тежка 
от тежестта на твоите прегрешения. Затова 
ви казвам, че няма от какво да се 
страхувате от Мен, а от самите себе си. 
48. само Аз знам сериозността, големината 
и значението на вашите прегрешения. 
Хората постоянно се впечатляват от 
външния вид, защото не са в състояние да 
проникнат в сърцето на ближния си. От 
друга страна, Аз гледам в сърцата и мога да 
ви кажа, че при Мен са идвали хора, 
обвинени в тежки престъпления, които са 
били пълни с разкаяние, че са Ме обидили, 
но Аз съм ги намирал чисти. Други пък 
дойдоха и Ми казаха, че никога не са 
правили зло на никого, но Аз знаех, че 
лъжат. Защото, макар ръцете им да не са се 
изцапали с кръвта на ближния, кръвта на 
жертвите им, на които са заповядали да 
отнемат живот, е потекла върху душите им. 
Те са тези, които хвърлят камъка, скривайки 
ръката си. Когато в прокламацията си 
изричах думите "страхливец", "лъжец" или 
"предател", цялото им същество трепереше 
и често се отклоняваха от учението ми, 
защото усещаха, че върху тях е вперен 
поглед, който ги насочва. (159, 42 - 43) 
49. Ако в Божествената справедливост 
нямаше най-голямата любов на Отца, ако 
справедливостта му нямаше този произход, 
това човечество вече нямаше да 
съществува, неговият грях и непрестанните 
му прегрешения щяха да изчерпят 
Божественото търпение; но това не се е 
случило. Човечеството продължава да 
живее, духовете продължават да се 
въплъщават и на всяка крачка, във всяко 
човешко дело се проявява Моята 
справедливост, която е любов и безкрайна 
милост. (258, 3) 
50 вникнете в Моето Слово, за да не се 
заблуждавате, както мнозина, относно 
действията на Моето Божествено 
правосъдие, когато строго наказвам онези, 
които са извършили само леко 

прегрешение, а привидно прощавам на 
онези, които са извършили тежко. 
51. Учителят ви казва: Ако наказвам със 
сила онзи, който на пръв поглед е 
извършил само леко нарушение, то е 
защото познавам слабостта на духовните 
същества и ако те се отклонят от пътя на 
изпълнение на Закона, това може да е 
първата стъпка, която ги води към гибел. Но 
когато укорявам другите за тежко 
престъпление, то е, защото знам, че 
голямото престъпление е причина за също 
толкова голямо покаяние на духа. 
52 Не съдете, не осъждайте, дори в мислите 
си не желайте Моето правосъдие да падне 
върху онези, които причиняват 
кръвопролития сред народите. Помислете 
само, че и те като вас са Мои деца, Мое 
създание, и ще трябва да изкупят големите 
си престъпления с големи изкупления. 
Истина ви казвам, че точно тези, които 
сочите с пръст като онези, които 
безмилостно са унищожили мира и са ви 
потопили в хаос, ще се превърнат в идните 
времена във велики миротворци, във 
велики благодетели на човечеството. 
53 Кръвта на милиони жертви вика от 
земята за моето божествено правосъдие, 
но отвъд човешката юрисдикция то ще 
бъде моето, което ще достигне до всеки ум, 
до всяко сърце. 
54. Съдебната практика на хората не 
прощава, не изкупува, не обича. Моят 
обича, прощава, изкупува, съживява, 
въздига и просветлява; и точно тези, които 
са причинили толкова много болка на 
човечеството, ще изкупя и спася, като ги 
накарам да преминат през великото 
изкупление, което ще бъде тигелът, в който 
ще бъдат пречистени и напълно пробудени 
за гласа на съвестта си, за да могат да 
прозрат до най-дълбокото дъно на делата 
си. Ще ги накарам да вървят по същия път, 
по който накараха да вървят техните 
жертви, техните народи. Но накрая те ще 
достигнат духовна чистота, за да могат да се 
върнат на земята, да възстановят всичко, 
което е било разрушено, да възстановят 
всичко, което е било разрушено. (309, 16 -
18) 
55 Знайте, че вашият Отец ви съди не когато 
дойде смъртта, а че този съд започва 
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веднага щом осъзнаете делата си и 
почувствате призива на съвестта си. 
56 Съдът Ми е винаги над вас. На всяка 
крачка, независимо дали в човешкия или в 
духовния си живот, вие се подчинявате на 
моята преценка; но тук, в света, в обвивката 
на тялото, духът става безчувствен и глух за 
призивите на съвестта. 
57 Съдя те, за да ти помогна да отвориш 
очите си за светлината, да те освободя от 
греха и да те избавя от болката. 
58 В моята преценка никога не броя 
обидите, които си ми направил, защото в 
моята преценка никога не се появяват 
обида, отмъщение, нито дори наказание. 
59. Когато болката нахлуе в сърцето ти и те 
удари на най-чувствителното място, това е, 
за да ти посоча някоя грешка, която 
допускаш, да те накарам да разбереш 
моето учение и да ти дам нов и мъдър урок. 
На дъното на всяко от тези изпитания 
винаги присъства моята любов.  
60. В някои случаи съм ти позволявал да 
разбереш причината за даден процес, а в 
други не можеш да откриеш смисъла на 
това предупреждение на Моето 
правосъдие и това е така, защото в работата 
на Отец и в живота на твоя дух има дълбоки 
тайни, които човешкият ум не е в състояние 
да разгадае. (23, 13 - 17) 
61. далече е времето, когато ви беше 
казано: "С лакътя, с който мерите, ще ви се 
мери". Колко често този закон е бил 
използван, за да се отмъсти тук, на земята, 
и да се отхвърли всяко чувство за 
милосърдие! 
62 сега ви казвам, че съм хванал тази 
правосъдна килия и ще ви измервам с нея 
според това как сте измервали, макар че 
трябва да добавя като обяснение, че във 
всеки Мой съд ще присъства Отец, който 
много ви обича, и Спасителят, който е 
дошъл за вашето спасение 
63. Човекът е този, който съди с делата си, 
понякога ужасни решения, а твоят Господ е 
този, който ти осигурява помощ, за да 
намериш начина, по който да понесеш 
изкуплението си. 
64 Истина ви казвам, ако искате да 
избегнете твърде болезненото изкупление, 
покайте се навреме и дайте нова насока на 

живота си чрез искрено обновление с дела 
на любов и милосърдие към братята си. 
65. Разберете, че Аз съм спасителната врата 
- вратата, която никога няма да бъде 
затворена за всички, които Ме търсят с 
истинска вяра. (23, 19 - 23) 
66. сега виждаш, че Божествената 
справедливост се състои от любов, а не от 
наказание като твоето. Какво би станало с 
вас, ако Аз приложа вашите собствени 
закони, за да ви съдя пред Мен, пред 
Когото не важи нито външният вид, нито 
лъжливите аргументи? 
67. ако ви съдя според вашето беззаконие и 
приложа вашите ужасно строги закони, 
какво ще стане с вас? Тогава с право бихте 
Ме помолили да проявя милост. 
68. но не трябва да се страхуваш, защото 
моята любов никога не увяхва, не се 
променя и не преминава. Вие, от друга 
страна, със сигурност ще преминете, ще 
умрете и ще се родите отново, ще си 
отидете и после ще се върнете, и така ще 
извървите своето странстване, докато 
дойде денят, в който ще познаете своя Отец 
и ще се подчините на Неговия божествен 
закон. (17, 53) 
 

Глава 22 - Божията любов, грижа и 
благодат  
 
Любовта на Небесния Отец  
1 Не се учудвай, че въпреки греховете ти 
любовта ми те следва навсякъде. Всички 
вие сте мои деца. В този свят вие сте имали 
образ на Божествената любов в любовта на 
вашите родители. Може да им обърнете 
гръб, да не признавате властта им, да не 
изпълнявате заповедите им и да не слушате 
съветите им; може да причините рана в 
сърцата им с лошите си действия, да 
станете причина очите им да пресъхнат от 
толкова много плач, по слепоочията им да 
се появят бели коси, а лицата им да бъдат 
белязани от следите на страданието; но те 
никога няма да престанат да ви обичат и ще 
имат за вас само благословии и прошка. 
2 Но ако тези родители, които сте имали на 
земята и които не са съвършени, са ви дали 
толкова големи доказателства за чиста и 
възвишена любов, защо се учудвате, че 
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Този, Който е създал тези сърца и им е дал 
задачата да бъдат родители, ви обича със 
съвършена любов? - Любовта е най-
висшата истина. Заради истината станах 
човек и заради истината умрях като човек. 
(52, 27) 
3 Моята любов не е, за да ви учуди, но и не 
се съмнявайте в нея, когато изпитате, че в 
света често изпразвате много горчива чаша. 
4. Човек може да потъне ниско, да се 
изпълни с мрак или да се колебае дали да 
се върне при Мен. Но за всички ще дойде 
време, когато ще Ме почувстват в 
собственото си същество, вече няма да Ме 
усещат далечен, няма да могат да Ме 
смятат за чужд или да отричат Моето 
съществуване, Моята любов и Моята 
справедливост. (52, 30) 
5. не искам да ви виждам като обвиняеми 
пред Мен, винаги искам да ви смятам за 
Моите деца, за които бащинската Ми 
любов е винаги готова да помогне. 
Създадох те за слава на Моя Дух, за да 
бъдеш щастлив в Мен. (127, 41) 
6. научете се да Ме обичате, осъзнайте как 
Моята любов ви следва навсякъде, въпреки 
вашите прегрешения и грехове, без да 
можете да избегнете или да избегнете 
нейното влияние. Осъзнайте, че колкото по-
тежки са прегрешенията ви, толкова по-
голяма е Моята милост към вас. 
7 Човешката злоба иска да отблъсне моята 
любов, но не може да й противостои, 
защото любовта е универсалната сила, 
божествената сила, която създава всичко и 
движи всичко. 
8 доказателството за всичко, което ви 
казвам, е това, което ви дадох, когато се 
явих сред вас в това време, когато 
човечеството беше потънало в бездната на 
своя грях. Моята любов не може да изпитва 
отвращение към човешкия грях, но може да 
изпитва съжаление. 
9 Познайте Ме, елате при Мен, за да 
измиете петната си в кристалния извор на 
Моето милосърдие. Искайте, искайте и ще 
ви бъде дадено. (297, 59 - 62) 
10 На моменти хората вярват, че са толкова 
недостойни за Мен, че не разбират, че мога 
да ги обичам толкова много. И след като се 
примирят, че ще живеят далеч от баща си, 
те започват да живеят според собствените 

си идеи, създават свои закони и основават 
религиозни общности. Затова изненадата 
им е голяма, когато Ме видят да идвам. 
Тогава те се питат: "Наистина ли нашият 
Отец ни обича толкова много, че търси 
начин да ни предаде Себе Си по такъв 
начин?" 
11. хора, мога само да ви кажа, че няма да 
позволя да загине това, което е мое, а вие 
сте мои. Обичах те още преди да се появиш 
и ще те обичам завинаги. (112, 14 - 15) 
 
Грижата и помощта на Бога  
12. Ученици, Аз ви дадох всички учения, от 
които духът се нуждае в своето развитие. 
13 Блажени онези, които познават истината, 
защото те бързо ще намерят пътя. Други 
винаги отхвърлят Божественото учение, 
защото им се струва, че техните дела са по-
добри от моите. 
14 Обичам ви всички. Аз съм пастирът, 
който вика овцете си, който ги събира и 
преброява и всеки ден иска да са повече - 
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. 
15 Такива са вашите сърца: мнозина от вас 
идват при Мен, но малцина са онези, които 
наистина Ме следват. (266,23 - 26) 
16. Вземи кръста си и Ме следвай в 
смирение. Вярвайте, че докато говорите за 
утеха на някого, за мир на сърцето или за 
светлина на духа, Аз ще се погрижа за 
всичко, свързано с материалния ви живот, и 
няма да пренебрегна нищо. 
Вярвам, че когато говоря на духа ви, 
хвърлям поглед и към сърцето ви, за да 
открия в него тревогите, нуждите и 
желанията му. (89, 6 - 7) 
18. Няма раси или племена, колкото и 
неизкушени да ви се струват, дори такива, 
които не познавате, защото живеят в 
непристъпни гори, които да не са изпитали 
проявите на моята любов. В момент на 
опасност те са чували небесни гласове, 
които ги защитават, пазят и съветват. 
19 Ти никога не си живял изоставен. От 
самото начало, когато се появихте, вие сте 
под закрилата на моята любов. 
20 Вие, човешките родители, които нежно 
обичате децата си, бихте ли могли да ги 
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оставите на произвола на съдбата им, 
когато те едва са се родили в този живот, 
когато най-много се нуждаят от вашата 
грижа, от вашата преданост, от вашата 
любов? 
21 Видях, че се грижиш за децата си, дори 
когато са навършили пълнолетие; дори за 
тези, които са престъпили, които са те 
наранили, се грижиш с най-голяма любов. 
22 Но ако отговаряте на нуждите на децата 
си по този начин, каква ще бъде любовта на 
вашия Небесен Отец, който ви е възлюбил 
още преди да сте съществували? 
23. винаги съм ви се притичвал на помощ; и 
в това време, в което ви срещам с по-
голямо духовно развитие, ви научих как да 
се борите, за да унищожите нездравите 
сили, и как да увеличите вибрациите на 
доброто. (345, 39 - 42) 
24. Сега навлизате в нов етап от живота си; 
пътят е проправен. Вземи кръста си и Ме 
последвай. Не ви казвам, че по този път 
няма изпитания, но винаги, когато 
преминете труден участък от пътя или 
изпразните чаша от страдание, ще чуете 
глас, който ви насърчава и съветва, моята 
любов ще бъде с вас, ще ви помага и ще ви 
издига, и ще усетите нежната ласка на моя 
изцеляващ балсам. (280, 34) 
25 Когато виждам, че се оставяте да бъдете 
победени от болката и че вместо да 
извлечете от нея уроците, които всяко 
изпитание съдържа, се задоволявате да 
плачете, да проклинате или просто да 
чакате смъртта като край на вашите 
страдания, Аз се приближавам до вас, за да 
се обърна с любов към сърцето ви, да му 
дам утеха и надежда, да го укрепя да 
преодолее себе си, своята слабост и 
липсата на вяра, за да може да победи в 
изпитанията; защото в този триумф има 
мир, светлина и духовно щастие, което е 
истинското щастие. (181, 10) 
26 като се има предвид, че Аз съм и в най-
малките създания на природата, как да ви 
отрека и да се отделя от вас само защото 
имате несъвършенства в себе си, след като 
именно тогава имате най-голяма нужда от 
Мен? 
27. Аз съм Животът и съм във всичко, затова 
нищо не може да умре. Мислете 
задълбочено, за да не останете обвързани с 

начина, по който се изразявате. Успокойте 
сетивата си и Ме открийте в сърцевината на 
Словото. (158, 43 - 44) 
28 Влезте в себе си и ще намерите там 
светилището, ковчега на завета. Ще 
откриете извор, извор на благодати и 
благословения. 
29. Няма безпомощен дух, никой не е 
лишен от наследство. С оглед на Моето 
Божествено милосърдие в цялата вселена 
няма човек, който да се нарече беден, 
изгонен от баща си; няма човек, който да се 
нарече изгонен от земите на Господа. 
30 Онези, които се чувстват лишени от 
наследство, го правят, защото не са открили 
в себе си даровете на благодатта, или 
защото просто са се заблудили в греха, 
защото са заслепени, или защото се 
чувстват недостойни. 
31 Винаги трябва да откривате тези дарове 
на благодатта в себе си; тогава ще изпитате, 
че никога няма да ви липсва Моето 
присъствие, че винаги "хлябът", 
"изцеляващият балсам", "оръжията", 
"ключовете" и всичко, от което се нуждаете, 
ще присъства във вас, защото вие сте 
наследници на Моето царство и на Моята 
слава. (345, 87) 
32 Между Отца 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. (262, 
35) 
33 Човечеството се нуждае от моята любов, 
от моето слово, което трябва да достигне 
до дъното на сърцата им. Учителят се бори 
неуморно за това вашите духове да стават 
все по-просветени всеки ден, за да могат, 
освободени от невежеството, да се 
издигнат до по-висши области. 
34. Вратите на Моето Царство са отворени и 
"Словото" на Отец идва при вас с безкрайна 
любов, за да ви покаже отново пътя. 
35. Аз дойдох отново при човечеството, но 
то не Ме усети, защото се появих духовно, а 
материализмът му е голям. След като 
вашият дух произлиза от Моя Божествен 
Дух, защо хората не са Ме усетили? Защото 
са обвързали духа си с материализма, с 
низшите страсти. 



123 
 

36 Но ето Божият Агнец, който идва при вас 
като светлина, за да ви просвети и да ви 
донесе истината. (340, 13 - 15) 
 
Смирението на Всевишния 
37. разберете, че Моето слово не изпълва 
умовете ви с празни философии, то е 
същността на живота. Аз не съм богат 
човек, който ви предлага земно богатство. 
Аз съм единственият Бог, който ви обещава 
царството на истинския живот. Аз съм 
смиреният Бог, който се приближава към 
децата си без показност, за да ги издигне 
по пътя на изкуплението с ласка и 
чудотворно слово. (85, 55) 
38 Бъдете Мои слуги и никога няма да 
бъдете унизени от Мен. 
39. ето, не съм дошъл като цар и не нося 
скиптър или корона. Аз съм сред вас като 
пример за смирение, и нещо повече - като 
ваш слуга. 
40 Искайте от Мен и Аз ще ви дам; 
заповядайте Ми и Аз ще се подчиня, за да 
ви дам още едно доказателство за Моята 
любов и Моето смирение. Искам само да 
Ме познавате и да изпълнявате волята Ми; 
а ако срещнете препятствия при 
изпълнението на задълженията си, молете 
се и побеждавайте в Мое име и заслугите 
ви ще бъдат по-големи. (111, 46) 
41. Отецът ти говори - Този, който няма 
пред кого да се преклони в молитва. Но 
истина ви казвам: ако имаше някой по-
голям от Мен, щях да се поклоня пред него, 
защото смирението живее в духа Ми. 
42 Помислете как, макар да сте Мои малки 
деца, Ме карате да слизам, за да ви говоря, 
да ви слушам и да ви утешавам, вместо да 
се мъчите да се издигнете при Мен. (125, 
19) 
43. изпитайте в сърцата си удоволствието 
да се чувствате обичани от вашия Отец, 
който никога не ви е унижавал със Своето 
величие, а го е разкрил в Своето съвършено 
смирение, за да ви направи велики и да ви 
доведе до наслада от истинския живот в 
Своето Царство, което няма нито начало, 
нито край. (101, 63) 
 
Състраданието и състрадателното 
страдание на Бога  

44. Ако вярвате, че Исус не е изпитвал 
болка, защото е бил Божият Син, грешите. 
Ако вярвате, че съм свободен от болка, 
защото идвам днес в Духа, също сте в 
грешка. Ако си мислите, че понеже знам, че 
всички вие ще бъдете с Мен накрая, не 
страдам днес, също не сте прави в това 
отношение. Истина ви казвам, че няма по-
чувствително същество от Божествения Дух. 
45 Питам ви: Кой е дал разум на всички 
същества? Какво добро можеш да 
направиш, което да не Ми донесе радост? 
И какво зло можеш да направиш, което да 
не е като рана за Моята чувствителност? 
Ето, затова ви казвам, че човечеството Ме 
разпна наново. Кога ще бъда свален от 
кръста си и освободен от трънения венец? 
(69,34) 
46. ако някои се издигнат като Мои врагове, 
Аз не гледам на тях като на такива, а само 
като на нуждаещи се. Онези, които се 
смятат за учени и отричат Моето 
съществуване, ги гледам със съжаление. 
Онези, които се опитват да Ме унищожат в 
сърцата на хората, смятам за невежи, тъй 
като вярват, че имат силата и оръжията да 
унищожат Онзи, Който е Авторът на живота. 
(73, 33) 
47 Показвам ви се като любящ Баща, като 
смирен Учител, който никога не е 
безразличен към вашите страдания и 
винаги е снизходителен и милостив към 
вашите несъвършенства, защото вие винаги 
ще бъдете деца в Моите очи. 
48. Трябва да ви съдя, когато виждам как 
децата, създадени с толкова много любов и 
предназначени за вечен живот, упорито 
търсят смъртта на земята, без да се 
интересуват от духовния живот и без да 
желаят да опознаят съвършенствата, които 
това съществуване крие за тях. (125, 59 - 60) 
49. Тъй като съм ваш баща, задължително 
трябва да съчувствам на това, което децата 
чувстват. Само така ще разберете, че докато 
всеки от вас страда и усеща собствената си 
болка, Божественият Дух страда от болката 
на всички свои деца. 
50. Като доказателство за тази истина Аз 
дойдох на света, за да стана човек и да нося 
кръста, който представляваше цялата болка 
и грях на света. Но ако като човек носех на 
раменете си бремето на вашите 
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несъвършенства и усещах цялата ви болка, 
бих ли могъл като Бог да се покажа 
безчувствен към изпитанията на Моите 
деца? (219, 11 - 12) 
 
Прошка; Божията благодат и милост  
51. аз съм единственият, който знае 
съдбата на всички, единственият, който 
знае пътя, който сте изминали, и пътя, 
който ви предстои да изминете. Аз съм 
този, който разбира вашите страдания и 
радости. Знам колко много сте се лутали, за 
да намерите истината и справедливостта. 
Моето милосърдие е това, което приема 
мъчителния вик на онзи, който вътрешно 
Ме моли за прошка за прегрешенията си. 
52 и като Отец изпълнявам всяка гореща 
молба, събирам сълзите ви, изцелявам 
немощите ви, давам ви да почувствате, че 
сте простени и освободени от петната си, за 
да направите живота си нов; Аз съм този, 
който ще ви накара да почувствате, че сте 
простени и освободени от петната си. 
53. Също така Аз съм единственият, който 
може да ви прости обидите, нанесени Ми 
от вас, които сте Мои деца. (245, 39 - 41) 
54 В това време словото Ми ви просвещава 
отново. Ще излея благодатта Си в 
изобилие, за да бъдете чисти и подготвени. 
Но ако отново паднете в грях, осъзнайте, 
хора, че не Аз ви отдалечавам от Моето 
лоно, а вие се отдалечавате от Мен, 
въпреки че това не е Моята воля. Но Моята 
прошка и Моята любов са като отворени 
порти, за да приемат всеки, който иска да 
се върне при Мен покаян. (283, 69) 
55. 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, нито 
от хляб; не те оставих да страдаш, нито 
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. 
56. Вашият дух е семе, което Аз подхранвам 
и усъвършенствам от вечността, докато не 

даде най-красивите цветове и най-
съвършения плод. Как бих могъл да те 
оставя да умреш или да те изоставя на 
произвола на бурите? Как бих могъл да ви 
изоставя по пътя ви, когато Аз съм 
единственият, който знае съдбата на всички 
създания? (242, 31 - 33) 
57. вие, които се заблуждавате: Аз съм 
готов да ви приема и да ви дам Моята сила 
и Моята светлина, когато Ме повикате. 
Няма значение дали носиш върху душата и 
духа си белега на големи грешници. Ще те 
накарам да благословиш онези, които са те 
обидили, и да благословиш Бога, защото 
Той е сметнал това чудо за възможно в теб. 
Тогава ще започнете да усещате любовта на 
Христос в сърцето си. 
58 Някои, като чуят тези думи, ще си 
помислят: Как е възможно големите 
грешници да получат тази благодат, както и 
праведните, които я притежават заради 
своите заслуги? 
59. О, мъже, мъже, които не виждате по-
далеч от очите си! Винаги съм ви давал 
Своите блага по милост, дори преди да сте 
ги заслужили. 
60 Отговарям както на чистата мисъл, така и 
на тъжното оплакване на онзи, който се 
приближава към мен накърнен, когато - 
поради липса на любов към ближните си - 
му убягва и най-малката искрица смирение 
или знание. 
61. аз съм защитникът на слабите, които 
проливат сълзи в своята голяма 
неспособност и невежество. Аз съм 
Божествената надежда, която призовава и 
утешава плачещите; Аз съм добрият Исус, 
който нежно гали онези, които стенат в 
болката си и в изкуплението си. 
62. Аз съм твоят Спасител, твоят Изкупител; 
Аз съм Истината, разбираема за човека. 
(248, 18 - 21) 
 

Глава 23 - Вдъхновения и 
откровения от Бога  
 
Божествени вдъхновения 
1 Ученици: Когато словото Ми идва до вас и 
не го разбирате, вие се съмнявате в него. 
Но аз ви казвам: Ако несигурността ви 
измъчва, оттеглете се в уединението на 
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полето и там, сред природата, където имате 
за свидетели само откритото поле, 
планините и небесната твърд, попитайте 
още веднъж своя Учител. Вникнете в 
словото Му и бързо ще получите Неговия 
любящ отговор. Тогава ще се почувствате 
отнесени, вдъхновени, изпълнени с 
непознато духовно блаженство. 
2 Така вече няма да сте хора с малка вяра, 
защото знаете, че всяко Божие слово 
съдържа истина, но за да стане достъпно, 
трябва да се влезе в него с преданост и чист 
ум, защото то е светилище. 
3 Винаги, когато сте подготвени и искате да 
узнаете нещо, желанието ви за светлина ще 
привлече божествената светлина. Колко 
пъти съм ви казвал: отидете в планинската 
самота и там Ми разкажете за тревогите, 
страданията и нуждите си. 
4 Исус ви научи на тези уроци през Втората 
епоха със Своя пример. Спомнете си Моя 
пример, когато се оттеглих в пустинята, за 
да се моля, преди да започна 
проповедническото Си служение. Спомнете 
си, че в последните дни на Моето 
съществуване сред хората, още преди да 
отида в синагогата да се моля, потърсих 
уединението на Елеонската горичка, за да 
говоря с Отца. 
5. природата е храм на Създателя, където 
всичко се издига към Него, за да Му се 
поклони. Там можеш да получиш директно 
и неподправено сиянието на твоя Отец. 
Там, далеч от човешкия егоизъм и 
материализъм, ще усетите как мъдри 
вдъхновения проникват в сърцето ви и ви 
подтикват да правите добро по пътя си. 
(169, 28 - 31) 
6 трябва да сте будни, ученици, защото Аз 
не само ще ви говоря чрез този рупор, но и 
ще оповестявам Себе Си на вашия дух в 
моментите, когато тялото ви е заспало. Ще 
ви науча да се отдадете на подготвения сън 
и да откъснете духа си от земното, за да 
може да се издигне до областите на 
светлината, където ще получи 
пророчеството, с което ще освети пътя си и 
след това ще предаде посланието си на 
ума. (100, 30) 
7 Никога не съм бил далече от вас, както 
понякога смятате, никога не съм бил 
безразличен към вашите страдания и не 

съм бил глух към вашите призиви. ето какво 
се е случило: Не сте се стремили да 
усъвършенствате висшите си сетива и сте 
очаквали да Ме възприемате със сетивата 
на плътта. Но ви казвам, че времето, когато 
дадох това на хората, беше много отдавна. 
8 ако бяхте положили малко усилия да 
развиете някои от духовните си 
способности, като например вътрешно 
извисяване чрез духовно съзерцание, 
молитва, гадаене, пророчески сън или 
духовно видение, уверявам ви, че чрез 
всяко от тях щяхте да се свържете с Мен и 
следователно да получите отговори на 
въпросите си и божествено вдъхновение в 
ума си. 
9 Винаги съм готов да ти говоря, винаги 
чакам твоето издигане и духовна готовност, 
за да те зарадвам и да ти дам щастието да 
се изявя пред твоя дух. За това е 
необходимо само да се подготвите с най-
голяма искреност да получите тази 
благодат. (324, 52 - 54) 
10 Попитайте учените си и ако са честни, ще 
ви кажат, че са помолили Бога за 
вдъхновение. Бих им дал повече 
вдъхновения, ако Ме питаха с повече 
любов към ближните си и с по-малко суета 
към себе си. 
11 Истина ви казвам: Всичко, което сте 
натрупали от истинско знание, идва от Мен. 
Всичко, което хората имат от чисти и високи 
неща, ще използвам за твоя полза в това 
време, за това ти го дадох. (17, 59 - 60) 
12. Сега е време, когато Моят Дух говори 
непрестанно на съвестта, на духа, на ума и 
на сърцето на хората. Моят глас достига до 
хората чрез мисли и изпитания, чрез които 
мнозина се пробуждат за истината по своя 
воля, тъй като онези, които ги водят или 
наставляват, спят и искат светът никога да 
не се събуди. (306, 63) 
13. В "Третата епоха" Аз осъзнах с яснотата 
на Моите проявления това, което беше 
невъзможно за хората: Да предам Себе Си 
чрез човешката способност за разбиране. 
14 Разберете Ме, ученици, защото в 
диалога между духовете, който ви очаква, 
ще чувствате присъствието Ми вечно. Ако 
знаете как да се подготвите, вече няма да 
Ми казвате: "Господи, защо не идваш? 
Защо не виждаш болката ми?" Повече няма 



126 
 

да ми говориш по този начин. Истина, 
ученици, казвам ви, че всеки, който Ми 
говори по този начин, ще даде осезаемо 
доказателство за своето невежество и 
неподготвеност. 
15 Не искам да виждам учениците Си 
отделени от Мен, искам да Ми кажете в 
духа си: "Учителю, Ти си сред нас, духът ни 
Те усеща, Твоята мъдрост е източник на 
моето вдъхновение." Това е истинската 
изповед, която искам да чуя от вас. (316, 54) 
 
Адаптирането на божествените 
откровения към разбирането на човека  
16 за да разкривам Божественото, вашите 
езици са твърде ограничени; ето защо 
винаги трябваше да ви говоря с притчи, с 
подобия; но сега виждате, че дори когато 
съм ви говорил по този начин, вие малко 
сте Ме разбирали, защото не сте имали 
необходимата воля да вникнете в 
откровенията Ми. (14, 50) 
17 във всеки век вие Ме очаквахте и винаги, 
когато съм бил при вас, не Ме познавахте 
поради липса на подготовка и духовност. 
Казвам ви: Каквато и форма да приеме 
Моето присъствие, то винаги ще съдържа 
истината и божествената същност на 
живота. 
18. Казах ви, че съм използвал различни 
форми, за да оповестя Себе Си на света. Но 
те не бяха маска, която да скрие Моя Дух от 
вас, а служеха да Ме очовечат, да Ме 
ограничат и да Ме направят чуваем и 
осезаем за хората. 
19 А сега ви казвам, че преди да отсъдите, 
първо трябва да чуете този глас, докато 
дойде моментът на вашето убеждение или 
просветление, когато той стане светлина в 
духа. (97, 11 - 12) 
20. Докато хората остават в своята слепота и 
невежество, те ще бъдат причина Бог, който 
е преди всичко Отец, да се очовечи, да се 
ограничи и да се принизи спрямо Своите 
деца, за да бъде разбран. Кога ще Ми 
позволите да се покажа пред вас в славата, 
в която трябва да Ме гледате? 
21. Трябва да си велик, за да можеш да си 
представиш Моето величие, и именно 
поради тази причина Аз идвам отново и 
отново, за да ти дам духовно величие, за да 
изпиташ безкрайната наслада да познаваш 

своя Отец, да усещаш Неговата любов, да 
чуваш божествения концерт, който звучи 
над теб. (99, 26 - 27) 
22 Външната част на това откровение на 
Отца на Синай беше камъкът, който 
служеше като средство за нанасяне на 
Божествения закон върху него. 
23 Външната страна на проявлението на 
Бога към хората чрез Исус беше телесната 
обвивка, човешкият облик на Христос. 
24 В настоящето време външната част на 
моето проявление е носителят на глас, 
поради което тази форма на проявление, 
както и тази от минали времена, трябва да 
приключи. 
25. Разберете, че вие сте деца на духовни 
хора, които не трябва да се хранят с форми, 
а със същност. Ако разбирате правилно 
думите ми, никога повече няма да 
изпаднете в идолопоклонство, нито ще се 
придържате към външните действия на 
поклонение, към обредите, към 
преходното, защото винаги ще желаете 
същественото, вечното. (224, 69 – 71) 
 
Различни видове Божии откровения  
26. Човечеството би искало да бъде 
посетено от нов Месия, който да го спаси от 
бездната, или поне да чуе гласа на Бога 
като глас на човек, който звучи във въздуха. 
Но аз ви казвам, че е достатъчно да 
наблюдавате малко или да съберете духа 
си в медитация, за да му придадете 
чувствителност, и ще чуете всичко, което ви 
говори. Ако ви се струва невъзможно 
камъните да говорят, аз ви казвам, че не 
само камъните, но и всичко, което ви 
заобикаля, ви говори за вашия Създател, за 
да се събудите от мечтите си за величие, 
арогантност и материализъм. (61, 49) 
27. Просветените от миналите времена 
винаги са виждали блясък на светлина, 
винаги са чували словото ми. Пророците, 
вдъхновените, предшествениците, 
основателите на ученията за висока 
духовност свидетелстват, че са чували 
гласове, които сякаш идвали от облаците, 
планините, вятъра или от някакво място, 
което не са могли да определят; че са 
чували Божия глас, сякаш е идвал от огнени 
езици и мистериозно ехо. Мнозина чуха, 
видяха и усетиха чрез сетивата си, други - 
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чрез духовните си качества; същото се 
случва и сега. 
28. истина ви казвам: онези, които 
получаваха Моите послания с физическите 
си сетива, тълкуваха Божественото 
вдъхновение духовно и това ставаше 
според физическото и духовното им 
оборудване, според времето, в което бяха 
на света, както става сега с човешките 
инструменти, които вие наричате "носители 
на глас" или "носители на дар". Но трябва 
да ви кажа, че както в миналото, така и в 
настоящето, те са добавяли към чистотата 
на Божествените откровения своите 
собствени идеи или тези, които са 
преобладавали в тяхната среда, и 
съзнателно или несъзнателно са променяли 
чистотата и неограничената същност на 
истината, която в действителност е любовта 
в нейните най-висши откровения. 
29 Духовните вибрации и вдъхновения са 
били в тях и както "първите", така и 
"последните" са свидетелствали и ще 
свидетелстват за това вдъхновение, което е 
достигнало до душите им, почти винаги без 
да знаят как, по същия начин, както се 
случва с много хора днес и както ще се 
случи с още повече хора утре. 
30 Думите, тълкуванията и начинът на 
действие се дължат на хората и на времето, 
в което живеят, но преди всичко това е 
върховната истина. (16, 11 - 14) 
31. От време на време е необходимо Моят 
Дух да се разкрива по начин, който е 
достъпен и разбираем за вас. 
Необходимостта да ви говоря се дължи на 
неподчинението ви на Моя закон, на 
отклонението ви от истинския път. 
32. По силата на свободата на волята, с 
която се ползва, човекът е най-непокорното 
същество в творението. И до днес той не 
иска да се подчини на указанията на 
съвестта. 
33 Словото Ми иска да обуздае едни, да 
даде насока на други, да укрепи всички в 
истината и да ви спаси от бездните. 
34. Не се обиждайте за начина, по който се 
разкривам сега, който е толкова различен 
от този на Втората епоха. Знайте, че никога 
не съм използвал една и съща форма два 
пъти, тъй като това би означавало да ви 
оставя едно и също учение, а винаги идвам, 

за да ви науча на нови уроци и да ви 
помогна да направите нови стъпки. (283, 39 
- 42) 
35. Моето Слово се предава по много 
начини: чрез съвестта, чрез изпитания, 
които говорят за Мен, чрез природните 
сили или чрез моите духовни деца. Думата 
ми е универсална. Всеки, който се подготви, 
ще чуе гласа Ми. (264, 48 u.) 
 
Необходимостта от божествени 
откровения  
36. Моите божествени наставления не са 
предназначени само за духа - не, те трябва 
да достигнат и до човешкото сърце, така че 
духовната и физическата част на човека да 
станат хармонични. 
37. Божественото Слово е предназначено 
да просветли ума и да направи сърцето на 
човека чувствително, а същността на 
живота, съдържаща се в това Слово, е 
предназначена да подхранва и извисява 
духа. 
38 За да бъде животът на човека 
пълноценен, той се нуждае от духовен хляб 
точно толкова, колкото се труди и се мъчи 
за материална храна. 
39 "Човек не живее само с хляб", ви казах 
във "Втората епоха", думите Ми са все още 
валидни, защото хората никога няма да 
могат да се справят без духовна храна, без 
да бъдат засегнати на земята от болести, 
болки, мрак, нещастия, страдания и смърт. 
40. Материалистите биха могли да 
възразяват, че хората вече живеят само от 
това, което им дават земята и природата, 
без да е необходимо да се стремят към 
нещо духовно, което ги храни, което ги 
укрепва по време на жизнения им път. Но 
трябва да ви кажа, че това не е съвършен и 
пълноценен живот, а съществуване, в което 
липсва основното - духовността. (326, 58 - 
62) 
41. във всички времена съм се разкривал на 
човека по прост начин, за да може да Ме 
разбере, винаги съм го правил в рамките на 
възможностите на вашия интелект и на 
вашето сърце. Аз слязох при вас, за да ви 
дам пример за смирение, когато се смирих 
над жалкия ви живот, за да ви издигна до 
по-добър живот. (226, 54) 
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42. Тук се изпълни словото, което ви дадох, 
когато Исус във "Втората епоха" благодари 
на Своя Отец, че е скрил Своята мъдрост от 
учените и образованите, но я е дал и открил 
на смирените. 
43 Да, народе Мой, защото онези, които 
наричате учени, се надъхват и искат да 
задържат обикновените хора, като ги учат 
само на това, което смятат за трохи от 
хляба, който са получили от Мен. 
44 От друга страна, бедните, "малките 
хора", които добре осъзнават трудностите, 
които носи животът, а също 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. 
45. сега добавям: ако алчният човек стане 
щедър и надменният - смирен, те веднага 
ще се включат във 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. (250, 17) 
 
Безкрайността на божествените 
откровения  
46. Това учение, което трябва да осветли 
Третата епоха, не е последното ми. 
Духовното няма край. Моят закон свети 
като божествено слънце във всички 
съвести. Застоят и упадъкът са характерни 
само за човешките същества и винаги са 
резултат от пороци, слабости или 
неовладяване на страстите. 
47. След като човечеството изгради живота 
си върху духовни основи и носи в себе си 
идеала за вечност, който моето Учение ви 
вдъхновява, то ще намери пътя на прогреса 
и съвършенството и никога повече няма да 
се отклони от пътя на своето възходящо 
развитие. (112, 18) 
48. ако мислите, че едва сега съм ви 
разкрил нещо за духовния живот, сте в 
голяма заблуда; защото отново ви казвам: 
Божественото наставление започна, когато 
се роди първият човек, и не преувеличавам, 
когато ви казвам, че Моето наставление 
започна със сътворението на духовете, още 
преди да се появи светът. (289, 18) 
49 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. 
50 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 все повече 
нараствали до удивлението на човешкия 
ум. 
51 Затова в този момент трябваше да ви 
дам наставления, които са в хармония с 
вашето развитие. 
52. но ви питам: материално знание ли е 
това, което съдържа Моето откровение? 
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 равнището на живота, 
откъдето той може да открие, разпознае и 
разбере всичко. 
53. Струва ли ви се невъзможно или поне 
странно Бог да се открие на хората по 
духовен път - духовният свят да се открие и 
прояви в живота ви - непознати светове и 
сфери да ви се съобщят? Искате ли 
знанието ви да спре и Отец никога да не ви 
разкрива повече от това, което вече ви е 
разкрил? 
54 Не бъдете привични във вярата си и не 
поставяйте граници на ума си в знанието. 
55 Днес може да отричате, да се борите и 
да преследвате учението на Духа, но знам, 
че утре ще се поклоните на истината. 
56 Всяко божествено откровение се е 
противопоставяло и е било отхвърляно при 
появата си, но накрая тази светлина е 
надделявала. 
57 В научните открития човечеството е било 
също толкова недоверчиво, но накрая е 
трябвало да отстъпи пред реалността. (275, 
64 - 70) 
58 Когато от сърцето на човечеството 
храмът на Светия Дух се издигне до 
безкрайност, сред него ще се появят нови 
откровения, които ще бъдат още по-велики 
с развитието на духовните същества нагоре. 
(242, 62) 
59. как може да се предположи, че докато 
съм слязъл при вас, съм могъл да 
пренебрегна другите народи, след като 
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всички вие сте Мои деца? Мислите ли, че 
някой е далечен или извън Мен, въпреки че 
Моят Дух е универсален и обхваща всички 
създадени неща? 
60. Всичко живее и се подхранва от Мен. 
Затова Моят универсален лъч се спусна над 
цялото земно кълбо и духът получи Моето 
влияние в този свят и в другите, защото Аз 
дойдох да спася всички Мои деца. (176, 21) 
61 Моето проявление чрез носителите на 
гласове ще бъде, според Моята воля, само 
временно, кратък етап на подготовка, който 
ще послужи на този народ като норма, 
закон и основа за свидетелстване и 
разпространяване на тази истина и за 
провъзгласяване на присъствието на 
"Третата епоха" в света. 
62 Точно както моето проявление беше 
предопределено от човешкия ум да бъде 
мимолетно като светкавица, така беше 
предопределено и това, че само някои 
групи хора ще бъдат призовани да 
присъстват на това откровение и да получат 
това послание.  
63 От друга страна, диалогът на духа с духа 
ще обхване целия човешки род без 
времеви ограничения, защото тази форма 
на търсене, приемане, молитва, слушане и 
усещане е за цяла вечност. (284,41 - 43) 
 
Проявата на Божието присъствие в човека  
64. искам да ви направя Мои ученици, за да 
се научите да Ме чувствате като деца, които 
са от Моя Дух. Защо да не усещате 
присъствието Ми в себе си, след като сте 
създадени от Моята същност, част от Мен? 
65. Не Ме усещате, защото не го 
осъзнавате, защото ви липсва духовност и 
подготовка, и колкото и знаци и усещания 
да получавате, вие ги обяснявате с 
материални причини. Ето защо ви казвам, 
че макар да съм с вас, вие не усещате 
присъствието Ми. 
66. сега ти казвам: не е ли естествено да Ме 
усещаш в същността си, тъй като си част от 
Мен? С оглед на това не е ли правилно 
вашият дух в крайна сметка да се слее с 
Моя? Разкривам ви истинското величие, 
което трябва да присъства във всеки човек, 
защото сте се заблудили и сте станали 
духовно по-малки в желанието си да 
бъдете велики на земята! (331, 25 - 26) 

67 Не искам повече да Ми казваш: Господи, 
защо си далеч от Мен, защо не Ме чуваш, 
защо се чувствам сам в пътя на живота? 
68. възлюбени хора: Аз никога не се 
отдалечавам от Моите деца, а вие се 
отдалечавате от Мен, защото ви липсва 
вяра и вие самите Ме отхвърлихте и 
затворихте вратите на сърцата си за Мен. 
(336, 60) 
69. Не искам да Ме усещате далече, защото 
ви казах, че всички вие, благодарение на 
вашето одухотворяване, ще Ме усещате, ще 
Ме възприемате директно. Духът ви ще чуе 
гласа Ми и духовно ще видите 
присъствието Ми. Затова искам да видя 
духа ти завинаги съединен с Моя, защото 
такава е Моята воля. (342, 57) 
 

VI Божието дело  
 

Глава 24 - Духовното и 
материалното творение  
 
Създаването на духовните същества  
1 Преди да има светове, преди да се появят 
всички същества и материя, Моят 
Божествен Дух вече е съществувал. Но като 
Всеединство усещах в Себе Си огромна 
празнота, защото бях като цар без 
поданици, като учител без ученици. Поради 
тази причина планирах да създам същества, 
подобни на Себе Си, на които да посветя 
целия си живот, които да обичам толкова 
дълбоко и съкровено, че когато дойде 
моментът, да не се поколебая да ги 
принеса в жертва на кръста. 
2 Не се обиждай, когато ти казвам, че те 
обичах още преди да съществуваш. Да, 
възлюбени деца! (345, 20 - 21) 
3. Божественият Дух е изпълнен с любов, 
въпреки че съществува само Той. Нищо още 
не е било създадено, нищо не е 
съществувало около Божественото 
Същество, но въпреки това Той е обичал и е 
чувствал Себе Си като Отец. 
4 Кого обичаше Той? Чий баща се е 
чувствал Той? Това бяха всички същества и 
всички създания, които щяха да произлязат 
от Него и чиято сила почиваше скрита в 
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Неговия Дух. В този Дух се съдържаха 
всички науки, всички природни сили, 
всички същества, всички основи на 
творението. Той е вечност и време. В Него е 
миналото, настоящето и бъдещето, още 
преди световете и съществата да се 
съживят. 
5 Това божествено вдъхновение стана 
реалност под безкрайната сила на 
божествената любов и животът започна. 
(150, 76 - 79) 
6. за да може Бог да се нарече Отец, Той 
накара духове да излязат от утробата Му - 
същества, подобни на Него по 
божествените Му качества. Това е вашият 
произход, така че сте се издигнали до 
духовен живот. (345, 22) 
7. Причината за твоето сътворяване беше 
любовта, божественото желание да 
споделя Моята сила с някого; и причината, 
поради която те дарих със свобода на 
волята, беше също любов. Исках да се 
чувствам обичан от децата Си - не 
обусловено от закон, а от спонтанно 
чувство, което трябва свободно да се 
разрази от духа ви. (31, 53) 
8 Всеки дух произлиза от чиста мисъл на 
Божеството; следователно духовете са 
съвършено дело на Твореца. (236, 16) 
 
Работата на великите духове в процеса на 
създаване 
9 Илия е Великият дух, който е от дясната 
страна на Бога, който в своето смирение 
нарича себе си служител на Бога; с негово 
посредничество, както и с 
посредничеството на други велики духове, 
Аз движа духовната вселена и изпълнявам 
велики и високи съвети. Да, ученици Мои, 
на Моята служба са множество велики 
духове, които управляват творението. (345, 
9) 
 
провиденчески мисли на Бога  
10. слушайте, ученици: преди да оживеете, 
Аз вече съществувах и в Моя Дух беше 
скрит вашият. И все пак не исках да ви 
направя наследници на Моето Царство, без 
да сте придобили заслуги, нито да 
притежавате това, което е, без да знаете 
кой ви е създал; нито пък исках да си 

тръгнете от Мен без посока, без цел и без 
идеали. 
11. затова ви дадох съвест, за да ви служи 
като пътеводител. Аз ви дадох свободна 
воля, за да имат делата ви истинска 
стойност пред Мен. Дадох ти дух, за да 
може той винаги да се стреми да се издигне 
към светлото и чистото. Дадох ви тялото, за 
да можете чрез сърцето да усещате 
доброто и красивото и то да ви служи като 
пробен камък, като постоянно изпитание, а 
също и като средство за живот в 
материалния свят. (35, 48 – 49 o.) 
 
Създаването на материални светове за 
духовните същества  
12 Когато пространството за пръв път било 
озарено от присъствието на духовете, те - 
все още клатушкащи се и спъващи се като 
малки деца, без да имат нито развитието, 
нито силата да живеят в местата на висшата 
духовност - почувствали нужда от опора, от 
подкрепа, за да се почувстват силни; така 
им била дадена материя и материален свят 
и в новото си състояние те придобили опит 
и знания. (35, 50) 
13. Вселената беше изпълнена със същества 
и във всички тях се проявяваха любовта, 
силата и мъдростта на Отца. Като 
неизчерпаем източник на живот е утробата 
на Господ от онзи момент, когато Той 
заповядва на атомите да се обединят, за да 
образуват същества и тела и да им 
придадат форма. 
14 Най-напред е съществувал духовният 
живот, най-напред са съществували 
духовните същества и едва след това 
материалната природа. 
15 Тъй като беше решено много духовни 
същества да приемат телесна форма, за да 
живеят в материалните светове, всичко 
беше предварително подготвено, така че 
децата на Господ да намерят всичко готово 
за тях. 
16. Той обсипал с благословии пътя, по 
който щели да вървят Неговите деца, като 
залял вселената с живот и изпълнил с 
красоти пътя на човека, в който вложил 
Божествена искра: съвестта и духа, 
създавайки го по този начин от любов, 
разум, сила, воля и съзнание. Но всичко, 
което съществуваше, Той обгърна със 
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силата си и му показа неговото 
предназначение. (150, 80 - 84) 
17 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 немощи и 
прегрешения по пътя си, че ще им е 
необходим дом, за да направят първата 
крачка към обновлението и 
съвършенството. (250, 37) 
 
Създаването на човека  
18. Чуйте: Бог, Върховното същество, ви е 
създал "по Свой образ и подобие" - не по 
отношение на материалната форма, която 
имате, а на способностите, с които е 
надарен вашият дух, подобни на тези на 
Отец. 
19 Колко приятно беше за суетата ви да се 
смятате за образ на Твореца. Смятате себе 
си за най-развитите същества, които Бог е 
създал. Но вие сериозно грешите, когато 
смятате, че Вселената е създадена само за 
вас. С какво невежество наричате себе си 
венец на творението! 
20. Разберете, че дори земята не е 
създадена само за хората. По безкрайната 
стълбица на божественото творение има 
безкраен брой духове, които се развиват в 
изпълнение на божествения закон. 
21. Целите, които включват всичко и които 
вие като хора, дори и да искате, не можете 
да разберете, са велики и съвършени, както 
и всички цели на Отца. Но истина ви 
казвам: вие не сте нито най-големият, нито 
най-малкият от създанията на Господа. 
22 Ти беше създаден и в този момент духът 
ти прие живот от Всемогъщия, който имаше 
толкова качества в него, колкото бяха 
необходими, за да изпълниш една трудна 
задача във вечността. (17, 24 - 28) 
23. В духа на човека, който е Моят 
шедьовър, Аз съм поставил Своята 
Божествена светлина. Грижех се за него с 
безкрайна любов, както градинар се грижи 
за развалено растение в градината си. 
Поставих ви в тази среда, в която не ви 
липсва нищо за живот, за да Ме познаете и 
да познаете себе си. Дадох на духа ти власт 
да усеща живота в отвъдното, а на душата 
ти - сетива, за да се освежиш и 
усъвършенстваш. Дадох ти този свят, за да 

можеш да направиш първите си стъпки в 
него и по този път на напредък и 
усъвършенстване да изпиташ 
съвършенството на Моя закон, така че през 
живота си да Ме познаваш и обичаш все 
повече и повече и да Ме достигаш чрез 
заслугите си. 
24 Дадох ви дар на свободна воля и ви 
дарих със съвест. Първото, за да можеш да 
се развиваш свободно в рамките на моите 
закони, а второто, за да знаеш как да 
различаваш доброто от злото, за да можеш 
като съвършен съдия да разбереш кога 
изпълняваш или нарушаваш моя закон. 
25 Съвестта е светлина от Моя Божествен 
Дух, която не ви напуска в нито един 
момент. 
26 Аз съм пътят, истината и животът, Аз съм 
мирът и щастието, вечното обещание, че 
ще бъдеш с Мен, и изпълнението на всички 
Мои думи. (22, 7 - 10) 
 
Споменът за рая  
27 Първите хора - тези, които са били 
прародители на човечеството - са запазили 
за известно време впечатлението, което 
духът им е отнесъл от "духовната долина" - 
впечатлението за красота, мир и наслада, 
което се е запазило в тях, докато в живота 
им не са се появили страстите на плътта, а 
също и борбата за оцеляване. 
28 Но трябва да ви кажа, че духът на тези 
хора, въпреки че идваше от света на 
светлината, не идваше от най-висшите 
домове - тези, до които можеш да стигнеш 
само чрез заслуги. 
29 Въпреки това състоянието на невинност, 
мир, благополучие и здраве, което тези 
духове запазиха в първите си стъпки, беше 
незабравимо като време на светлина, 
свидетелството за което те предадоха на 
своите деца, а те - на своите потомци. 
30 Материализираното човешко съзнание, 
неразбирайки истинското значение на това 
свидетелство, накрая повярвало, че раят, в 
който са живели първите хора, е бил земен 
рай, без да осъзнава, че това е било 
духовно състояние на тези същества. (287, 
12 - 13) 
 
Природата на човека  
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31. Умът и тялото са от различно естество, 
твоето същество е съставено от тях, а над 
двете е съвестта. Първият е дъщеря на 
светлината, а вторият идва от земята и е 
материя. И двете са обединени в едно 
същество и се борят една срещу друга, 
водени от съвестта, в която има присъствие 
на Бога. Тази борба е постоянна и досега, 
но в крайна сметка духът и тялото ще 
изпълнят в хармония задачата, която моят 
Закон възлага на всеки от тях. 
32. Можете също така да си представите 
духа като растение, а тялото - като земя. 
Духът, засаден в материята, расте, изправя 
се, като се храни с изпитанията и 
поученията, които получава по време на 
човешкия си живот. (21, 40 - 41) 
 
Единството на Твореца с творението  
33. Божият Дух е като безкрайно дърво, 
чиито клони са световете, а листата - 
съществата. Тъй като един и същ сок тече 
през ствола към всички клони и от тях към 
листата, не вярвате ли, че има нещо вечно и 
свещено, което ви свързва един с друг и ви 
обединява със Създателя? (21,38) 
34. Моят Дух, който е всеобхватен, 
съществува във всичко, създадено от Мен, 
независимо дали е в духовната или в 
материалната природа. Във всичко Моето 
дело присъства и свидетелства за Моето 
съвършенство на всички нива на живота. 
35 Моето божествено дело обхваща всичко 
- от най-великите и съвършени същества, 
които живеят от дясната ми страна, до едва 
забележимото най-малкото създание, 
растението или минерала, атома или 
клетката, които дават форма на всички 
същества. 
36. С това отново ви посочвам 
съвършенството на всичко, създадено от 
Мен, от материалните същества до 
духовете, които вече са достигнали 
съвършенство. Това е Моята работа. (302, 
39) 
37. който се отклонява от духовния закон, 
който е най-висшият закон, попада под 
властта на низшите или материалните 
закони, за които хората също знаят малко. 
Но онзи, който се подчинява на върховния 
закон и остава в хармония с него, е над 
всички порядки, които наричате естествени, 

и чувства и разбира повече от онзи, който 
има само знанието, което е намерил в 
науката или в религиите. 
38. Ето защо Исус ви изуми с делата, които 
наричате чудеса, но признайте ученията, 
които ви даде от любов. Разберете, че в 
Божественото, което резонира във всички 
творения, няма нищо свръхестествено или 
противоречиво. (24, 42 - 43) 
 

Глава 25 - Природа  
 
Законите на природата  
(1) Научих ви да гледате на Бога като на 
Вседържител, като на чудо, което няма 
граници за вашето духовно въображение, 
като на силата, която предизвиква 
движението и действието във Вселената - 
като на живота, който се проявява както в 
най-простото растение, така и в онези 
светове, които се движат с милиони в 
пространството, без нито един от тях да се 
подчинява на закона, който ги управлява. 
2 Този закон съм Аз, твоят Бог, законът на 
непрестанната еволюция, който удивлява 
човека и му открива обширни полета за 
изследване, които му позволяват да 
прониква все повече в тайните на 
природата. (359, 74 - 75) 
3. разберете, че Законът е път, проправен 
от любовта на Върховния Създател, за да 
води всяко от неговите създания. 
Замислете се върху живота, който ви 
заобикаля, съставен от основни вещества и 
безкрайно много организми, и в крайна 
сметка ще откриете, че всяко тяло и всяко 
същество се движи по път или траектория, 
която на пръв поглед се направлява от 
странна и мистериозна сила. Тази сила е 
законът, който Бог е определил за всяко от 
своите създания. 
4 Ако изследвате тези важни процеси, 
накрая ще осъзнаете, че наистина всичко 
живее, движи се и расте под върховна 
команда. (15, 4) 
 
Присъствието на Бог в природата  
5. Търсете Ме във всички дела, извършени 
от Мен, и ще можете да Ме намерите 
навсякъде. Опитайте се да Ме чуете и ще 
Ме чуете в мощния глас, който се излъчва 
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от всичко сътворено, тъй като за Мен не е 
трудно да изразя Себе Си чрез съществата 
на творението. 
6 Проявявам Себе Си и в звезда, и в буря, и 
в сладка светлина на зората. Гласът Ми се 
чува в мелодичната песен на птицата, 
изразявам го чрез аромата на цветята. И 
всеки Мой израз, всеки аспект, всяко дело 
ви говори за любов, за изпълнение на 
законите на справедливостта, за мъдрост, 
за вечност в духовното. (170, 64) 
 
Природата е Божие творение и притча за 
духовното  
7. Мнозина са превърнали природата в 
свой Бог, обожествявайки я като творчески 
източник на всичко съществуващо. Но 
истина ви казвам: тази природа, от чиято 
утроба са произлезли всички същества - 
материалните сили и природните царства, 
които ви заобикалят - тя не е Творец; тя е 
планирана и създадена предварително от 
Божествения Творец. Тя не е нито 
причината, нито основанието на живота. 
Само Аз, твоят Господ, съм началото и 
краят, Алфата и Омегата. (26, 26) 
8 Всичко, което ви заобикаля и обгръща в 
този живот, е отражение на Вечния живот - 
това е дълбоко учение, обяснено чрез 
материални форми и предмети, за да може 
да бъде разбрано. 
9. Вие все още не сте проникнали до дъното 
на това удивително Учение и човекът 
отново е сгрешил, защото си е представял 
живота, който води на земята, като че ли е 
вечност. Той се е задоволил да се занимава 
с проявленията и е отхвърлил всичко, което 
се съдържа в божественото откровение - 
това, което е същност и истина в него, 
присъстващо във всяко творение. (184, 31 - 
32) 
10 Няма да ви откажа нищо от това, което 
съм вложил в природата за вашето 
съхранение, здраве, храна, за благополучие 
и радост на децата Ми. 
11 Напротив, казвам ви: както ви предлагам 
Хляба на Духа, приканвайки ви да вдишвате 
божествени есенции и да се освежавате с 
духовни аромати, по същия начин не 
пренебрегвайте и не се отдалечавайте от 
това, което ви дава природата, защото така 
ще постигнете хармония, здраве, енергия и 

по този начин правилно ще изпълните 
законите на живота. (210, 22) 
12 Безчувственото същество се ръководи от 
инстинкта, който е неговият вътрешен глас, 
неговият учител, неговият водач. То е като 
светлина, която идва от неговата майка, 
природата, и осветява пътя, който трябва да 
измине в живота си - път, изпълнен с 
опасности и рискове. 
13 Вземете за пример хармонията, с която 
живее всеки вид, дейността на онези, които 
са усърдни. Вземете присърце примерите 
за вярност или за благодарност. Те са 
примери, които съдържат Божествена 
мъдрост, тъй като идват от Моите създания, 
също родени от Мен, за да ви заобикалят и 
придружават във вашия свят, за да могат да 
споделят това, което съм поставил на 
земята. (320,34+37) 
 
Властта на Божиите деца над природата  
14. Силите на природата ще ти се подчинят, 
ако изпълняваш Моя закон и Ме молиш за 
него за доброто на твоите ближни. (18, 47) 
15. Не съм ли ви учил, че дори 
необузданите природни сили могат да чуят 
молитвата ви и да се успокоят? Ако те се 
подчиняват на Моя глас, защо да не се 
подчиняват на гласа на Господните деца, 
когато са се подготвили? (39, 10) 
16. дадох на духа власт над материята, за 
да може да излезе победител от 
изпитанията и да достигне крайната цел на 
пътя. Но борбата ще бъде голяма, защото 
откакто човек е създал в света 
единственото царство, в което вярва, той е 
разрушил хармонията, която би трябвало 
да съществува между него и всичко, което 
го заобикаля. От гордия си престол той иска 
да подчини всичко на властта на своята 
наука и да наложи волята си над 
природните стихии и сили. Но той не е 
успял да го направи, защото отдавна е 
скъсал връзките на приятелство с 
Духовните закони. 
17. Сега, когато казах на този народ тук, че 
силите на природата могат да му се 
подчиняват, имаше такива, които не 
вярваха в това, и ви казвам, че те имат 
основание да се съмняват; защото 
природата никога няма да се подчини на 
онези, които я пренебрегват, оскверняват 
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или й се подиграват. От друга страна, този, 
който умее да живее в хармония със 
законите на духа и материята, т.е. този, 
който живее в хармония с всичко, което го 
заобикаля, ще бъде в хармония със своя 
Създател през целия си живот и ще 
придобие правото природните елементи да 
му служат и да му се подчиняват, както се 
полага на всяко дете, което се подчинява на 
своя баща, Създателя на всичко. (105, 39) 
18 Не лъжа и не преувеличавам, когато ви 
казвам, че природните царства чуват гласа 
ви и ще ви се подчиняват и уважават. 
19 Историята на Израил е написана като 
свидетелство за моята истина и в нея 
можеш да откриеш как Божият народ е бил 
признаван и уважаван отново и отново от 
силите и стихиите на природата. Защо това 
да не важи и за вас? 
20 Смятате ли, че силата ми или любовта ми 
към човечеството се е променила с 
времето? Не, множества, които чувате това 
слово, светлината на Моя Дух ви обгръща; 
Моята сила и Моята любов са вечни и 
неизменни. (353, 64) 
 
Човек и природа  
21. Но трябва да внимавате, о, народи на 
земята, защото ако продължите да 
използвате моите божествени 
вдъхновения, за да предизвиквате силите 
на природата - ако продължите да 
използвате малкото знание, което имате, за 
зло, ще получите печален и суров отговор, 
когато най-малко го очаквате. Вие 
предизвиквате въздуха, огъня, земята, 
водата и всички сили и вече знаете каква 
ще бъде реколтата ви, ако не коригирате 
действията си навреме, за да спрете 
природните сили, отприщени от вашата 
неразумност. 
22 Обръщам ти внимание, че си на път да 
запълниш мярката, която Моята 
справедливост позволява на свободната ти 
воля; ти твърде много предизвикваш 
природата. И тъй като вие сте малките, 
които се чувстват велики, това слово идва, 
за да ви предупреди за опасността, в която 
се намирате. (17, 60 u.) 
23 Казах ви, че нито един лист на дървото 
не се движи без Моята воля, и сега ви 

казвам, че нито един елемент не се 
подчинява на друга воля освен на Моята. 
24 Казвам ви също, че природата може да 
бъде за хората това, което те искат: майка, 
която щедро ги благославя, милва и храни, 
или безводна пустиня, в която царят глад и 
жажда; учителка на мъдри и безкрайни 
откровения за живота, добротата, любовта 
и вечността, или неумолим съдия пред 
лицето на човешките нечистотии, 
непослушания и отклонения. 
25 Гласът на Отца Ми каза на първите хора, 
като ги благослови: "Плодете се и се 
размножавайте, и населете земята, 
покорете я и бъдете господари на морските 
риби, на небесните птици и на всяка твар, 
която се движи по земята." 
26. да, човечество, Аз създадох човека, за 
да бъде господар и да има власт във 
въздуха, във водите, по цялата земя и в 
природните царства на творението. Но аз 
казах: "Господи!" Защото хората, които 
мислят, че владеят земята със своята наука, 
са роби. Въпреки че вярват, че са овладели 
природните стихии, те стават жертва на 
своята незрялост, самонадеяност и 
невежество. 
27 Човешката сила и наука са завладели 
земята, моретата и въздуха, но тяхната сила 
и насилие не са в хармония със силата и 
насилието на природата, която, като израз 
на Божествената любов, е живот, мъдрост, 
хармония и съвършенство. В делата на 
хората, в тяхната наука и власт, се 
проявяват само високомерие, егоизъм, 
суета и порочност. (40, 26 - 30) 
28. Разпознавате ли нарушеното 
равновесие на природните сили и най-
дълбоката промяна, която те са 
претърпели? Наясно ли сте защо сте 
засегнати от техните отприщени сили? 
Причината е, че сте нарушили хармонията 
между духовния и материалния живот и сте 
създали хаоса, в който сега сте потопени. 
Но щом човечеството се подчини на 
законите, които управляват живота, всичко 
отново ще бъде мирно, изобилно и 
блажено. (108, 56) 
29 Как ще бъдат съвършени твоите дела на 
земята, когато те виждам да враждуваш с 
природните стихии, които са същите, върху 
които живееш? 
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30 Моето учение не иска да ви попречи да 
използвате елементите и силите на 
природата, но ви заповядва и учи да ги 
използвате за добри цели. 
31 Природните сили, които са в ръцете ви, 
могат да се превърнат от приятели и братя в 
съдии, които ви наказват жестоко. 
32. Отдавна е било време хората да 
пожънат плодовете на опита, за да не 
предизвикват повече силите на природата. 
Защото с цялата си наука те няма да могат 
да ги спрат. (210, 43 - 46) 
33. Дървото на науката ще бъде разклатено 
от бушуващата вихрушка и ще хвърли 
плодовете си върху човечеството. Но кой е 
разхлабил връзките на тези стихийни сили, 
ако не човекът? 
34 Вярно е, че по-ранните човешки 
същества също са познали болката, така че 
са се събудили за реалността, за светлината 
на съвестта, и са се подчинили на закона. 
Но развитият, осъзнат и образован човек от 
това време - как смее да оскверни дървото 
на живота! (288, 28) 
35. На онези, които смятат, че наказвам 
хората, като им пускам природните сили, 
казвам, че са в голяма грешка, ако мислят 
така. Защото природата се развива и 
променя, а в нейните промени или преходи 
възникват катаклизми, които ви причиняват 
страдания, ако не изпълнявате Моя закон, 
но вие ги обяснявате с Божествени 
наказания. 
36 Вярно е, че моята справедливост действа 
в тях, но ако ти - с божествената искра, 
която облагодетелства съществата и 
просветлява духа ти - живееше в хармония 
с природата, която те заобикаля, духът ти 
щеше да те издигне над промените, над 
насилието на природните сили и нямаше да 
страдаш. (280, 16) 
37 Какво е природата, ако не голямо 
същество? Да, ученици, създание, което 
също се развива, пречиства, развива и 
усъвършенства, за да може да приюти в 
утробата си утрешните мъже. 
38. Колко често сте недоволни от 
естествените им преходи към постигането 
на това съвършенство и ги смятате за 
наказания от Бога, без да осъзнавате, че и 
вие, заедно с природата и творението, се 

пречиствате, развивате и се движите към 
съвършенство. (283, 57 - 58) 
 

Глава 26 - Други светове  
 
Универсалната светлина на Христос  
1 веднъж ви казах: "Аз съм светлината на 
света", защото говорех като човек и защото 
хората не знаеха нищо извън своя малък 
свят. Сега в духа си ви казвам: Аз съм 
универсалната светлина, която осветява 
живота на всички светове, небеса и домове, 
която просветлява всички същества и 
създания и им дава живот. (308, 4) 
2. Аз съм вечният Сеяч. Още преди да 
дойда на земята и да бъда наречен от 
хората Исус, Аз вече бях Сеячът, вече бях 
познат на онези, които бяха отвъд 
материализма, грешката или невежеството 
- онези, които обитаваха духовни области и 
домове, които вие все още не познавате и 
не можете да си представите. 
3 от онези, които Ме познаваха, преди да 
дойда на земята, Аз ви изпратих много, за 
да свидетелствате за Мен в света, да 
възвестявате идването на Христос, Любовта 
и Словото на Отца. Някои от тях са били 
пророци, други - пионери, а трети - 
апостоли. 
4. Този свят не е единственият, в който 
стъпките Ми са оставили своя отпечатък. 
Навсякъде, където е било необходимо да 
има Изкупител, аз съм присъствал. 
5 но трябва да ви кажа, че в други светове 
Моят кръст и Моята чаша са били 
премахнати чрез обновлението и любовта 
на вашите братя и сестри, докато тук, на 
този свят, след много векове, Аз все още 
съм увенчан с трънен венец, мъченически 
на кръста на вашите несъвършенства, все 
още пия чашата с жлъчка и оцет. 
6 Тъй като Моето дело на любовта включва 
изкуплението на цялото човечество, Аз ви 
очаквам с безкрайно търпение и съм 
предоставил на всяко човешко същество не 
една, а много възможности за неговото 
издигане, и съм чакал много векове за 
пробуждането на всички онези, които са 
потънали в дълбока летаргия. (211, 26 - 29) 
7. По стълбата към съвършенството има 
много стъпала; в "духовната долина" и в 
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безкрайните пространства на света има 
много светове. Но истина ви казвам: Аз 
винаги съм се изявявал на всички и според 
духовното ниво на света, в който се 
намират, Моето откровение е било сред 
тях. (219, 34 u.) 
8 докато човешките същества обсъждат 
Моята божественост, Моето съществуване 
и Моето учение, има светове, където Аз съм 
обичан в съвършенство. 
9 В същото време, когато някои от вас са 
постигнали най-голяма духовна чистота, 
вашата планета преживява период на 
голяма морална и духовна поквара. (217, 65 
- 66) 
 
Духовната връзка между световете  
10 Моята Божествена светлина свети 
навсякъде; където и да Ме потърсите, ще 
намерите Моето присъствие. 
11 Аз съм Отец, който работи за това, да се 
възцари хармония сред всички Негови деца 
- както тези, които живеят на земята, така и 
тези, които живеят в други светове. 
12 Духовната хармония между всички 
същества ще им разкрие великото 
познание, ще им донесе диалога на духа с 
духа, който ще скъси разстоянията, ще 
приближи отсъстващите и ще премахне 
фронтовете и границите. (286, 1 - 3) 
13 Човекът ще направи големи крачки към 
одухотворяване; неговият дух ще може да 
преодолее човешките ограничения и да 
достигне до по-висши светове на живота, за 
да общува с братята си и да получи 
светлината, която те могат да му 
предложат. 
14 Той също така ще може да слезе на 
нивата на живот, където живеят същества с 
по-ниско ниво на развитие, изостанали 
същества, да им помогне да оставят 
бедното си съществуване зад гърба си и да 
ги прехвърли на по-добър план на живот. 
15 Стълбата, по която духът се изкачва към 
своето съвършенство, е много дълга; по нея 
ще срещнете същества с безкрайно много 
различни нива на развитие и ще им 
предложите нещо от това, което 
притежавате, а те на свой ред ще ви дадат 
нещо от своето духовно богатство. 
16. Тогава ще откриете, че това не е 
единственият свят, който се бори да се 

усъвършенства. Ще научите, че на всички 
планети духът еволюира, че на всички той 
се раздвижва и расте в изпълнение на 
своето предназначение, и искам да се 
подготвите да сключите договор с всички 
ваши братя, да обменяте с тях свещено 
желание да се опознаете, обичате и 
подпомагате взаимно. 
17 Направете го в Мое име и в безусловно 
послушание, чрез вашите мисли. Ако 
започнете това упражнение, постепенно ще 
разберете техните искания, учения и ползи. 
18. Аз желая да бъдете в хармония с вашите 
братя на тази планета и извън нея, която е 
вашият дом в момента. Създавайте 
приятелски връзки, искайте помощ, когато 
имате нужда от нея, и бързайте да 
помогнете на онези, които ви молят за това, 
което притежавате. (320, 44 - 46) 
 
Опознаване на други светове и начини на 
живот  
19 вие често Ме питате какво има отвъд 
този свят и дали звездите, които се въртят в 
пространството, са светове като вашия; Аз 
ви питах, и вие Ме питахте, и вие Ме 
питахте. 
20 Отговорът ми на вашето любопитство не 
повдигна напълно завесата на мистерията, 
тъй като виждам, че все още нямате 
необходимата еволюция, за да разберете, 
нито пък духовността, която е строго 
необходима, за да се хармонизирате с 
други светове. 
21. Вие все още не сте разпознали и 
разбрали ученията, които ви предлага 
планетата, на която живеете, и вече искате 
да търсите други светове. Не сте успели да 
станете братя помежду си, жители на един 
и същи свят, и искате да откриете 
съществуването на същества в други 
светове. 
22 засега нека ви е достатъчно да си 
спомните, че във Втората епоха ви казах: "в 
Дома на Отца има много обиталища" и че 
сега, потвърждавайки тези думи, ви казвам, 
че не сте единствените жители на 
Вселената и че вашата планета не е 
единствената населена. 
23 На утрешните поколения ще бъде 
дадено да видят отворени портите, които ги 
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доближават до други светове, и те с право 
ще се възхищават на Отца. 
24 Добротата и любовта, от които 
разцъфтяват милосърдието и мирът, ще 
бъдат ключовете, които отварят вратите на 
Мистерията, чрез която хората ще направят 
крачка към всеобщата хармония. 
25 Днес вие все още сте изолирани, 
ограничени, недъгави, защото личният ви 
интерес ви е накарал да живеете само за 
"света", без да се стремите към свободата и 
извисяването на духа. 
26. Какво би станало с вас, суетни хора - 
същества, превърнати в малки заради 
вашия материализъм, - ако ви бъде 
позволено да достигнете други светове, 
преди да сте се освободили от човешките 
си недостатъци? Какво е семето, което ще 
посеете? Раздор, неумерена амбиция, 
суета. 
27 Истина ви казвам: за да получи онова 
знание, за което всеки човек копнее, и 
онова откровение, което ще освободи ума 
му от въпросите, които го измъчват, и ще 
събуди любопитството му, човек ще трябва 
много да се пречисти, да бди и да се моли. 
28 Не само науката ще му разкрие моите 
тайни; необходимо е желанието за 
познание да бъде вдъхновено от духовна 
любов. 
29. След като животът на хората отразява 
духовността - казвам ви, няма да им се 
налага дори да се напрягат, за да изследват 
извън своя свят, защото в същото време ще 
бъдат посещавани от онези, които обитават 
по-високи домове. (292, 3 - 11) 
 
Определяне на звездите 
30 В дома на вашия Отец има много 
"жилища", които са безкрайните стъпала на 
стълбата, водеща към съвършенство; оттам 
"духовният свят" слиза, за да се изяви сред 
вас. 
31 Вие много пъти сте Ме питали, от дух на 
дух, за причината за съществуването на 
огромния брой звезди и планети, които 
блестят над вашия свят, и сте Ми казвали: 
"Учителю, празни ли са тези светове?" 
32. но Аз ви казвам: Все още не е дошло 
времето, когато ще ви го разкрия напълно. 
Когато човек постигне духовност, само 
тогава ще му бъдат дадени велики 

откровения и той ще може да разговаря с 
тези възлюбени същества на Моята 
Божественост от дух на дух и тогава ще се 
осъществи обмен на идеи между всички 
братя. 
33 Но още днес ще узнаеш: всички светове 
са обитавани от Моите създания, нищо не е 
празно, всички са благословени царства и 
градини, за които се грижи Мария, 
въплъщение на Божествената нежност. 
34. Светият Дух чрез твоите уста отново ще 
предаде високи учения, непознати за теб и 
за човечеството. Кога, любими хора? Когато 
сред вас има духовност и отдаденост на 
мисията ви. (312, 10 - 12) 
35. Погледнете, народе Мой, съзерцавайте 
небесата, вгледайте се внимателно в тях и 
ще разберете, че във всяка звезда има 
обещание, свят, който ви очаква; това са 
светове на живот, обещани на Божиите 
деца, които всички вие ще обитавате. 
Защото всички вие ще опознаете моето 
царство, което не е създадено само за 
някои същества: то е създадено като 
универсален дом, в който ще се обединят 
всички деца на Господа. (12,24) 
  

Глава 27 - Отвъдното  
 
Необходимите знания за духовния живот  
1 Колко невежи за духовните учения са 
днешните хора. Причината за това е, че 
Моят закон и Моето учение са им 
представени само като морално учение, 
което им помага, а не като път, който води 
духа им към съвършената родина. 
2 Различните деноминации са посели в 
сърцата на хората фалшив страх от 
духовното познание, поради което те 
избягват моите откровения и все повече 
потъват в мрака на невежеството, като 
изтъкват като причина, че духовният живот 
е непроницаема тайна. 
3 Онези, които твърдят това, лъжат. Всички 
откровения, които Бог е дал на човека от 
самото начало на човечеството, му говорят 
за духовния живот. Вярно е, че не ви дадох 
цялото си учение, защото все още не бяхте 
способни да знаете всичко, а едва когато му 
дойде времето. Но това, което Отец е 
разкрил досега, е достатъчно, за да 
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придобиете пълно познание за духовния 
живот. (25, 38 – 40) 
4 Духовният живот, за който копнеят някои, 
е страшен, отричан и дори осмиван от 
други, но той неизбежно очаква всички вас. 
Тя е утробата, която приема всички - 
ръката, която се протяга към теб - родината 
на духа: неразгадаема тайна дори за 
учените. Но моите тайни могат да бъдат 
разгадани, когато ключът, с който отваряте 
тази врата, е ключът на любовта. (80, 40) 
 
"Раят" и "Адът" 
5. Хората си представят ада като място за 
вечни мъки, където според тях ще отидат 
всички, които са нарушили Моите 
заповеди. И както са създали този ад за 
тежките престъпления, така са измислили и 
друго място за по-леките престъпления, а 
също и друго за онези, които не са 
извършили нито добро, нито зло. 
6 Който казва, че в отвъдното човек нито се 
радва, нито страда, не говори истината; 
никой не е лишен от страдание, нито от 
радост. Страданията и радостите винаги ще 
се смесват, докато духът не постигне най-
висшия мир. 
7. слушайте, деца мои: Адът е във 
въплътените и вече невъплътените, в 
жителите на този свят и на духовната 
долина. Адът е символ на тежките 
страдания, ужасното разкаяние, 
отчаянието, болката и горчивината на 
онези, които са съгрешили тежко. Но те ще 
се освободят от тези последствия чрез 
еволюцията на духа си към любовта. 
8 От друга страна, раят, който символизира 
истинското щастие и истинския мир, е за 
онези, които са се отвърнали от страстите 
на света, за да живеят в общение с Бога. 
9 Попитай съвестта си и ще разбереш дали 
живееш в ада, дали изкупуваш греховете 
си, или си проникнат от небесния мир. 
10. Това, което хората наричат рай или ад, 
не са конкретни места, а същността на 
делата ви, които духът ви жъне, когато 
достигне "Духовната долина". Всеки 
преживява своя ад, обитава своя свят на 
изкупление или се наслаждава на 
блаженството, което дава възвишението и 
хармонията с Божествения дух. (11,51 - 56) 

11 Както човекът може да създаде за себе 
си на земята свят на духовен мир, подобен 
на мира в Моето царство, така и чрез своята 
поквара той може да води съществуване, 
което прилича на ад от пороци, нечестие и 
разкаяние. 
12 Дори в Отвъдното духът може да се 
сблъска със светове на тъмнина, поквара, 
омраза и отмъщение в зависимост от 
склонността на духа, неговите отклонения и 
страсти. Истина ви казвам: и Раят, и Адът, за 
които хората си представят само чрез 
земни форми и образи, не са нищо друго 
освен различни етапи от развитието на 
духа: единият, благодарение на своята 
добродетел и развитие, е на върха на 
съвършенството, а другият - в бездната на 
своята тъмнина, пороци и заблуди. 
13. За праведния дух мястото, където се 
намира, е безразлично, защото навсякъде 
той ще има в себе си мира и рая на 
Създателя. Нечистият и объркан дух, от 
друга страна, може да се окаже в най-
добрия от световете и непрестанно ще 
усеща в себе си ада на своите угризения, 
които ще горят в него, докато не го 
пречистят. 
14 Мислиш ли, че Аз, твоят Отец, съм 
създал места специално, за да те накажа и 
по този начин да ти отмъстя вечно за твоите 
престъпления? 
15 Колко ограничени са хората, които 
проповядват тези теории! 
16 Как е възможно да вярваш, че вечният 
мрак и вечната болка са краят, който очаква 
някой дух? Въпреки че са съгрешили, те ще 
бъдат Божии деца завинаги. Ако се нуждаят 
от инструкции - ето го Учителя. Ако се 
нуждаят от любов - ето го Бащата. Ако 
копнеят за прошка - ето го перфектният 
съдия. 
17 Който никога не се опитва да Ме потърси 
и да поправи грешките си, няма да дойде 
при Мен. Но няма човек, който да се 
противопоставя на Моето правосъдие или 
на Моите изпитания. Само пречистени 
можете да дойдете при Мен. (52, 31 - 37) 
18 Сред толкова много жилища, колкото е 
домът на Отца, няма нито един свят на 
тъмнина, във всички тях е Неговата 
светлина; но ако духовете влязат в него с 
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превръзка на очите си поради 
невежеството си, как ще видят тази слава? 
19 Ако попиташ слепец тук, на света, какво 
вижда, той ще ти отговори: само тъмнина. 
Не защото светлината на слънцето не е там, 
а защото той не може да я види. (82, 12 - 
13) 
20 Казах ви в това време: не хранете 
идеята, която съществува сред хората за 
ада, защото на този свят няма по-голям ад 
от живота, който сте създали с вашите 
войни и вражди, а в отвъдното няма друг 
огън освен мъчението на съвестта на духа, 
когато съвестта изнесе пред него своите 
прегрешения. (182,45) 
21 Докато онези, които в своя религиозен 
фанатизъм очакват в отвъдното само 
адското наказание, се придържат към това 
мнение, те ще създават своя собствен ад, 
защото объркването на духа е подобно на 
това на човешкия ум, макар и много по-
силно. 
22 Сега питате: "Учителю, има ли спасение 
за тези?" Казвам ви: Спасението съществува 
за всички, но мирът и светлината ще 
достигнат до тези духове само когато 
тъмнината на заблудата се разсее. 
23. Изпитвали ли сте някога съжаление към 
човек, чийто объркан ум го кара да вижда 
неща, които не съществуват? Колко по-
голяма би била болката ви, ако видите в 
отвъдното онези заблудени същества, 
които гледат своя въображаем ад! (227,71) 
24 Не треперете от тези откровения; 
напротив, радвайте се при мисълта, че това 
слово ще унищожи представата, която сте 
имали за вечното наказание, и всички 
тълкувания, които сте имали в миналото за 
вечния огън. 
25. "Огънят" е символ на болката, на 
самообвиненията и на покаянието, които 
ще измъчват духа и ще го пречистват, както 
златото се пречиства в тигел. В тази болка е 
Моята воля, а в Моята воля е Моята любов 
към вас. 
26. Ако беше вярно, че именно огънят 
изкоренява човешките грехове, тогава 
всички тела на онези, които са съгрешили, 
щеше да се наложи да бъдат хвърлени в 
огъня тук, в земния живот, приживе, защото 
мъртви те вече нямаше да го усещат. 
Защото телата никога не се издигат в 

духовното пространство - напротив, след 
като изпълнят задачата си, те потъват във 
вътрешността на земята, където се сливат с 
природата, от която са взели живот. 
27. Но ако вярвате, че това, което наричате 
"вечен огън", не е за тялото, а за духа, това 
е друга сериозна грешка, защото в 
Духовното царство няма материални 
елементи, нито пък огънят има някакво 
въздействие върху духа. Това, което се 
ражда от материя, е материя, а това, което 
се ражда от дух, е дух. 
28. Моето слово не идва, за да атакува 
някое вярване. Ако някой мисли така, 
много се лъже. Моето Слово ще обясни 
съдържанието на всичко, което не е било 
тълкувано правилно и което поради това е 
породило грешки, предавани на 
човечеството от поколение на поколение. 
29. Каква стойност биха имали моят закон и 
моето учение, ако не бяха в състояние да 
спасят духовните същества от заблудата и 
греха? И какъв би бил смисълът на моето 
присъствие като човек в света, ако имаше 
много хора, които трябваше да загинат 
завинаги, в едно безкрайно изкупление? 
(352, 44 - 48) 
30. Някои се чувстват подтикнати да вършат 
добри дела, защото се страхуват, че 
смъртта ще ги изненада и тогава те няма да 
имат никакви заслуги към своя Господ. 
Други се откъсват от злото, но само от 
страх, че ще умрат в грях и ще трябва да 
изтърпят вечните мъки в ада след този 
живот. 
31 Колко деформиран и несъвършен е този 
Бог във вида, в който мнозина си Го 
представят! Колко несправедливо, 
чудовищно и жестоко! Ако се обединят 
всички грехове и престъпления, извършени 
от хората, това не може да се сравни с 
мерзостта, която би означавала наказание в 
ада за цяла вечност, на което - според тях - 
Бог осъжда децата, които грешат. Не ви ли 
обясних, че върховното качество на Бога е 
любовта? Не смятате ли тогава, че вечното 
мъчение би било абсолютното отрицание 
на божествения атрибут на вечната любов? 
(164, 33 – 34) 
32. Вярвате, че Небето е област във 
вечността и че чрез искрено покаяние за 
прегрешенията си в часа на физическата си 
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смърт можете да влезете в него, като 
вярвате, че в този момент ще намерите 
прошка и ще бъдете въведени от Мен в 
Небесното царство. Това е, в което вярвате. 
33. от друга страна, казвам ви, че небето не 
е определено място, нито област, нито дом. 
Небето на духа е неговият висш свят на 
чувствата и неговото съвършенство, 
неговото състояние на чистота. От кого 
тогава зависи да ви позволя да влезете в 
Небесното царство - от Мен, който винаги 
съм ви призовавал, или от вас, които винаги 
сте били глухи? 
34. Вече не ограничаваме Безкрайното, 
Божественото. Не осъзнавате ли, че ако 
раят беше това, което смятате, че е - 
конкретен дом, област или място - той вече 
нямаше да е безкраен? Време е да 
възприемете духовното по по-висш начин, 
дори ако въображението ви не може да 
обхване цялата реалност. Но трябва поне да 
се доближи до него. (146, 68 - 69) 
  
Музиката на небето  
35. Чували сте, че ангелите в рая вечно 
слушат Божествения концерт. Когато 
мислите за тази метафора, се пазете да не 
повярвате, че и на небето ще чуете музика, 
подобна на тази, която сте свикнали да 
слушате на земята. Който мисли така, е 
изпаднал в пълна грешка на материализма. 
От друга страна, всеки, който, когато чуе да 
се говори за небесната музика и за 
блаженството на ангелите, когато я чуят, си 
помисли за хармонията с Бога в този 
божествен концерт, ще бъде в истината. 
36. Но как става така, че някои не разбират 
това, въпреки че всеки от вас има в 
съзнанието си звука на вселенския 
концерт? Как става така, че някои, които 
чуват това слово, не го разбират, не го 
усещат или го тълкуват погрешно? 
37. о, възлюбени деца, слаби в разбирането 
си, търсете светлината в молитва. Питайте 
Ме в размишленията си, защото колкото и 
големи да са въпросите ви, Аз ще знам как 
да ви отговоря от вечността. На свой ред аз 
ще ви задавам въпроси, за да може между 
Учителя и учениците да изгрее светлината 
на истината. 
38. Небесната музика е присъствието на 
Бога във вас и сред този концерт, след като 

сте постигнали истинско извисяване, което 
е духовна красота, ще прозвучи вашият 
звук. Това е музиката на небето и песента 
на ангелите. Когато го преживеете и 
почувствате по този начин, истината ще се 
отрази в същността ви и ще почувствате, че 
Бог е във вас. Животът ще ви предложи 
вечен и божествен концерт и във всеки от 
неговите звуци ще откриете откровение. 
39. Вие все още не сте чули красивите звуци 
в тяхната съвършена хармония - понякога 
сладки, друг път силни. Ако ви се случи да 
ги възприемете, те ще ви изглеждат като 
неясни тонове, които не можете да 
обедините; не сте осъзнали напълно 
красотата, която те съдържат. Трябва да 
оставите зад гърба си сетивата, страстите и 
сенките на материализма, за да можете да 
чуете концерта на Бога в духа си. (199, 53 - 
56) 
 
В дома на Отца Ми има много "жилища 
40. Моето дело се разраства все повече и 
повече, докато накрая всички духовни 
същества се обединят в изпълнението на 
моя Закон и този земен дом се превърне в 
свят на съвършенство. Тези, които го 
обитават по това време, ще усетят любовта 
ми във всичко, което е създадено, и ще се 
подготвят да живеят в по-добър свят. Тази 
земя ще бъде само временна за вашия дух, 
той ще се отправи към други региони, към 
други нива на Отвъдното, в желанието си 
да се усъвършенства. 
41. помните, че ви казах: "В дома на Моя 
Отец има много жилища". И в този период 
на по-голямо развитие, когато разбирате 
по-добре Моите учения, искам да ви кажа: 
"В дома на Отца има безкрайно много 
жилища". Не си мислете, че когато си 
тръгнете от този свят, вече сте достигнали 
най-голямата духовна висота. Не, ученици. 
Когато престоят ви на тази планета 
приключи, Аз ще ви заведа в нови домове и 
така ще ви водя завинаги по безкрайната 
стълба на вашето съвършенство. 
Повярвайте в Мен, обичайте Ме и ще 
бъдете спасени. (317, 30) 
42. Невъзможно е да имаш представа, още 
на този свят, какво или как са Моето 
Царство, Небето и Славата. Искам да се 
задоволите с това да знаете, че това е 
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състояние на съвършенство на духа, от 
което той изпитва, чувства и възприема 
чудесния живот на духа, който в момента 
не можете нито да разберете, нито да си 
представите. 
43. казвам ви, че дори духовете, които 
живеят на по-високи нива от това, на което 
се намирате, не познават реалността на 
този живот. Знаете ли какво означава да 
живеете "в лоното на Отца"? Когато 
живеете там, само тогава можете да 
разберете. Само едно смътно 
предчувствие, един слаб намек за тази 
мистерия докосва сърцето ви като стимул 
по пътя на вашето развитие. (76,28-29) 
 

VII Пътят на развитие към 
съвършенство  

 

Глава 28 - Умиране, смърт и 
задгробен живот  
 
Безсмъртието на духа 
1 Това е времето, когато хората се събуждат 
за красотата на духа, когато се интересуват 
от вечното и се питат: "Какъв ще бъде 
животът, който ни очаква след смъртта?" 
2. Кой не се е питал, колкото и недоверчив 
да е, дали в него не съществува нещо, което 
надживява материята на тялото? Истина ви 
казвам: няма човек, който да не подозира 
тази тайна и който да не е размишлявал 
поне за миг върху непостижимото. 
3 Някои задават въпроси за тайната на 
духовния живот, която изглежда далечна, а 
всъщност е пред очите ви; други са 
озадачени от нея, а трети я отричат. Някои 
говорят, защото смятат, че знаят всичко, 
други мълчат и чакат, но колко малко са 
тези, които наистина знаят нещо за 
отвъдното. (107, 1) 
4 в Третата епоха, Аз съм възкръснал от 
гроба на забравата, където човечеството 
Ме е оставило, за да ги възкреся за нов 
живот, защото Аз съм Животът. Никой не 
може да умре. Дори онзи, който се лишава 
от съществуване със собствените си ръце, 
ще чуе как съвестта му го упреква за 
липсата на вяра. (52, 63) 

5 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. 
6. Всички вероизповедания укрепват духа 
при преминаването му през този свят, но 
колко малко му разкриват и го подготвят за 
голямото пътуване към Отвъдното. Това е 
причината, поради която мнозина смятат 
смъртта за край, без да знаят, че оттам 
нататък се открива безкрайният хоризонт 
на истинския живот. (261,52 - 53) 
7 "Смъртта" е само символ, "смъртта" 
съществува само за онези, които все още не 
са в състояние да разпознаят истината. За 
тях "смъртта" продължава да бъде ужас, 
зад който се крие немислимото или 
нищото. На вас казвам: Отворете очите си и 
разберете, че и вие няма да умрете. Ще се 
отделите от тялото, но това не означава, че 
ще умрете. Вие, както и вашият Учител, 
имате вечен живот. (213, 5) 
 
Подготовка за напускане на този свят  
8 Трябва да разберете, че вие, надарени с 
дух, сте в творението най-любимото дело 
на Отца, защото Той е вложил във вас 
духовна същност, духовни качества и 
безсмъртие. 
9 За духа няма смърт - смъртта, както я 
схващате вие, т.е. прекратяване на 
съществуването. Смъртта на тялото не може 
да бъде смърт или край за духа. Точно 
тогава то отваря очите си за един по-висш 
живот, докато телесната му обвивка 
завинаги затваря същите по отношение на 
света. Това е само момент на преход по 
пътя, който води към съвършенството. 
10. Ако все още не сте го разбрали по този 
начин, това е, защото все още обичате 
много този свят и се чувствате силно 
привързани към него. Смущава ви да 
напуснете този дом, защото се смятате за 
собственици на това, което притежавате в 
него, а някои имат и смътно предчувствие 
за моята Божествена справедливост и се 
страхуват да влязат в духовния свят. 
11 Човечеството твърде много е обичало 
този свят - твърде много, защото любовта 
му е била погрешна. Колко много хора са 
загинали на нея по тази причина! Колко 
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много духове са се материализирали по 
същата причина! 
12 Едва когато почувстваш стъпките на 
смъртта наблизо, когато си тежко болен, 
когато страдаш, едва тогава си спомняш, че 
си само на крачка от отвъдното, от онази 
справедливост, от която се страхуваш само 
в такива критични моменти; и тогава даваш 
обет на Отца, като се заклеваш да Го 
обичаш на земята, да Му служиш и да Му се 
подчиняваш. (146, 46 - 49) 
13. Хората толкова много обичат този 
живот, че когато наближи часът да го 
напуснат, се бунтуват срещу Моята воля и 
не искат да чуят призива, който им 
отправям. Те отхвърлят мира на Моето 
царство и искат от Отца още един период от 
време на земята, за да продължат да 
притежават временните си блага. 
14 Станете чувствителни, за да усетите 
духовния живот, и не се задоволявайте с 
началото на развитието си - защото това е 
този живот - защото над него съществуват 
по-висши творби. 
15. Не се опитвайте да отхвърлите смъртта, 
когато тя се приближи към вас по Моята 
воля, нито искайте от учения да извърши за 
вас чудото да се противопоставите на 
Моите съвети и да удължите 
съществуването си, защото и двамата 
горчиво ще съжалявате за тази грешка. 
Подгответе се в този живот и няма да имате 
причина да се страхувате от влизането си в 
отвъдното. (52, 55 - 57) 
16 Обичайте това, което принадлежи на 
този свят, докато живеете в него, до 
определен момент, за да знаете как да 
изпълнявате неговите закони; но винаги 
подхранвайте възвишената цел да живеете 
във високите духовни светове на живота, за 
да не бъде смущаван духът ви, когато се 
освободи от телесната си обвивка, нито да 
бъде изкушаван от това, което е обичал на 
тази планета, защото тогава ще остане 
обвързан и прикован към свят, на който 
вече не принадлежи и на който не може да 
се наслаждава по никакъв начин. (284, 5) 
17 Смилете се над себе си! Никой не знае 
кога ще настъпи моментът, в който духът му 
ще се отдели от материята. Никой не знае 
дали на следващия ден очите му все още 
ще са отворени за Светлината. Всички вие 

принадлежите на единствения собственик 
на всичко, което е създадено, и не знаете 
кога ще бъдете призовани. 
18 Помислете, че дори космите на главата 
ви не са ваши, нито прахът, по който 
стъпвате, че вие самите не сте свои, че 
нямате нужда от тленни вещи, тъй като и 
царството ви не е от този свят. 
19 Одухотворявайте се и ще притежавате 
всичко справедливо и с мярка, докато ви е 
нужно. Тогава, когато настъпи моментът да 
се откажете от този живот, ще се издигнете, 
изпълнени със светлина, за да завладеете 
това, което ви принадлежи в другия свят. (5, 
95 - 97) 
 
Преходът към другия свят 
20 На всеки час Моят глас те призовава към 
добрия път, където е мирът; но глухият ти 
слух има само един момент на 
чувствителност към този глас и този момент 
е последният в живота ти, когато мъката ти 
съобщава за близостта на физическата 
смърт. Тогава с удоволствие бихте 
започнали живота си отначало, за да 
поправите грешките си, да успокоите ума си 
пред присъдата на съвестта си и да 
предложите на Господ нещо стойностно и 
заслужено. (64, 60) 
21. ако се стремите към безсмъртието на 
духа, не се страхувайте от идването на 
смъртта, която слага край на човешкия 
живот. Очаквайте я подготвена, тя е под 
мое командване и затова винаги идва в 
точното време и правилно, дори ако хората 
често вярват в обратното. 
22 Тежкото не е в това, че човек умира, а в 
това, че духът му, когато напусне тялото, е 
лишен от светлина и не може да види 
истината. Аз не искам смъртта на грешника, 
а неговото покаяние. Но ако веднъж 
смъртта се окаже необходима - за да 
освободи един дух или да спре падението 
на един човек в разруха - тогава моето 
божествено правосъдие прекъсва нишката 
на живота на това човешко съществуване. 
(102, 49 - 50) 
23. Знайте, че в книгата на съдбата ви са 
записани денят и часът, в който портите на 
Отвъдното ще се отворят, за да приемат 
духа ви. Оттам ще видите цялата си работа 
на земята, цялото си минало. Тогава няма 
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да искате да чувате гласове, съдържащи 
упреци или оплаквания срещу вас, нито да 
виждате онези, които ви наричат 
причинители на техните злини! (53, 49) 
24. Тъй като ви предстои да извървите още 
дълъг път, не спирайте и не си мислете, че 
никога няма да постигнете целта. 
Продължавайте напред, защото дори за 
един изгубен миг духът ви ще плаче по-
късно. Кой ви е казал, че целта е в този 
свят? Кой те научи, че смъртта е краят и че в 
този момент можеш да достигнеш моето 
царство? 
25 Смъртта е като кратък сън, след който 
духът под ласките на моята светлина ще се 
събуди с нови сили, сякаш за нов ден, който 
започва за него. 
26 Смъртта е ключът, който ви отваря 
портите на затвора, в който сте били, 
докато сте били свързани с материята на 
тялото, и също така е ключът, който ви 
отваря портите на вечността. 
27 Тази планета, превърната от човешките 
несъвършенства в долина на изкуплението, 
беше плен и изгнание за духа. 
28. Истина ви казвам, че животът на земята 
е още едно стъпало по стълбата на живота. 
Защо не я възприемате по този начин, за да 
се възползвате от всички нейни уроци? 
Причината, поради която мнозина трябва 
да се връщат към него отново и отново, е 
следната: защото не са го разбрали и не са 
се възползвали от предишния си живот. 
(167, 22 - 26) 
29. Трябва да знаете, че духът получава 
задълбочена подготовка преди 
въплъщението си на земята, тъй като му 
предстои дълго и понякога тежко 
изпитание. Но благодарение на тази 
подготовка той не е разтревожен, когато 
влиза в този живот. Той 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 дошъл. 
30. Колко различен е начинът, по който 
вашият дух се приспособява към праговете 
на духовния живот, веднага щом напусне 
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. 
31 Това се дължи на факта, че той не е 
научил, че в последния момент човек 
трябва да затвори очите си и за този свят, 
защото само така ще може да ги отвори 
отново в духовния свят, който е напуснал, 
където цялото му минало го очаква, за да 
се съедини с новия му опит, и всички 
негови предишни заслуги се прибавят към 
новите. 
32 Плътен воал обгръща съзнанието му, 
докато възвръща светлината; упоритото 
влияние на всичко, което е оставил зад 
гърба си, му пречи да усети вибрациите на 
съвестта си; но когато сенките се разтварят, 
за да се съединят с истинската сърцевина 
на същността му - колко много разстроени, 
колко много болка! 
33. 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 духът му да бъде дълбоко 
развълнуван от нея. (257,20 - 22) 
  
"Сънят на смъртта" 
34. Духовната почивка, както я разбира и 
възприема земната ви природа, не 
съществува. Почивката, която духът очаква, 
е активност, умножаване в правенето на 
добро, оползотворяване на всеки момент. 
Тогава духът си почива, отърсва се от 
самосъжалението и страданието, почива си, 
като прави добро, почива си, като обича 
своя Създател и своите братя и сестри. 
35 истина ви казвам, ако оставя духа ви да 
бездейства и да си почива, както си 
представяте почивката на земята, ще го 
завладее мракът на отчаянието и страха; 
защото животът и светлината на духа, както 
и най-голямото му щастие, са работата, 
борбата, непрестанната дейност; казвам ви, 
ако оставя духа ви да бездейства и да си 
почива, както си представяте почивката на 
земята, ще го завладее мракът на 
отчаянието и страха. 
36. Духът, който се завръща от земята в 
"духовната долина", носейки със себе си 
отпечатъка на умората на плътта, и търси 
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Отвъдното като място за почивка, за да си 
почине, да забрави, да заличи следите от 
борбата на живота - този човек ще се 
чувства като най-нещастното същество и 
няма да намери нито мир, нито 
блаженство; докато не се събуди от 
летаргията, не осъзнае грешката си и не се 
издигне до Духовния живот, който е такъв, 
какъвто току-що ви казах - любов, 
активност, непрестанна борба по пътя, 
който води към съвършенство. (317, 12 - 14) 
  
Срещата в отвъдното  
37. Искам да сте вярващи, да вярвате в 
духовния живот. Ако сте видели братята си 
да заминават за другия свят, не си мислете, 
че те са далеч от вас, нито че сте ги 
загубили завинаги. Ако искате да се 
обедините с тях, работете, трупайте заслуги 
и когато дойдете на онзи свят, ще ги 
намерите там, за да ви научат да живеете в 
духовната долина. (9,20) 
38. Кой не е изпитвал безпокойство пред 
живота в отвъдното? Кой от тези, които са 
загубили любим човек на този свят, не е 
изпитвал копнеж да го види отново или 
поне да знае къде е? Всичко това ще 
преживеете, ще ги видите отново. 
39. Но придобийте заслуги сега, така че 
когато напуснете тази земя и попитате в 
духовната долина къде са тези, които се 
надявате да намерите, да не ви кажат, че не 
можете да ги видите, защото са на по-
високо ниво. Не забравяйте, че отдавна ви 
казах, че в дома на Отца има много 
жилища. (61, 31) 
 
Преценката на Духа от собствената съвест  
40 Когато духът на някой голям грешник се 
откъсне от материалния живот, за да 
навлезе в духовната долина, той с изненада 
открива, че адът, както си го е представял, 
не съществува и че огънят, за който са му 
разказвали в миналото, не е нищо друго 
освен духовният ефект от делата му, когато 
се изправи пред неумолимия Съдия, който 
е неговата съвест. 
41. Този съд отвъд, тази яркост, която 
изгрява сред мрака, обгръщащ грешника, 
гори по-силно от най-горещия огън, който 
можете да си представите. Но то не е 
предварително подготвено мъчение като 

наказание за онзи, който Ме е обидил. Не, 
това мъчение произтича от осъзнаването на 
извършените прегрешения, от мъката, че е 
наранил Този, който му е дал 
съществуването, че е използвал зле 
времето и всички блага, които е получил от 
своя Господ. 
42. Вярваш ли, че трябва да накажа този, 
който Ме наранява с греховете си, въпреки 
че знам, че грехът наранява повече този, 
който го извършва? Не виждате ли, че 
грешникът сам си причинява злото и че като 
го наказвам, не искам да увеличавам 
нещастието, което той сам си е причинил? 
Позволявам му само да се вгледа в себе си, 
да чуе неумолимия глас на съвестта си, да 
си зададе въпроси и да си отговори, да 
възстанови духовната си памет, която е 
загубил заради материята, и да си спомни 
своя произход, своята съдба и своите 
обети; и там, в този съд, той трябва да 
изпита действието на "огъня", който 
изкоренява злото му, който го претопява 
наново като злато в тигел, за да премахне 
от него вредното, безполезното и всичко, 
което не е духовно. 
43 Когато духът се спре, за да чуе гласа и 
съда на съвестта си, наистина ви казвам, че 
в този час той е в Моето присъствие. 
44. Този момент на покой, на 
умиротворение и яснота не настъпва 
едновременно за всички духове. Някои 
бързо се впускат в това изследване на себе 
си и така си спестяват много страдания. 
Защото веднага щом се събудят за 
реалността и осъзнаят грешките си, те се 
подготвят и пристъпват към изкупление на 
злите си дела докрай. 
45 На други, които са заслепени - било то от 
пороци, от някаква обида или защото са 
живели в грях - им е необходимо много 
време, за да излязат от слепотата си. 
46 Други пък, които са недоволни, защото 
смятат, че са се откъснали от земята твърде 
рано, когато всичко още им се е усмихвало, 
проклинат и хулят, отлагайки възможността 
да се освободят от разсеяността си; и 
подобни случаи са много, известни само на 
моята мъдрост. (36, 47 - 51) 
47. за всичко, което трябва да отговорите, и 
според естеството на злите ви дела, ще 
получите най-категорични присъди чрез 
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самите вас. Защото аз не ви съдя - това е 
лъжа. Именно вашият собствен дух в 
състояние на яснота е вашият страшен 
обвинител и страшен съдия. От друга 
страна, Аз ви защитавам от объркванията, 
оправдавам ви и ви изкупувам, защото Аз 
съм Любовта, която пречиства и прощава. 
(32, 65) 
48. Имайте предвид, че много скоро ще 
бъдете в духовната сфера и че ще трябва да 
пожънете това, което сте посели на тази 
земя. Преходът от този към онзи живот 
продължава да бъде сериозно и тежко 
изпитание за духа. Никой не може да 
избегне тази присъда, дори да се смята за 
най-достоен от моите служители. 
49. Моята воля е от момента, в който 
влезете в този безкраен Дом, да престанете 
да изпитвате земните тревоги и да 
започнете да усещате щастието и 
блаженството, че сте се изкачили на друго 
ниво. (99, 49 - 50) 
50. Страшният съд, както го тълкува 
човечеството, е грешка. Моята присъда не е 
от един час или един ден. От доста време тя 
е върху вас. 
51 Но истина ви казвам, че мъртвите тела са 
предназначени и следват съдбата си да се 
слеят с естественото царство, което им 
съответства; защото това, което е от земята, 
ще се върне на земята, както духовното ще 
се стреми към дома си, който е Моята 
утроба. 
52. но ви казвам и това, че в преценката си 
вие ще бъдете свои собствени съдници; 
защото вашата съвест, вашето 
самопознание и интуиция ще ви кажат 
докъде сте достойни за похвала и в какъв 
духовен дом трябва да живеете. Ясно ще 
видиш пътя, който трябва да следваш, 
защото когато получиш светлината на моята 
Божественост, ще познаеш делата си и ще 
прецениш заслугите си. 
53. В "Духовната долина" има много 
объркани и разтревожени същества. 
Донесете им моето послание и моята 
светлина, когато веднъж влезете в него. 
54. Дори сега можете да упражнявате тази 
форма на милосърдие чрез молитва, чрез 
която да се свържете с тях. Гласът ти ще 
прозвучи там, където те живеят, и ще ги 
събуди от дълбокия им сън. Те ще плачат и 

ще се пречистват със сълзите си на 
покаяние. В този момент те ще получат лъч 
светлина, защото тогава ще разберат своята 
суета, своите грешки и грехове. 
55 Колко голяма е болката на духа, когато 
съвестта го събуди! Колко смирен е той 
тогава пред погледа на Върховния съдия! 
Колко смирено, от най-съкровената част на 
неговото същество, извират молбите за 
прошка, обетите, благословиите на моето 
име! 
56 Сега духът осъзнава, че не може да се 
доближи до съвършенството на Отца, и 
затова обръща поглед към земята, където 
не е знаел как да оползотвори времето и 
изпитанията, които са му давали 
възможност да се доближи до целта, и 
моли за друго тяло, което да изкупи 
прегрешенията и да изпълни 
неизпълнените задачи. 
57 Кой тогава осигури правосъдието? Не 
беше ли самият Дух този, който съдеше над 
себе си? 
58. Духът Ми е огледало, в което трябва да 
се огледате, и то ще ви покаже степента на 
вашата чистота. (240, 41 - 46) 
59. Когато духът ви се отърси от човешката 
си обвивка и се оттегли в собствената си 
вътрешност в Светилището на духовния 
живот, за да изследва миналото и 
реколтата си, много от делата му, които тук, 
в света, са изглеждали съвършени и 
достойни да бъдат представени на Господа 
и да бъдат възнаградени, ще се окажат 
слаби в момента на тази интроспекция. 
Духът ще разбере, че смисълът на многото 
дела, които са му се стрували добри в света, 
е бил само израз на суета, на фалшива 
любов, на милосърдие, което не идва от 
сърцето. 
60. Според вас кой е дал на духа 
просветлението на съвършен съдия, за да 
съди сам себе си? Съвестта, която в Часа на 
справедливостта ще ви направи 
впечатление, че ще засияе с невиждана 
дотогава яснота, и именно тя ще каже на 
всекиго какво добро, справедливо, 
правилно, истинско е направил на земята и 
какво зло, неправилно и нечисто е посял по 
пътя си. 
61 Светилището, за което ви говорих току-
що, е светилището на съвестта - храмът, 
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който никой не може да оскверни, храмът, 
в който живее Бог и от който звучи Неговият 
глас и блести Светлината. 
62 В света вие никога не сте искали да 
влезете в това вътрешно светилище, защото 
човешката ви личност винаги е търсила 
начини и средства да избегне мъдрия глас, 
който говори във всеки човек. 
63 Казвам ви: Когато духът ви се лиши от 
покривалото си, накрая той ще спре пред 
прага на това светилище и ще се събере, за 
да влезе в него и да коленичи пред олтара 
на Духа, за да чуе себе си, да разгледа 
делата си в светлината на съвестта, да чуе 
гласа на Бога, който говори в него като 
Отец, Учител и Съдия. 
64 Никой смъртен не може да си представи 
този момент в цялата му тържественост, 
през който всички вие трябва да 
преминете, за да разпознаете доброто, 
което имате в себе си, за да го запазите, а 
също и онова, което трябва да отхвърлите 
от себе си, защото вече не можете да го 
задържите в съзнанието си. 
65 Тогава, когато духът почувства, че се 
сблъсква със съвестта си, и тя му се изправи 
пред очите с яснотата на истината, това 
същество се чувства твърде слабо, за да се 
вслуша в себе си, и му се иска никога да не 
е съществувало; защото в един миг целият 
му живот преминава през съзнанието му - 
това, което е оставило след себе си, което е 
притежавало и което е било негово, и за 
което сега трябва най-накрая да даде отчет. 
66. ученици, мъже, подгответе се за този 
момент още в този живот, за да не 
превърнете този храм в трибунал, когато 
духът ви се яви пред прага на храма на 
съвестта; защото тогава духовната болка ще 
бъде толкова голяма, че няма да има 
физическа болка, която да се сравни с нея. 
67. Искам да размишлявате върху всичко, 
което ви казах в това учение, за да 
разберете как се извършва вашият съд в 
духовния свят. По този начин ще накарате 
да изчезне от въображението ви онзи 
образ, в който си представяте трибунал, 
председателстван от Бог в образа на старец, 
който кара добрите деца да минават от 
дясната му страна, за да се радват на рая, а 
нечестивите поставя от лявата си страна, за 
да ги осъди на вечно наказание. 

68. Сега е време светлината да достигне до 
най-висшите сфери на вашия дух и ум, за да 
може истината да засияе във всеки човек и 
той да се подготви да влезе достойно в 
духовния живот. (334, 5m. - 11, 14 - 15) 
 
Възвърнатото духовно съзнание  
69. В моето Творение няма нищо, което, 
подобно на телесната смърт, да е в 
състояние да покаже на всеки дух висотата 
на неговото развитие, която е достигнал по 
време на живота, и нищо не е толкова 
полезно, колкото моето слово за издигане 
до съвършенство. Това е причината, поради 
която Моят закон и Моето учение винаги и 
безмилостно се стремят да проникнат в 
сърцата и поради която болката и 
страданието съветват хората да изоставят 
онези пътища, които вместо да издигат 
духа, го водят към бездната. 
70. Колко щастлив ще се почувства духът ви 
в отвъдното, когато съвестта му каже, че е 
посял семето на любовта на земята! Цялото 
минало ще се появи пред очите ви и всяка 
гледка на делата ви ще ви доставя 
безкрайна наслада. 
71. заповедите на Моите закони, които 
паметта ти не винаги е успявала да съхрани, 
също ще преминат през духа ти с пълна 
яснота и светлина. Придобийте 
достойнства, които ще ви позволят да 
проникнете в непознатото с отворени за 
истината очи. 
72. Има много тайни, които човек напразно 
се е опитвал да разгадае; нито човешката 
интуиция, нито науката са успели да 
отговорят на многобройните въпроси, 
които хората са си задавали, и това е така, 
защото има осъзнавания, които са 
предназначени само за духа, когато той 
навлезе в "духовната долина". Тези 
изненади, които го очакват, тези чудеса, 
тези откровения ще бъдат част от наградата 
му. Но наистина ви казвам, че ако един дух 
влезе в духовния свят с превръзка на очите, 
той няма да види нищо, а ще продължи да 
вижда само мистерии около себе си, 
където всичко би трябвало да е ясно. 
73. Това Небесно учение, което ви 
поднасям днес, ви разкрива много красоти 
и ви подготвя така, че един ден, когато 
застанете пред правосъдието на Вечния в 
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духа си, да можете да устоите на чудната 
реалност, която ще ви заобиколи от този 
момент. (85, 42 + 63 - 66) 
74. Приемете моята светлина, за да освети 
житейския ви път и да ви освободи от 
замъгляването на съзнанието в часа на 
смъртта. Тогава, в момента, в който 
прекрачите прага на Отвъдното, ще знаете 
кои сте, кои сте били и кои ще бъдете. (100, 
60) 
75 Докато телата ви се спускат в земята, в 
чието лоно се смесват с нея, за да я 
направят плодоносна - защото и след 
смъртта те ще продължат да бъдат сила и 
живот - вашата съвест, която е над вашето 
същество, няма да остане в земята, а ще се 
движи с духа, за да му се покаже като 
книга, чиито дълбоки и мъдри учения се 
изучават от духа. 
76. там духовните ви очи ще се отворят за 
истината и в един миг ще разберете как да 
тълкувате това, което не сте могли да 
разберете през целия си живот. Там ще 
разберете какво означава да бъдеш дете на 
Бога и брат на ближния си. Там ще 
разберете стойността на всичко, което сте 
притежавали, ще почувствате съжаление и 
разкаяние за грешките, които сте 
допуснали, за времето, което сте изгубили, 
и във вас ще се родят най-красивите 
решения за поправяне и обезщетение. (62, 
5) 
77 Стремете се и сега към една и съща цел, 
като помирявате и хармонизирате духовния 
си живот. Нека никой не си мисли, че върви 
по по-добър път от брат си, нито че е на по-
високо ниво от останалите. Казвам ви, че в 
часа на смъртта моят глас ще ви каже 
истината за вашето ниво на развитие. 
78 Там, в този кратък миг на просветление 
пред съвестта, мнозина получават своята 
награда, но мнозина виждат и как 
величието им изчезва. 
79. Искате ли да се спасите? Тогава елате 
при Мен по пътя на братството. Тя е 
единствената, няма друга, тя е написана в 
Моята върховна заповед, която ви казва: 
"Обичайте се един друг" (299, 40-42). 
 

Глава 29 - Пречистване и възнесение 
на духовните същества в 
задгробния живот  
 
Разкаяние, покаяние и самообвинение  
1 Не искам духът ви да се оскверни, нито да 
умрете за истинския живот. Затова ви търся 
с правосъдието Си, когато ви намеря 
изоставени във вредни удоволствия и 
забавления. Твоят дух трябва да дойде в 
Моето лоно чист, както е произлязъл от 
него. 
2. всички онези, които оставят телата си на 
земята и се откъсват от този свят в 
състояние на разсеяност, когато видят 
моето Присъствие, разкрито в светлината 
на вечността, която озарява духа, се 
събуждат от дълбокия си сън с горчиви 
сълзи и в отчаянието на самообвиненията. 
Докато болката в детето продължава, за да 
се освободи от страданията си, страда и 
Отец. (228, 7 - 8) 
3 Скърби на съвестта и мъки от липса на 
познание - страдания от липса на 
одухотворяване, за да се наслаждават на 
този живот - тези и други неща се съдържат 
в изкуплението на духовете, които достигат 
прага на Духовния живот осквернени или 
неподготвени. 
4 осъзнавам, че не мога да приемам греха, 
несъвършенството или покварата на хората 
като прегрешение, причинено на Отца, тъй 
като знам, че хората сами си причиняват 
зло. (36, 56) 
5 Колко светъл би бил животът ви и колко 
велика и новаторска би била науката ви, 
ако обичате ближните си и изпълнявате 
волята на вашия Отец - ако пожертвате 
нещо от свободата на волята си и работите 
според това, което ви повелява съвестта. 
Тогава вашата наука, надхвърляйки 
границите на материалното, ще се докосне 
до свръхестественото, тъй като досега дори 
не се е доближавала до тези граници. 
6 Какъв ужас изпитва духът на учения, 
когато напусне този свят и най-накрая се 
изправи лице в лице с божествената 
истина! Там той свежда лицето си от срам и 
моли да му бъде простено за 
високомерието. Мислеше, че знае и може 
всичко, и отричаше, че съществува нещо, 
което е извън неговите познания или 
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разбиране. Но сега, застанал пред Книгата 
на живота, пред безкрайното дело на 
Твореца, той трябва да осъзнае своята 
окаяност и да се обгърне в смирение пред 
Онзи, Който е абсолютна Мъдрост. (283, 48 
- 49) 
7. Не се страхувайте, че когато пристигнете 
в духовния свят, ще ви се наложи да 
мислите за това, което сте съгрешили на 
земята. Ако се оставите да бъдете измити 
от болката и покаянието да изригне от 
сърцето ви, ако се борите да поправите 
прегрешенията си, ще влезете в 
присъствието ми достойни и чисти и никой, 
дори съвестта ви, няма да посмее да 
спомене за миналите ви несъвършенства. 
8. В съвършения дом има място за всеки 
дух, който очаква във времето или във 
вечността пристигането на своя собственик. 
По стълбата на любовта, милосърдието, 
вярата и заслугите вие ще влезете един по 
един в моето Царство. (81, 60 - 61) 
 
Компенсаторното правосъдие  
9. Само няколко ученици съм имал на този 
свят, а още по-малко са тези, които са били 
като образ на Божествения Учител. В 
духовната долина обаче имам много 
ученици, тъй като там човек постига най-
голям напредък в разбирането на Моите 
учения. Именно там моите деца, тези, 
които гладуват и жадуват за любов, 
получават от своя Учител това, което 
човечеството им е отказало. Там онези, 
които поради своето смирение са останали 
незабелязани на земята, блестят със своята 
добродетел, а онези, които в този свят са 
блестели с фалшива светлина, плачат тъжно 
и разкаяно. 
10. именно в другия свят Аз ви приемам 
така, както не се надявахте на земята, 
когато със сълзи изкупувахте греховете си, а 
Ме благославяхте. Няма значение, че по 
време на житейския си път сте имали 
момент на силен бунт. Ще взема под 
внимание, че си имал дни на голяма болка, 
но в тях си показал преданост и си 
благословил Името Ми. В рамките на 
своята малоценност и вие сте преживели 
някои Голготи, дори ако те са били 
причинени от вашето непослушание. 

11. ето, чрез няколко мига на вярност и 
любов към Бога вие получавате време за 
живот и благодат в отвъдното. По този 
начин Моята вечна любов отвръща на 
краткотрайната любов на човека. (22,27 - 
29) 
12. Всяко добро дело намира своята 
награда, която се получава не на земята, а в 
отвъдното. Но колко много хора биха 
искали да се наслаждават на това 
блаженство тук, на земята, без да знаят, че 
този, който не прави нищо за духовния си 
живот, ще бъде без заслуги, когато влезе в 
него, и покаянието му ще бъде голямо. 
(1,21) 
13. Тези, които желаят почестите и 
похвалите на света, могат да ги получат тук, 
но те ще бъдат краткотрайни и безполезни 
за тях в деня на влизането им в духовния 
свят. Който се стреми към парите, може да 
получи наградата си тук, защото това е 
онова, към което се е стремял. Но когато 
настъпи часът, в който ще трябва да остави 
всичко тук, за да се приспособи към онзи 
свят, той няма да има ни най-малкото право 
да претендира за някаква награда за своя 
дух, дори и да смята, че е направил много в 
полза на благотворителността. 
14 За разлика от него, онзи, който винаги е 
отказвал ласкателства и услуги, който е 
обичал ближните си чисто и безкористно, 
отхвърляйки всяка материална награда, 
който се е занимавал със сеене на доброто 
и който е обичал да върши дела на любов - 
този човек няма да мисли за награди, 
защото няма да живее за собственото си 
удовлетворение, а за това на ближните си. 
Колко велик ще бъде неговият мир и 
блаженство, когато се озове в лоното на 
своя Господ! (253, 14) 
15 В това време ви давам чисти и 
съвършени наставления, затова ви казвам, 
че в края на работния ви ден ще ви се 
признае само това, което сте направили в 
живота с истинска любов, защото това ще 
докаже, че сте познали истината. (281, 17) 
16 Не мислете, че понеже в момента, в 
който вършите добро дело, не знаете 
стойността му, никога няма да узнаете 
доброто, което сте направили. Казвам ви, 
че нито едно от делата ви няма да остане 
без награда. 
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17 Щом попаднете в духовното царство, ще 
разберете колко често едно малко, на пръв 
поглед незначително дело, е било началото 
на верига от добри дела - верига, която 
другите правят все по-дълга и по-дълга, но 
която завинаги ще изпълва със задоволство 
този, който я е започнал. (292, 23 - 24) 
18. вдъхновявам ви да придобивате 
заслуги, но като го правите, не се движете 
от егоистичното желание за собственото си 
спасение, а вършете делата си с мисъл за 
ближните си, с мисъл за бъдещите 
поколения, чието ликуване ще бъде много 
голямо, когато намерят пътя, проправен от 
"първите". Тогава щастието ви ще бъде 
безгранично, защото радостта и мирът на 
вашите братя и сестри ще достигнат и до 
вашия дух. 
19 Колко по-различно е с онези, които 
търсят само собственото си спасение и 
щастие; защото когато стигнат до мястото, 
което са постигнали с делата си, те не могат 
да имат нито миг покой или радост, когато 
погледнат към онези, които са оставили зад 
себе си и които носят тежкия товар на 
техните страдания. 
20 Истина ви казвам, че истинските ученици 
на това учение ще бъдат праведни и чисти в 
делата си, както духът им, който е Моята 
светлина. (290,76 - 77) 
21 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 твоя дух ще се роди желанието да 
служиш на Отца, като бъдеш верен пазител 
на всичко, което съм създал, и утеха за 
страдащите и мир за немирните. (260, 29) 
 
Възходът на духовните същества в 
Божието царство  
22. Това е "Третото време", в което вашият 
дух, докато все още е на Земята, може да 
започне да мечтае за много високи нива на 
живот и за много велики реализации. 
Защото онзи, който си тръгва от този свят, 
носейки със себе си в духа си знанието за 
това, което ще намери, и разгръщането на 
духовните си дарби, ще премине през 
много светове, без да живее в тях, докато 
стигне до този, в който му е отредено да 
живее по силата на заслугите си. 

23. Той ще е напълно наясно с духовното си 
състояние, ще разбира как да изпълнява 
задачата си, където и да се намира. Той ще 
разбира езика на любовта, хармонията и 
справедливостта и ще може да общува с 
яснотата на духовния език, който е мисълта. 
За него няма да има скали, разсеяност или 
сълзи и той ще изпитва все по-голяма 
наслада от приближаването към домовете, 
които са негови, защото са негово вечно 
наследство. (294, 55) 
24. По Божествената стълба на Небето има 
безкраен брой същества, чието духовно 
съвършенство им позволява да правят 
различни стъпала в зависимост от степента 
на развитие, която са достигнали. Вашият 
дух е създаден с подходящи 
характеристики, за да се развива по тази 
стълбица на съвършенството и да достигне 
целта, заложена във високите планове на 
Създателя. 
25 Вие не знаете съдбата на тези духове, но 
Аз ви казвам, че тя е съвършена като 
всичко, създадено от Мен. 
26. Вие все още не разбирате даровете, 
които Отец ви е дал. Но не се 
притеснявайте, защото по-късно ще ги 
осъзнаете и ще ги видите разкрити в 
пълнота. 
27. Безкрайният брой духове, които 
подобно на вас обитават различни нива на 
живот, са обединени помежду си от една 
по-висша сила, която е любовта. Те са 
създадени за борба, за развитие, а не за 
застой. Онези, които са изпълнили Моите 
заповеди, са станали велики в 
Божествената любов. 
28. Напомням ви обаче, че дори когато 
вашият дух постигне величие, сила и 
мъдрост, той няма да стане всемогъщ, тъй 
като неговите качества не са безкрайни, 
както са при Бога. Въпреки това те ще бъдат 
достатъчни, за да ви доведат до върха на 
вашето съвършенство по правия път, който 
любовта на вашия Създател е очертала за 
вас от първия момент. (32,34 - 37) 
29. Вашият дух трябва да премине през 
седем етапа на духовно развитие, за да 
достигне своето съвършенство. Днес, 
докато все още живеете на земята, не 
знаете на кое стъпало от небесната стълба 
се намирате. 



150 
 

30. Въпреки че знам отговора на този 
въпрос на духа ви, не мога да ви го кажа в 
момента. (133, 59 - 60) 
31 Всяко стъпало, всяко стъпало, всяко ниво 
на живота предлага по-голяма светлина и 
по-съвършено блаженство на духа. Но 
върховният мир, съвършеното щастие на 
духа е отвъд всички временни обиталища. 
32 Колко пъти си мислиш, че 
предварително усещаш съвършеното 
щастие в лоното на Бога, без да си наясно, 
че това щастие е едва ли не предвкусване 
на бъдещия свят, където ще трябва да 
отидеш след този живот. (296, 49 - 50) 
33. Колко много хора мечтаят да умрат, 
като очакват, че този момент ще ги доведе 
при Мен, за да могат след това да Ме 
обожават вечно в Рая, без да знаят, че пътят 
е безкрайно далече, отколкото са вярвали. 
За да се изкачиш дори на едно стъпало по-
високо по небесната стълба, която ще те 
отведе при Мен, трябва да си живял 
човешкия живот по правилен начин. 
Невежеството е виновно за това, че 
мнозина разбират погрешно смисъла на 
Моите учения. (164,30) 
34 Чрез човека са отприщени силите на 
разрушението. Войната е посяла семената 
си във всички сърца. Колко много болка е 
изпитало човечеството! Колко 
изоставеност, мизерия, сиромашия и скръб 
е оставил по пътя си! Мислите ли, че 
духовете на падналите в битка са загинали 
или че онази част от живота, вечността, 
която живее в човека, вече не съществува? 
35 Не, хора: духът оцелява във 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. (262, 
26 - 27) 
36 Дадох ви земята, за да я владеете всички 
еднакво, за да живеете в мир и да я 
използвате като временен дом, в който да 
развивате способностите си и да подготвяте 
духа си да се издигне в новия си дом. 
37. казах ви: "В дома Господен има много 
жилища." Ще ги опознаете в степента, в 
която се издигате. Всеки от тях ще ви 
приближава все повече към Мен и ще бъде 
достигнат от вас според делата ви, защото 

всичко е подчинено на Божествен ред и 
справедливост. 
38 Никой няма да може да попречи на 
преминаването ти от едно ниво на живот в 
друго и в края на всяко от тях ще има 
радост и веселие в твоя дух, а също и в моя. 
39 И така, Аз ви подготвям, за да знаете, че 
пътят, който трябва да извървите, е дълъг, и 
да не се задоволявате с първите си дела, 
мислейки, че те вече ще ви отворят вратата 
към онези домове. 
40. Но ви казвам и това, че е красиво и 
удовлетворяващо за един дух да стигне до 
края на даден етап от развитието си и да 
спре, за да погледне назад към изминатия 
път с неговите големи борби, дни на 
горчивина и часове на мир, след като е 
преодолял безбройните препятствия. 
41. накрая, триумфът, наградата и правдата, 
които блестят около теб, и Духът на твоя 
Отец - присъстващ, славен, благославящ 
Сина и оставящ го да почива в лоното му, 
докато се подготви за следващия етап от 
живота си. Така той преминава от едно към 
друго, докато най-накрая достигне до най-
висшето изпълнение - да живее вечно с 
Мен. (315, 34 - 36) 
42. Духовната искра, която прави човека 
подобен на неговия Създател, ще се 
приближава все повече и повече до 
безкрайния пламък, от който е произлязла, 
и тази искра ще бъде светло същество - 
съзнателно, излъчващо любов, изпълнено 
със знание и сила. Това същество се радва 
на състояние на съвършенство, в което не 
съществува и най-малката болка или 
страдание, в което цари съвършено и 
истинско блаженство. 
43. Ако това не беше целта на вашия дух, 
наистина ви казвам, Аз нямаше да ви 
известя Моето учение чрез толкова много 
учения, защото тогава законът на "Първата 
епоха" щеше да ви е достатъчен, за да 
живеете в мир на земята. 
44. Но ако си помислите, че съм живял сред 
хората и съм им обещал безкрайно по-
добър свят отвъд този живот, и ако освен 
това си спомните, че обещах да дойда 
отново в друго време, за да продължа да ви 
говоря и да ви обясня всичко, което не сте 
разбрали, ще стигнете до извода, че 
духовната съдба на човека е по-висока, 
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много по-висока от всичко, което можете 
да очаквате, и че обещаното блаженство е 
безкрайно по-голямо от това, което можете 
да предположите или да си представите. 
(277,48-49) 
 

Глава 30 - Еволюцията на ума чрез 
прераждания  
 
Законът за развитието  
1 Казвам ви, човекът трябва да знае, че 
неговият дух е идвал на земята много пъти, 
но все още не е успял да се изкачи по пътя 
на Моя закон, да достигне върха на 
планината. (77,55) 
2 След като човекът е станал свидетел на 
развитието на науката и на откриването на 
неща, в които преди не би повярвал, защо 
се противопоставя на естественото 
развитие на духа? Защо се сковава пред 
това, което го спира и приспива? Защото се 
е страхувал от перспективата за вечен 
живот! (118, 77) 
3. Разберете, че макар творението да е 
привидно завършено, всичко се развива, 
трансформира и усъвършенства. Може ли 
духът ви да избегне този божествен закон? 
Не, децата ми. Никой не може да каже 
последната си дума за духовното, за 
науката или за живота, защото те са Мои 
дела, които нямат край. (79, 34) 
4. Колко много хора си мислят, че 
притежават духовно величие заради 
знанията, които са придобили, но за Мен те 
не са нищо повече от деца, които са спрели 
по пътя на развитието. Защото те трябва да 
разберат, че не само чрез разгръщането на 
интелекта си могат да постигнат възходящо 
развитие на духа си, но и чрез развитието 
на цялото си същество, а в човека има 
много способности, които трябва да бъдат 
развити, за да се постигне съвършенство. 
5 Това е причината, поради която Аз 
въведох - като един от Моите Закони на 
Любовта и Справедливостта - 
прераждането на духа, за да му осигуря по-
дълъг път, който да му предостави всички 
необходими възможности да достигне 
своето съвършенство. 
6. Всеки живот на земята е кратък урок, 
защото в противен случай възможностите 

на човека да изпълни Моя закон биха били 
твърде малко. Но е неизбежно да 
разпознаете целта на този живот, за да 
можете да възприемете смисъла му и да 
постигнете хармонията, която е в основата 
на човешкото съвършенство. За да можете 
да преминете на по-високо ниво на 
съществуване, докато достигнете духовния 
живот, където съм ви приготвил толкова 
много уроци, на които тепърва ще ви уча, и 
толкова много откровения, които тепърва 
ще ви давам. (156, 28 - 29) 
7 Докато всичко непрекъснато расте, 
променя се, усъвършенства се и се 
разгръща, защо вашите умове да стоят в 
застой през вековете? 
8. Тъй като сте открили и научили много 
неща благодарение на науката, не сте 
наясно с непрекъснатата еволюция, която 
съществува във всички същества на 
творението. Ето защо искам да разберете, 
че не трябва да оставяте духа си в този 
застой и стагнация, до които сте го довели 
за дълго време, и че трябва да се стремите 
да постигнете хармония с всичко, което ви 
заобикаля, за да дойде ден за хората, 
когато природата, вместо да крие тайните 
си, ще ги разкрие, а природните сили, 
вместо да са враждебни към вас, ще станат 
слуги, сътрудници, братя. (305, 6, 8) 
 
"Възкресението на плътта" - правилно 
разбрано. 
9 Сега светът трябва да узнае истината за 
"възкресението на плътта", което е 
превъплъщение на духа. 
10. прераждане означава: завръщане в 
материалния свят, за да се родиш наново 
като човешко същество; възкресение на 
духовното същество в човешко тяло, за да 
продължи мисията си. Това е истината за 
"възкресението на плътта", за което са 
говорили вашите предци, като са давали 
толкова изопачени, колкото и абсурдни 
тълкувания. 
11 Прераждането е дар, даден от Бога на 
вашия дух, за да не бъде той никога 
ограничаван от нещастието на материята, 
от мимолетното си съществуване на земята, 
от естествените си недостатъци, но духът, 
който е от по-висша природа, може да 
използва толкова тела от материя, колкото 
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са му необходими, за да изпълни великите 
си задачи в света. 
12 С този дар Духът доказва огромното си 
превъзходство над "плътта", над смъртта и 
над всички земни неща, като побеждава 
смъртта, тяло след тяло, и надживява 
всички, колкото и да са му поверени. Той е 
победител на времето, на 
противопоставянето и на изкушенията. 
(290, 53 - 56) 
13. Как успяхте да повярвате, че в деня на 
Страшния съд телата на мъртвите ще 
възкръснат и ще се съединят с техните 
духове, за да влязат в Божието царство? Как 
можете да интерпретирате по този начин 
това, което сте учили друг път? 
14 Плътта е от този свят и в него пребъдва, 
а Духът се освобождава и се връща към 
живота, от който е дошъл. "Роденото от 
плътта е плът, а роденото от Моя дух е дух." 
"Възкресението на плътта" е 
превъплъщение на Духа и ако някои от вас 
вярват, че това е човешка теория, а други - 
че е ново откровение - наистина ви казвам, 
че от началото на човечеството съм 
започнал да правя това откровение 
известно на света! Доказателство за това 
можете да намерите в текста на Писанията, 
които свидетелстват за Моите дела.  
Този израз, известен от стария 
християнски символ на вярата, е 
формулиран на Никейския събор, т.е. по 
времето, когато дотогава частично 
признатото учение за прераждането е 
осъдено като лъжеучение от император 
Юстиниан (!). Така възраждането на духа 
в "плътта" се превръща във "възкресение 
на плътта". 
15. Но в този момент това откровение е 
дошло до духа ви, докато той е бил в по-
висш стадий на развитие, и скоро то ще 
бъде справедливо прието като един от най-
справедливите и любящи закони на 
Създателя. Отхвърлете идеята, която сте 
имали за "съдния ден", защото той не е 
един от вашите дни, защото е период от 
време, а "краят на света" не е краят на 
планетата, на която живеете, а краят на 
егоистичния живот, който сте създали на 
нея. (76, 41 - 43) 
16 Тайната на "възкресението на плътта" се 
изяснява чрез откровението за 

прераждането на духа. Днес знаете, че 
смисълът на този закон на любовта и 
справедливостта е, че духът се 
усъвършенства, че никога не се губи, 
защото винаги ще намери отворена врата 
като възможност за своето спасение, 
предложена му от Отца. 
17 Моята присъда над всеки дух заради 
този закон е съвършена и неумолима. 
18 Само Аз зная как да ви съдя, защото 
всяка съдба е непонятна за хората. Затова 
никой не е изложен или предаден на 
останалите. 
19 След като духовете са се заблудили в 
греховете си, след толкова много борби и 
превратности и след дълги странствания, те 
ще дойдат при Мен, изпълнени с мъдрост 
заради преживяното, пречистени от 
болката, издигнати от заслугите си, 
уморени от дългото странстване, но прости 
и радостни като деца. (1, 61 -64)x  
 
Различните нива на развитие на духовните 
същества  
20 Отдавна вашият дух излезе от Мен, но не 
всички напреднаха по един и същи начин в 
духовното развитие. 
21. Всички съдби са различни, въпреки че 
ви водят към една и съща цел. За едни са 
запазени тези изпитания, а за други - онези. 
Едно същество минава по един път, а друго 
- по друг. Всички вие не сте се появили в 
един и същи момент, нито пък ще се 
върнете по едно и също време. Някои 
вървят отпред, други отзад, но целта очаква 
всички. Никой не знае кой е близо до нея и 
кой се отдалечава от нея, защото все още 
сте твърде незрели, за да притежавате това 
знание; вие сте хора и суетата ви ще бъде 
вашата гибел. (10, 77 - 78) 
22. Във всички времена, дори в най-
отдалечените периоди на човешката 
история, сте имали примери за хора с висок 
дух. Как бихте могли да си обясните, че още 
в най-древни времена е имало хора с 
развито съзнание, ако те не са преминали 
през последователни прераждания, които 
са им помогнали да се развият нагоре? 
23. Причината за това е, че духът не 
възниква едновременно с тялото, нито пък 
началото на човешкия род съвпада с това 
на духа. Истина ви казвам: няма нито един 
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дух, който да е дошъл на света, без да е 
съществувал преди това в отвъдното. Кой от 
вас може да измери или да знае времето, 
което той е живял в други сфери, преди да 
дойде да живее на тази земя? (156, 31- 32) 
 
Познанието за предишните земни животи 
и за собственото ниво на развитие  
24. Докато духът е тясно свързан с душата, 
той не осъзнава и не може да знае 
заслугите, които е придобил в предишните 
си животи. Но сега научава, че животът му е 
вечност, непрекъсната еволюция в 
желанието да достигне върха. Но днес все 
още не знаете каква височина сте 
достигнали. (190, 57) 
25. Умът ви не приема впечатленията или 
образите от миналото на вашия дух, защото 
тялото е като плътна завеса, която не му 
позволява да проникне в живота на духа. 
Кой мозък би могъл да приеме образите и 
впечатленията, които съзнанието е 
получило в хода на своето минало? Кой 
интелект би могъл да схване 
последователно с човешки идеи това, което 
е непонятно за него? 
26. Заради всичко това досега не съм ти 
позволявал да разбереш кой си духовно, 
нито какво е било миналото ти. (274, 54 - 
55) 
27. Всички Мои дела са записани от Мен в 
книга, наречена Живот. Броят на 
страниците му е безкраен, а безкрайната му 
мъдрост няма да бъде достигната от 
никого, освен от Бога, който е неговият 
автор. Но в нея, на всяка от страниците й, 
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. 
28. 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 във вашата съвест и ще бъде 
светлината на знанието и опита, с която 
утре ще осветявате пътя на вашите по-
млади братя и сестри. 
29. Все още не можеш да покажеш книгата 
си на никого, защото дори ти не знаеш 
нейното съдържание. Но скоро тя ще стане 

светлина в твоето същество и ти ще можеш 
да покажеш на ближните си страниците, 
които говорят за твоето развитие, за твоето 
изкупление и за твоите преживявания. 
Тогава ще бъдете отворена книга за 
мъжете. 
30 Блажени са онези, които правят мисията 
си своя собствена. 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. 
(253, 6 - 8) 
 
Любовта като необходимост за духовно 
развитие  
31 Както тялото ви се нуждае от въздух, 
слънце, вода и хляб, за да живее, така и 
духът се нуждае от среда, светлина и храна, 
които съответстват на неговата 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 станат кухи, той щеше да 
побледнее, сетивата му щяха да се 
притъпят, а способностите му щяха да 
атрофират. 
32 Осъзнайте, че дори духът може да бъде 
куц! Мога дори да ви кажа, че светът е 
пълен с духовно куци, слепи, глухи и болни! 
Духът, който живее затворен и без свобода 
да се развива, е същество, което не 
израства - нито в мъдрост, нито в сила, нито 
в добродетел. (258, 62 - 63) 
33. наистина ви казвам, че това, което може 
да ви възвиси, е любовта, защото на нея са 
присъщи мъдростта, чувствата и 
възвишеността. Любовта е обобщение на 
всички атрибути на Божествеността и Бог е 
запалил този пламък във всяко духовно 
създание. 
34. Колко много уроци ви дадох, за да се 
научите да обичате! Колко много 
възможности, животи и прераждания ви е 
отредила Божията милост! Урокът се 
повтаря толкова пъти, колкото е 
необходимо, докато бъде научен. Веднъж 
изпълнено, не е необходимо да се повтаря, 
защото не може да бъде забравено. 
35. Ако бързо усвоиш моите уроци, вече 
няма да има нужда да страдаш, нито да 
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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 единия и 
другия живот винаги има период на 
почивка, необходим за размисъл и отмора, 
преди да започне работата за новия ден. 
(263, 43 - 45) 
 
Различни причини за преражданията  
36 Истина ви казвам: в нито една епоха от 
човешкия живот на човека не му е липсвало 
познание за Моя закон; защото от 
Божествената искра, която е неговата 
съвест, никога не му е липсвал лъч светлина 
в духа му, вдъхновение в ума му или 
загатване в сърцето му. 
37. Но духът ти се върна в Отвъдното с 
тъмна превръзка пред очите ти и аз ти 
казвам: Всеки, който не се възползва от 
урока, който животът в този свят съдържа, в 
тази долина на изпитанията, трябва да се 
върне в нея, за да довърши своето 
обезщетение и най-вече, за да се научи. 
(184, 39) 
38. В други светове духовете също се радват 
на свобода на волята и грешат и се 
заблуждават, или пък упорстват в доброто и 
по този начин успяват да се развиват 
нагоре, както вие на Земята. Но когато 
настъпи определеното време, онези, на 
които е отредено да живеят в този свят, 
слизат на него, за да изпълнят благородна 
задача, а други - за да изпълнят дълга си на 
изкупление. 
39. Но в зависимост от това как искат да 
видят тази земя, за едни тя ще се представи 
като рай, а за други - като ад. Ето защо, 
когато разберат милостта на своя Отец, те 
ще видят само един прекрасен живот, 
изпълнен с благословии и уроци за живота 
на духа - път, който ще ги доближи до 
Обетованата земя. 
40. Някои си отиват от този свят с 
желанието да се върнат, а други го правят 
със страха, че ще трябва да се върнат. 
Причината за това е, че човешкото ви 
естество все още не е в състояние да 
разбере хармонията, в която трябва да 
живеете с Господ. (156, 33 -34) 

41. Не се бунтувайте срещу идеята, че ще 
трябва да се върнете на тази планета в 
друго тяло, нито пък имайте мнение, че 
прераждането е наказание за духа. Всички 
духове, на които е отредено да живеят на 
земята, е трябвало да преминат през 
закона за прераждането, за да могат да се 
издигнат и да изпълнят задачата, която съм 
им възложил. 
42 Не само слабо развитите духовни 
същества трябва да се въплътят отново, но 
и високоразвитите духовни същества се 
връщат отново и отново, докато завършат 
работата си. 
43 Илия е най-великият от пророците, 
дошли на земята, но въпреки великите 
дела, които е извършил, и великите 
доказателства, които е дал, той е трябвало 
да се върне на този свят в друго време, в 
друго тяло и с друго име. 
44. този закон на любовта и 
справедливостта дълго време е бил 
непознат на хората, защото ако го знаеха 
по-рано, щяха да бъдат в недоумение. 
Въпреки това Отец ви даде някои 
откровения и знамения, които бяха 
светлината, предшестваща онова време, за 
разясняване на всички тайни. (122, 25 - 28) 
 
Пътят към съвършенството  
45. Далеч е пътят, по който ще достигнете 
пълнотата на светлината. Никое същество 
няма по-дълъг път от този на духа, по който 
Отец, божественият скулптор, който 
оформя и изглажда духа ви, му придава 
съвършена форма. (292, 26) 
46 Истина ви казвам: за да постигнете 
пълна чистота, духът ви ще трябва още 
много да се пречиства - и в този свят, и в 
духовния. 
47 Колкото пъти е необходимо, ще трябва 
да се връщате на тази планета и колкото по-
често не се възползвате от възможностите, 
които ви предоставя вашият Отец, толкова 
повече ще отлагате окончателното си 
влизане в истинския живот и ще 
удължавате престоя си в долината на 
сълзите. 
48 Всеки дух, във всяко земно 
съществуване, трябва да показва напредъка 
и плодовете на своето развитие, като всеки 
път прави решителна крачка напред. 
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49 Бъдете наясно, че единственото добро, 
което е от полза за собственото ви благо, е 
това, което се прави от истинска любов и 
милост към другите, и то безкористно. (159, 
29 - 32) 
50 В човека има две сили, които винаги 
воюват помежду си: човешката му природа, 
която е нетрайна, и духовната му природа, 
която е вечна. 
51. това вечно същество знае много добре, 
че за да достигне своето духовно 
съвършенство, трябва да минат много 
дълги периоди от време. То подозира, че 
ще има много човешки животи и че в тях ще 
трябва да премине през много изпитания, 
преди да постигне истинско щастие. Духът 
подозира, че след сълзите, болката и 
многократното преминаване през 
физическата смърт ще достигне онзи връх, 
който винаги е търсил в стремежа си към 
съвършенство. 
52 От друга страна, тялото [душата], това 
крехко и малко нещо, вика, бунтува се и 
понякога отказва да се подчини на 
призивите на духа и едва когато последният 
се развие, стане силен и опитен в борбата с 
"плътта" и всичко, което го заобикаля, 
успява да господства над тялото и да се 
прояви чрез него. 
53. поклонничеството на духа е дълго, пътят 
му е далечен, формите му на съществуване 
са многобройни и разнообразни, а 
изпитанията му всеки момент са от 
различен вид. Но преминавайки през тях, тя 
се издига, пречиства се и се усъвършенства. 
54 Докато върви през живота, той оставя 
след себе си светлинна пътека; затова 
извисеният дух често не се интересува от 
стенанията на тялото си, защото знае, че те 
ще отминат и не бива да позволява на 
събития, които изглеждат незначителни, да 
го спират по пътя му. 
55 За миг той обръща внимание на 
слабостите на своята "плът", но знае, че не 
бива да обича твърде много нещо, което 
живее кратко и скоро изчезва в земните 
недра. (18, 24, 27 - 28) 
 
Универсалното училище на живота  
56. От самото начало на човечеството 
прераждането на духа съществува като 
закон на любовта и справедливостта и като 

една от формите, в които Отец е показал 
безкрайното си милосърдие. Прераждането 
не е само от това време, а от всички 
времена, и не бива да мислите, че съм ви 
разкрил тази тайна едва сега. Още от най-
древни времена у човека е съществувало 
интуитивното познание за 
превъплъщението на духа. 
57. Но хората, които търсеха 
материалистичните науки и съкровищата на 
света, се оставиха да бъдат доминирани от 
страстите на плътта, които втвърдиха онези 
влакна на човешкото сърце, с които човек 
възприема духовното, така че хората 
станаха глухи и слепи за всичко, което 
принадлежи на духа. (105, 52) 
58. Преди да бъдете създадени, вие бяхте в 
Мен; след това, като духовни създания, 
бяхте на мястото, където всичко вибрира в 
съвършена хармония, където е същността 
на живота и източникът на истинската 
светлина, от която ви храня. 
59. Болката не е създадена от Отец. Във 
времената, за които ви говоря, не сте имали 
причина да въздишате, не сте имали от 
какво да се оплаквате, чувствали сте Рая в 
себе си, защото в съвършения си живот сте 
били емблема на това съществуване. 
60. но когато напусна този дом, Аз дадох на 
духа ти дреха и ти потъваше все по-дълбоко 
и по-дълбоко. След това, стъпка по стъпка, 
духът ви еволюираше, докато достигна 
нивото на съществуване, на което се 
намирате сега и където свети светлината на 
Отец. (115, 4 - 5) 
61. целта на всеки дух, след като се 
пречисти и усъвършенства, е да се слее с 
Божественото. За тази цел заливам пътя ти 
със светлина и давам сила на духа ти, за да 
можеш да се изкачваш стъпка по стъпка. В 
зависимост от нивото на развитие, което 
сте достигнали, когато напускате този свят, 
ще бъде определен духовният дом, който 
ще обитавате в отвъдното. Вселената е 
създадена като школа за усъвършенстване 
на духа. (195, 38) 
- По-подробни обяснения са дадени в 
пасажите гл. 23, 69 и гл. 58, 46! 
62. Ако ти бях дал всичко в този живот, 
нямаше да имаш желание да се изкачиш на 
друго ниво. Но онова, което не сте 
постигнали в едно съществуване, се 
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стремите към друго, а онова, което не сте 
постигнали в него, ви обещава друго, по-
висше, и така стъпка по стъпка през цялата 
вечност по безкрайния път на развитие на 
духа. 
63. Когато чуваш Моето слово, ти се струва 
невъзможно духът ти да е способен да 
достигне такова велико съвършенство; но 
Аз ти казвам, че се съмняваш във високата 
съдба на духа, защото съзерцаваш само 
това, което виждаш с материалните си очи: 
мизерия, невежество, порочност. Но това е 
само защото духът на някои е болен, на 
други - парализиран, трети са слепи, а 
четвърти са духовно мъртви. Пред лицето 
на такава духовна нищета трябва да се 
съмнявате в съдбата, която вечността е 
предвидила за вас. 
64. И така, вие живеете в това време на 
любов към света и материализма. Но 
светлината на моята истина вече е дошла 
при вас и е разпръснала тъмнината на 
нощта на едно вече отминало време, и е 
обявила със своята зора идването на епоха, 
в която духът ще получи просветление чрез 
моето учение. (116, 17 - 18) 
65. Много от вас няма да имат друга 
възможност да се върнат на земята, за да 
поправят прегрешенията си. Вече няма да 
разполагате с този инструмент, с който 
разполагате днес, а именно с тялото си, на 
което се опирате. Трябва да разберете, че 
идването в света е привилегия за духа, но 
никога не е наказание. Затова трябва да се 
възползвате от тази благодат. 
66. След този живот ще отидете в други 
светове, за да получите нови уроци, и там 
ще намерите нови възможности да 
продължите да се издигате и 
усъвършенствате. Когато сте изпълнили 
задълженията си като хора, ще напуснете 
този свят с удовлетворение, защото сте 
изпълнили задачата си, и в духа ви ще 
настъпи мир. (221,54 - 55) 
67 Гласът Ми сега призовава големи тълпи, 
защото за много духовни същества 
наближава краят на земното им 
поклонничество. 
68 Тази потиснатост, това отвращение, тази 
тъга, която носят в сърцата си, е 
доказателство, че те вече копнеят за по-
висш дом, за по-добър свят. 

69 Но е необходимо те да изживеят 
последния етап, който поемат в света, в 
послушание към указанията на съвестта си, 
така че следите от последните им стъпки на 
земята да бъдат благословени за 
поколенията, които идват след тях, за да 
изпълняват различните си задачи в света. 
(276, 4) 
70. Този свят не е вечен, нито пък има 
нужда да бъде. Щом този дом престане да 
изпълнява предназначението си, то той ще 
изчезне. 
71. Когато духът ви вече не се нуждае от 
уроците, които този живот дава тук, защото 
други, по-висши, го очакват на друг свят, 
тогава, благодарение на светлината, 
придобита в тази земна борба, той ще 
каже: "С каква яснота сега разбирам, че 
всички възходи и падения в този живот са 
били само опит и уроци, от които съм се 
нуждаел, за да разбера по-добре. Колко 
дълъг ми се струваше този житейски път, 
докато страданията ме натоварваха. От 
друга страна, когато всичко свърши - колко 
кратко и мимолетно ми се струва това на 
фона на вечността. (230, 47 u.) 
72. Радвайте се, хора, мислете, че сте 
летящи птици в този свят, пълен със сълзи, 
нещастие и страдание! Радвайте се, защото 
това не е вашият дом за вечни времена, 
очакват ви по-добри светове! 
73. Така че, когато си тръгнете от тази земя, 
направете го без съжаление, тогава 
въздишките от болка, трудът, сълзите ще 
останат тук. Ще се сбогуваш с този свят и ще 
се издигнеш при онези, които те очакват в 
небесните висини. Оттам ще видите Земята 
като точка в пространството, която ще 
запомните с любов. (230, 51) 
 
Убедителната сила на доктрината за 
прераждането 
74 Светлината на спиритуализма сега 
разкрива на света истината, 
справедливостта, разума и любовта, 
присъщи на духовната способност за 
прераждане. Въпреки това светът отначало 
упорито ще се бори с това откровение и ще 
му придаде вид на странно и лъжливо 
учение, за да вдъхне недоверие на 
добросъвестните хора. 
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75 Безполезни и безсмислени ще бъдат 
усилията на деноминациите да задържат 
своите вярващи в добре отъпканите 
коловози на старите вярвания и остарелите 
системи на вярата. Защото никой няма да 
може да спре божествената светлина, която 
прониква до дъното на човешката мисъл и 
пробужда ума за епоха на откровения, на 
божествени вдъхновения, на осветляване 
на съмненията и тайните, на духовно 
освобождение. 
76 Също така никой няма да може да спре 
вълната, която ще формира човечеството, 
когато то се развихри в желанието си за 
свобода на мисълта, духа и вярата. (290, 57 
– 59) 
 
пътят на прераждането на призрака  
77 Призовавам всички земни поклонници 
да чуят гласа Ми, който ги приканва към 
възходящо развитие и към придобиване на 
вечен живот. 
78 В деня, в който Божественото Слово се 
изяви, използвайте словото му и се 
просвещавайте чрез него, защото в 
познанието е светлината и вашето 
спасение. 
79. Ако Моят закон ви учи на морал, 
праведност и ред във всички действия в 
живота ви, защо търсите противоположни 
пътища, причинявайки си болка? Но когато 
заминете за другия свят, оставяйки тялото 
си на земята, плачете, защото сте обичали 
тази обвивка твърде много. 
80. Когато почувстваш, че тялото вече не ти 
принадлежи и че трябва да напредваш по 
пътя на еволюцията, докато стигнеш до 
Мен, Аз ти казвам: "Дете мое, какво имаш 
да Ми покажеш? Живяхте ли на земята в 
изпълнение на Моите заповеди?" 
81. Вие обаче, засрамени и отчаяни, защото 
нямате дар на любов към Онзи, Който ви 
обича толкова много и ви е дарил толкова 
много, сте изковали вериги, които тежат на 
духа ви и той изглежда безпросветен, 
плачещ и ридаещ над себе си, защото е 
изгубил благодатта. Той чува само гласа на 
Отец, който го призовава. Но тъй като не се 
е развил и не се чувства достоен да дойде 
при Него, той се спира и чака. 
82 Минава време, духът отново чува гласа и 
напълно изпълнен със скръбта си, пита кой 

му говори, а този глас му казва: "Събуди се! 
Не знаеш ли откъде идваш и къде отиваш?" 
След това вдига очи и вижда огромна 
светлина, от чието великолепие се чувства 
жалък. Той осъзнава, че преди да бъде 
изпратен на земята, той вече е 
съществувал, вече е бил обичан от Отца, от 
когото е излязъл гласът и който сега, 
виждайки го в окаяно състояние, страда 
заради него. Той признава, че е изпратен в 
различни домове, за да премине през пътя 
на борбата и да получи наградата си чрез 
заслугите си. 
83. И детето пита: "Ако преди да бъда 
изпратен на земята, аз бях Твоето много 
любимо създание - защо не останах 
непоколебим в добродетелта, а трябваше 
да падна, да страдам и да се трудя, за да се 
върна при Теб?" 
84. гласът му отговори: "Всички духовни 
същества са поставени под Закона за 
еволюцията и по този път Моят Отец-Дух ги 
закриля завинаги и се радва на добрите 
дела на децата. Аз обаче ви изпратих на 
земята, за да я превърнете в бойно поле на 
духовно съвършенство, а не в място на 
война и болка. 
85. казах ви да се размножавате, за да не 
сте безплодни. Но когато се върнете в 
"духовната долина", не носите никаква 
реколта, а само се оплаквате и идвате без 
благодатта, с която ви дарих. Затова отново 
ви изпращам и ви казвам: "Пречистете се, 
потърсете онова, което сте изгубили, и 
работете за духовното си възнесение." 
86 Духът се завръща на земята, търсейки 
малко и деликатно човешко тяло, в което 
да си почине и да започне новото пътуване 
към живота. Той намира малкото детско 
тяло, което му е отредено, и го използва, за 
да изкупи нарушенията си на моя закон. 
Със знанието за Причината духът идва на 
земята, знае, че е дихание на Отца, и знае 
каква мисия носи от Него. 
87 През първите години той е невинен и 
запазва чистотата си, остава в контакт с 
духовния живот. След това той започва да 
познава греха, вижда отблизо гордостта, 
арогантността и непокорството на хората 
спрямо справедливите закони на Отца, а 
"плътта", която по природа е непокорна, 
започва да се омърсява от злото. 
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Попадайки в изкушение, то забравя за 
поръчението, което е донесло със себе си 
на земята, и започва да върши дела, 
противоречащи на закона. Духът и тялото 
вкусват забранения плод, а когато паднат в 
разруха, последният час ги изненадва. 
88. Отново духът се намира в духовната 
среда, изморен и повален от тежестта на 
вината си. Тогава си спомня за гласа, който 
някога му е говорил и все още го зове, и 
след като пролива много сълзи, чувствайки 
се изгубен, без да знае кой е, си спомня, че 
вече е бил на това място. 
89 Отецът, който го е създал с толкова 
много любов, се появява на пътя му и му 
казва: "Кой си ти, откъде си и накъде 
отиваш?" 
90. Синът разпознава в този глас словото на 
Онзи, Който му е дал същество, разум и 
способности - Отец, Който винаги му 
прощава, пречиства го, извежда го от 
тъмнината и го води към светлината. Той 
трепери, знаейки, че стои пред Съдията, и 
казва: "Отче, моето непослушание и дългът 
ми към Теб са много големи и не мога да 
очаквам да живея в Твоето царство, защото 
нямам никакви заслуги. Днес, след като се 
върнах в "Духовната долина", виждам, че 
съм натрупал само вина, която трябва да 
изкупя". 
91 Но любящият Отец отново му показва 
пътя, той се завръща в плътта и отново 
принадлежи на човечеството. 
92. но сега духът, вече опитен, прави 
телесната обвивка [душата] послушна с по-
голяма сила, за да се утвърди и да се 
подчини на божествените заповеди. 
Борбата започва; той се бори с греховете, 
които повалят човека, и иска да се 
възползва от предоставената му 
възможност за изкупление. Човекът се бори 
от началото до края и когато по 
слепоочията му заблестят бели коси, а 
някогашното му издръжливо и силно тяло 
започне да се огъва и да губи сила под 
тежестта на годините, духът се чувства 
силен, по-зрял и по-опитен. Колко голям и 
отблъскващ изглежда грехът за него! 
Отклонява се от нея и стига до целта. Сега 
той само чака момента, в който Отец ще го 
призове, защото е стигнал до 
заключението, че божественият закон е 

справедлив и Божията воля е съвършена, че 
този Отец живее, за да даде живот и 
спасение на своите деца. 
93. Когато настъпи последният ден, той 
почувства смъртта в плътта си и не усети 
болка. Той почина тихо и благоговейно. Той 
се видя в съзнанието си и сякаш имаше 
огледало пред себе си, видя се красив и 
сияещ от светлина. Тогава гласът му 
проговори и каза: "Сине, къде отиваш?" И 
Той, знаейки кой е, отиде при Отца, като 
остави Неговата светлина да навлезе в 
същността му, и заговори така: "О, 
Създателю, о, всеобхватна Любов, идвам 
при Теб, за да си почина и да Ти дам 
изпълнение." 
94 Сметката беше уредена и духът беше 
здрав, чист, без вериги на греха и виждаше 
пред себе си високата награда, която го 
очакваше. 
95 След това той усеща, че се слива със 
светлината на този Отец, че блаженството 
му се увеличава, вижда място на мир, свята 
земя, усеща дълбока тишина и "почива в 
лоното на Авраам". (33, 14 - 16) 
 

Глава 31 - Спасение, изкупление и 
вечно спасение  
 
Коригиране на погрешни идеи за 
спасението  
1 Много хора смятаха, че всички сълзи на 
този свят са причинени от греха на първите 
жители на земята. В неспособността си да 
разтълкуват притчата, те в крайна сметка 
казват, че Христос е дошъл да измие всяко 
петно със Своята кръв. Ако това твърдение 
беше вярно, защо хората продължават да 
грешат и да страдат, въпреки че тази 
жертва вече е била направена? 
2 Исус дойде на земята, за да покаже на 
хората пътя към съвършенството - път, 
който Той проповядваше с живота си, с 
делата и думите си. (150, 43 - 44) 
3. Всички вие ще постигнете целта чрез 
изпълнението на задачата си. Дадох ви 
моите неизчерпаеми учения, за да можете 
да се изкачите по стълбата на еволюцията 
си. Не Моята кръв ще ви спаси, а Моята 
светлина в духа ви ще ви спаси. (8, 39) 
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4. В Третата епоха ще ми бъде даден нов 
кръст. Тя няма да бъде видима за 
смъртните очи, но от нейната височина ще 
изпратя посланието Си за любов към 
човечеството и кръвта Ми, която е 
духовната същност на словото Ми, ще се 
превърне в светлина за духа. 
5 онези, които Ме съдеха в онези дни, днес 
внасят светлина в сърцата на хората с духа 
си на покаяние, за да поправят грешките си. 
6 За да може моето учение да 
възтържествува над човешката злоба, то 
първо трябва да бъде бичувано и осмивано 
като Христос на колоната на Свети Мартин. 
От всяка рана трябва да струи моята 
светлина, за да освети мрака на този свят 
без любов. Необходимо е Моята невидима 
Кръв да падне върху човечеството, за да му 
покаже още веднъж пътя към неговото 
изкупление. (49, 17 - 19) 
7 Пак ви казвам, че в Мен ще се спаси 
цялото човечество. Тази кръв, пролята на 
Голгота, е живот за всеки дух. Но не самата 
кръв, тъй като тя е паднала в пръстта на 
земята, а Божествената любов, 
символизирана в нея. Всеки път, когато ви 
говоря за моята кръв, вече знаете какво е тя 
и какво е нейното значение. 
8 Много хора са проливали кръвта си в 
служба на своя Господ и от любов към 
ближните си, но това не е било въплъщение 
на Божествената любов, а само на 
духовната, човешка любов. 
9. Кръвта на Исус обаче въплъщава 
Божествената любов, защото в нея няма 
никакъв недостатък. В Учителя никога не е 
имало грях и Той ви е дал Кръвта Си до 
последната капка, за да разберете, че Бог е 
всичко за Своите създания, че им се отдава 
напълно, безрезервно, защото ги обича 
безкрайно. 
10 Ако земната пръст поглъщаше течността, 
която беше живот в тялото на Учителя, това 
беше, за да разберете, че моето учение 
трябваше да направи живота на хората 
плодотворен чрез божественото напояване 
с Неговата любов, мъдрост и 
справедливост. 
11 Светът - невярващ и скептичен към 
думите и примерите на Учителя - се бори с 
моето учение, като казва, че макар Исус да 
е пролял кръвта Си, за да спаси хората от 

греха, светът не е спасен; че макар да е по-
развит, той греши все повече с всеки 
изминал ден. 
12 Къде е силата на тази кръв на 
изкуплението - питат се хората, а онези, 
които трябва да покажат истинските 
основни идеи на моето учение, не знаят как 
да отговорят на въпросите на онези, които 
жадуват за светлина и познание на 
истината. 
13 Казвам ви, че в това време въпросите на 
онези, които не знаят, имат по-голяма 
дълбочина и съдържание, отколкото 
отговорите и обясненията на онези, които 
твърдят, че знаят истината. 
14 но дойдох отново да ви говоря и ето 
моето слово за онези, които смятат, че тази 
кръв наистина е донесла спасението на 
грешниците от божественото правосъдие - 
на всички онези, които са били изгубени и 
осъдени на тежко наказание. 
15 Казвам ви: Ако Отец, Който знае всичко, 
вярваше, че хората няма да използват и да 
разберат постепенно цялото учение, което 
Исус им дава в Своите думи и дела - 
наистина, Той никога не би Го изпратил; 
защото Творецът никога не прави нищо 
безполезно - нищо, което не е 
предназначено да даде плод. Но ако Той го 
е изпратил да се роди, да расте, да страда и 
да умре сред хората, то е защото е знаел, че 
този лъчезарен и плодотворен живот на 
Учителя ще очертае чрез делата му 
незаличима пътека, неразрушима следа, 
така че всички негови деца да намерят 
пътя, който ще ги отведе към истинската 
любов, а спазването на неговото учение - 
към дома, където ги очаква техният 
Създател. 
16 Той също така знаеше, че тази кръв, 
която свидетелства за чистота, за безкрайна 
любов и която беше пролята до последната 
капка, ще научи хората да изпълняват с 
вяра в своя Създател задачата, която ще ги 
издигне до Обетованата земя, където ще 
могат да Ми предложат изпълнението на 
своята задача и след това да кажат: 
"Господи, всичко е изпълнено." 
17. Сега мога да ви кажа, че часът, в който 
Моята Кръв беше пролята на кръста, не 
беше този, който бележи часа на 
изкуплението на хората. Кръвта Ми остана 
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тук, присъстваща в света, жива, свежа, 
маркираща с кървавата следа на Моите 
страсти пътя към твоето изкупление, което 
ще ти позволи да получиш дома, който 
твоят Отец ти е обещал. 
18 Аз ви казах: Аз съм изворът на живота; 
елате и се очистете от петната си, за да 
отидете свободни и цели при вашия Отец и 
Създател. 
19 Моят източник е любовта, неизчерпаема 
и безгранична. Това иска да ви каже моята 
Кръв, пролята по онова време. Тя запечата 
думите ми, потвърди учението ми. (158,23 - 
33) 
20 днес, на много векове разстояние от 
това събитие, ви казвам, че макар да 
пролях Кръвта Си за цялото човечество, 
само онези, които следваха пътя, на който 
ви учеше Исус, успяха да получат спасение 
на духа си; докато всички онези, които 
останаха в невежество, във фанатизма си, в 
грешките си или в греха, все още не са 
спасени. 
21. казвам ви, че дори да стана човек 
хиляда пъти и да умра хиляда пъти на 
кръста, докато хората не се издигнат, за да 
Ме последват, няма да получат спасението 
на духа си. Не моят кръст трябва да ви 
изкупи, а вашият. Аз носех моята на 
раменете си и умрях от нея като човек, и от 
този момент бях в лоното на Отца. Трябва 
да Ме следвате с кротост и любов, носейки 
кръста си на раменете си с истинско 
смирение, докато достигнете крайната цел 
на мисията си и тогава и вие ще бъдете с 
вашия Отец. (168, 16 - 17) 
22. Няма човек, който да не иска да намери 
щастие, и колкото по-трайно е то, толкова 
по-добре, защото Аз ви уча на път, който 
води към най-висшето и вечно блаженство. 
Но Аз само ви показвам пътя, а после ви 
оставям да изберете този, който ви е най-
приятен. 
23 Питам ви: ако копнеете за щастие, защо 
не го посеете, за да го пожънете после? 
Колко малко са тези, които са се чувствали 
принудени да бъдат там за хората! (169, 37 
- 38) 
24 Погрешна е представата, която имате за 
това какво означава животът на земята, 
какво е духът и какво представлява 
духовният свят. 

25 Мнозинството от вярващите смятат, че 
ако живеят с определена праведност или 
ако в последния момент от живота си се 
покаят за извършените от тях престъпления, 
раят е сигурен за техния дух. 
26 Но тази фалшива представа, която е 
много приятна за човека, е причината той 
да не се старае да изпълнява закона през 
целия си живот и така кара духа му, когато 
напусне този свят и влезе в духовния, да 
открие, че е попаднал на място, където не 
вижда чудесата, които си е представял, 
нито чувства върховното блаженство, на 
което е смятал, че има право. 
27. Знаете ли какво се случва с онези 
същества, които са били сигурни, че ще 
отидат в Рая, но вместо това са намерили 
само объркване? Тъй като вече не са у дома 
си на земята, тъй като нямат подкрепата на 
телесната си обвивка и не могат да се 
издигнат до онези висоти, където се 
намират сферите на духовната светлина, те 
създават за себе си - без да го осъзнават - 
свят, който не е нито човешки, нито 
дълбоко духовен. 
28. Тогава духовете започват да се питат: 
Това ли е небето? Дали това е домът, който 
Бог е определил за духовете, след като те 
са се скитали толкова дълго на земята? 
29 Не - казват други - това не може да бъде 
"утробата на Господа", където могат да 
съществуват само светлина, любов и 
чистота. 
30 Постепенно, чрез размисъл и болка, 
духът започва да разбира. Той разбира 
божествената справедливост и просветен 
от светлината на съвестта си, преценява 
миналите си дела, откривайки, че те са 
били слаби и несъвършени, че не са били 
достойни за това, в което е вярвал. 
31 След това, въз основа на този 
самоанализ, се появява смирението и 
желанието да се върне към онези пътища, 
които е оставил зад гърба си, да заличи 
петната, да поправи грешките и да върши 
истински достойни неща пред своя Отец. 
32 Необходимо е да просветим 
човечеството за тези тайни, за да може то 
да разбере, че животът в материята е 
възможност човек да придобие заслуги за 
своя дух; заслуги, които ще го издигнат, 
докато заслужи да живее в сфера на по-
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висше одухотворяване, където трябва да 
действа отново и отново заслужено, за да 
не остане назад и за да продължи да се 
издига от ниво на ниво; защото "в дома на 
Отца има много обиталища". 
33. Вие ще придобиете тези заслуги чрез 
любовта, както ви е научил вечният закон 
на Отца. И така духът ви ще напредва 
стъпка по стъпка по стълбата към 
съвършенството, научавайки тесния път, 
който води към Небесното царство - 
истинското Небе, което е съвършенството 
на духа. (184, 40 - 45) 
34. истина ви казвам, ако бях дошъл в това 
време като човек, очите ви щяха да видят 
раните Ми все още пресни и кървящи, 
защото грехът на хората не е престанал; 
нито пък щяха да се откупят, спомняйки си 
за онази кръв, която беше пролята от Мен 
на Голгота и която беше доказателство за 
любовта Ми към човечеството. Но Аз 
дойдох в духа, за да ви спестя срама да 
съзерцавате работата на онези, които Ме 
съдиха и осъдиха на земята. 
35. Всичко е простено, но във всеки дух има 
нещо от това, което Аз пролях за всички на 
кръста. Не си мислете, че тази жизненост и 
тази кръв са се разтворили или изгубили. Те 
олицетворяваха духовния живот, който от 
онзи момент изливах върху всички хора. 
Чрез тази Кръв, която запечата словото Ми 
и потвърди всичко, което говорих и 
направих на земята, хората ще се развиват 
нагоре в желанието си да обновят духа си. 
36. Моето слово, Моите дела и Моята кръв 
не са били и няма да бъдат напразни. Ако 
понякога ви се струва, че Моето име и 
Моето слово са почти забравени, скоро ще 
видите, че те се появяват отново, пълни с 
жизнена сила, живот и чистота, като семе, 
което, макар и да е подложено на 
постоянна борба, никога не загива. (321,64 - 
66) 
37. Кръвта на Исус, превърната в 
Светлината на Изкуплението, проникна във 
всички духовни същества като спасение и 
продължава да го прави. Вечно Моят Дух 
дава спасение и светлина, непрестанно 
оставям лъчите на Моята светлина да 
проникват там, където е тъмно, 
непрестанно Моят Божествен Дух се излива 
не като човешка кръв, а като изкупителна 

сила, като духовен живот върху всички Мои 
деца. (319, 36) 
 
Небето" трябва да бъде спечелено  
38 Хората, увлечени от страстите си, са 
паднали толкова ниско в греховете си, че са 
изгубили всякаква надежда за спасение. Но 
няма човек, който да не може да бъде 
изцелен. Защото духът - когато се убеди, че 
човешките бури няма да спрат, докато не се 
вслуша в гласа на съвестта - ще се издигне и 
ще изпълни моя закон, докато стигне до 
целта на своята съдба, която не е на земята, 
а във вечността. 
39. Тези, които смятат, че съществуването е 
безсмислено, мислейки за безсмислието на 
борбата и болката, не знаят, че животът е 
майсторът, който формира, а болката е 
длетото, което усъвършенства. Не си 
мислете, че съм създал болката, за да ви я 
поднеса в чаша - не си мислете, че съм ви 
накарал да паднете. Човекът е станал 
непокорен сам на себе си и затова трябва 
да се издигне отново със собствени усилия. 
Не бива да мислите, че само болката ще ви 
усъвършенства; не, ще Ме достигнете и 
чрез любяща дейност, защото Аз съм 
любов. (31, 54 - 55) 
40. молете се повече с духа, отколкото с 
тялото, защото, за да получите спасение, не 
е достатъчен само един миг молитва или 
един ден любов, а се изисква живот, 
изпълнен с постоянство, търпение, щедри 
дела и следване на Моите заповеди. За 
тази цел ви дадох големи способности и 
съпричастност. 
41 Моето дело е като ковчег на спасението, 
който кани всички да влязат. Всеки, който 
спазва Моите заповеди, няма да загине. 
Ако се оставите да бъдете водени от Моето 
слово, ще бъдете спасени. (123, 30 - 31) 
42 en помнете, че само съвършеното 
достига до Мен. Затова вашият дух ще 
влезе в Моето царство едва когато достигне 
съвършенство. Вие сте излезли от Мен без 
опит, но ще трябва да се върнете при Мен, 
украсени с дрехата на вашите заслуги и 
добродетели. (63, 22) 
43. истина ви казвам: духовете на 
праведните, които живеят близо до Бога, са 
заслужили правото да заемат това място 
със собствените си дела, а не защото Аз им 
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го дадох. Аз само им показах пътя и им 
показах голяма награда в края му. 
44 Блажени са онези, които Ми казват: 
"Господи, Ти си Пътят, Светлината, която го 
осветява, и Силата за пътника. Ти си гласът, 
който ни дава посока и ни съживява в 
житейския път, а също така си и наградата 
за този, който стигне до целта." - Да, деца 
Мои, Аз съм Животът и Възкресението от 
мъртвите. (63, 74 - 75) 
45 Днес Отец не пита: Кой може и иска да 
спаси човешкия род със Своята кръв? Исус 
няма да отговори и така: "Господи, Аз съм 
Агнето, което е готово да проправи пътя за 
изкуплението на човечеството със своята 
кръв и любов". 
46. Аз също няма да изпратя Моето "Слово" 
да стане човек в това време. Тази епоха е 
отминала за вас, оставяйки след себе си 
своето учение и извисяване на духа ви. Сега 
открих нова епоха на духовен напредък, в 
която вие ще сте тези, които ще придобият 
заслуги. (80, 8 - 9) 
47 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. 
(245,34) 
48. дойдох, за да ви покажа красотата на 
един живот, по-висш от човешкия, да ви 
вдъхновя за високи дела, да ви науча на 
словото, което събужда любовта, да ви 
обещая невижданото щастие, което очаква 
онзи дух, който е успял да изкачи 
планината на жертвата, на вярата и на 
любовта. 
49. Всичко това ще видиш в моето учение, 
за да разбереш най-накрая, че добрите 
дела са тези, които ще доближат духа ти до 
истинското щастие. (287, 48 - 49) 
50. Ако, за да пътувате от един континент 
на земята до друг, трябва да преминете 
през много високи и ниски планини, 
морета, народи, градове и държави, докато 
стигнете до целта на пътуването си, 
помислете, че за да стигнете до 
Обетованата земя, също трябва да пътувате 
дълго време, за да можете по време на 
дългото пътуване да придобиете опит, 
знания, развитие и еволюция на духа. Това 

ще бъде плодът от дървото на живота, на 
който най-накрая ще се насладите, след 
като сте се борили и плакали много, за да 
го постигнете. (287, 16) 
51. Вие сте деца на Отца на Светлината; но 
ако поради своята слабост сте изпаднали в 
мрака на един живот, изпълнен с 
проблеми, грешки и сълзи, тези страдания 
ще отминат, защото ще се издигнете по 
Моя зов, когато ви повикам и ви кажа: "Ето 
ме, просветлявам вашия свят, каня ви да 
изкачите планината, на чийто връх ще 
намерите целия мир, щастие и богатство, 
които напразно сте се опитвали да 
натрупате на земята." (308, 5) 
52 Всеки свят, всяко ниво на съществуване е 
създадено, за да могат духовните същества 
да се развиват на него и да правят крачка 
към своя Създател и така да имат 
възможност, напредвайки все повече по 
пътя на съвършенството, да достигнат 
безупречно, чисто и добре оформено до 
целта на своето пътуване, до върха на 
духовното съвършенство, което е именно 
пребиваването в Царството Божие. 
53. На кого все пак му се струва 
невъзможно да живее "в лоното на Бога"? 
Ах, вие, жалки интелектуалци, които не 
умеете да мислите! Нима вече си забравил, 
че си произлязъл от моята утроба, т.е. че 
вече си съществувал в нея преди? Няма 
нищо странно във факта, че всичко, което 
произлиза от източника на живота, се 
завръща към него в своето време. 
54. Всеки дух, когато излизаше от Мен в 
живота, беше девствено чист, но после 
много от тях се опетняваха по пътя си. 
Въпреки това, тъй като всичко беше 
предвидено от Мен по мъдър, любящ и 
праведен начин, Аз веднага пристъпих към 
осигуряване на всички необходими 
средства за тяхното спасение и обновяване 
по пътя, през който трябваше да преминат 
Моите деца. 
55. Въпреки че тази духовна девственост е 
била осквернена от много същества, ще 
дойде ден, в който те ще се пречистят от 
всички свои прегрешения и така ще 
възвърнат първоначалната си чистота. В 
моите очи пречистването ще бъде много 
заслужено, защото духът ще го е спечелил 
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чрез големи и продължителни изпитания 
на своята вяра, любов, вярност и търпение. 
56. Всички вие ще се върнете по пътя на 
труда, борбата и болката в Царството на 
Светлината, където вече няма да е 
необходимо да се въплъщавате в човешко 
тяло, нито да живеете в света на материята; 
защото тогава вашата духовна способност 
за действие вече ще ви позволява да 
изпращате и да правите осезаеми своето 
влияние и своята светлина от едно ниво на 
съществуване в друго. (313, 21 - 24) 
 
Най-мощната сила за изкупление  
57. ето, тук е пътят, вървете по него и ще се 
спасите. Истина ви казвам: не е 
необходимо да сте Ме чули в това време, 
за да получите спасение. Всеки, който 
упражнява в живота си Моя Божествен 
закон на любовта и превръща вдъхновената 
от Твореца любов в милосърдие, е спасен. 
Той Ми свидетелства с живота си и с делата 
си. (63, 49) 
58 Ако слънцето излъчва жизнена светлина 
върху цялата природа и върху всички 
същества и ако звездите също излъчват 
светлина върху земята, - защо 
Божественият Дух да не излъчва светлина 
върху духа на човека? 
59. сега ви казвам: мъже, влезте в себе си, 
нека светлината на справедливостта, която 
произлиза от любовта, се разпространи по 
целия свят. Нека Моята истина ви убеди, че 
без истинска любов няма да получите 
спасение. (89, 34 - 35) 
60. Моята светлина е за всички мои деца; 
не само за вас, които обитавате този свят, 
но и за всички духовни същества, които 
живеят на различни нива на съществуване. 
Всички те ще бъдат освободени и 
възкресени за вечен живот, ако с делата си 
на любов към братята и сестрите си 
изпълнят моята Божествена заповед, която 
изисква да се обичате един друг. (65, 22) 
61. Възлюбени хора, това е "Третият ден", 
когато Аз давам нов живот на Моето слово 
сред "мъртвите". Това е "Третият път", 
когато се явявам пред света по духовен 
начин, за да му кажа: "Тук е същият 
Христос, когото видяхте да умира на кръста, 
и Той ви говори в момента, защото е жив, 
ще бъде жив и винаги ще бъде." 

62. От друга страна, виждам, че хората имат 
мъртво сърце в телата си по отношение на 
вярата, любовта и светлината, въпреки че в 
религиозните си общности твърдят, че 
проповядват истината. Те смятат, че са 
осигурили спасението си, когато се молят в 
църквите си и участват в техните обреди. Но 
казвам ви, че светът трябва да научи, че 
спасението на духа се постига само чрез 
извършване на дела на любов и 
милосърдие. 
63 Местата за събиране са само училище. 
Църквите не бива да се ограничават само с 
обясняването на закона, а трябва да се 
погрижат светът да разбере, че животът е 
път, по който човек трябва да приложи 
наученото от божествения закон, като 
практикува моето учение за любовта. (152, 
50 - 52) 
64 Христос стана човек, за да разкрие 
Божествената любов пред света. Но хората 
имат твърди сърца и всезнаещи умове, те 
скоро забравят учението, което са 
получили, и го тълкуват погрешно. Знаех, че 
малко по малко хората ще объркат 
справедливостта и любовта с отмъщението 
и наказанието. Ето защо ви съобщих, че ще 
настъпи време, когато ще се върна духовно 
в света, за да обясня на хората ученията, 
които не са разбрали. 
65. това обещано време е това, в което 
живеете, и Аз ви дадох Моите наставления, 
за да може Моята справедливост и 
божествена мъдрост да се разкрият като 
съвършено учение за възвишената любов 
на вашия Бог. Мислите ли, че съм дошъл, 
защото се страхувам, че хората в крайна 
сметка ще унищожат делата на своя Господ 
или дори самия живот? Не, идвам само от 
любов към Моите деца, които искам да 
видя пълни със светлина и мир. 
66. Не е ли правилно и уместно и вие да 
дойдете при Мен само от любов? Но не от 
любов към себе си, а от любов към Отца и 
към ближните си. Смятате ли, че този, който 
избягва греха само от страх от адските 
мъки, е вдъхновен от Божествената любов, 
или този, който върши добри дела само с 
мисълта за наградата, която може да 
получи от това, а именно да спечели място 
във вечността? Който мисли така, не Ме 
познава и не идва при Мен от любов. Той 
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действа само от любов към себе си. (164, 35 
- 37) 
67. Целият Мой закон се състои от две 
заповеди: любов към Бога и любов към 
ближния. Това е начинът. (243, 4) 
 
Спасение и изкупление за всеки дух  
68. Сега Аз не идвам да възкресявам 
физически мъртви, както направих с Лазар 
във "Втората епоха". Днес Моята светлина 
идва, за да събуди духа, който Ми 
принадлежи. И този човек ще възкръсне за 
вечен живот чрез истината на Моето Слово; 
защото твоят дух е Лазар, когото сега носиш 
в себе си и когото Аз ще възкреся от 
мъртвите и ще изцеля. (17, 52) 
69. Духовният живот също се управлява от 
закони и когато се отклонявате от тях, 
много скоро усещате болезнените 
последици от това неподчинение. 
70. Знайте колко голямо е желанието Ми да 
ви спася. Днес, както и тогава, ще поема 
кръста, за да ви възкреся за истински 
живот. 
71 Ако Моята кръв, пролята на Голгота, 
разтърси сърцата на хората и ги обърна към 
Моето учение, то в този момент Моята 
божествена светлина ще накара духа и 
душата да треперят, за да ви върне към 
истинския път. 
72. искам тези, които са мъртви за живота 
на благодатта, да живеят вечно. Не искам 
духът ти да живее в тъмнина. (69, 9 - 10) 
73. осъзнайте колко много от вашите 
събратя, в разгара на своята 
идолопоклонническа дейност, очакват 
идването на Месията. Помислете колко 
много хора в своето невежество мислят, че 
Аз ще дойда само за да извърша присъдата 
Си над нечестивите, да спася добрите и да 
унищожа света, без да знаят, че Аз съм сред 
хората като Отец, като Учител, като брат 
или приятел, изпълнен с любов и смирение, 
протягащ ръка за помощ, за да спаси, 
благослови и прости на всички. (170, 23) 
74. Никой не се е родил случайно и 
независимо колко незначителен, 
некомпетентен и беден може да си мисли, 
че е, той е създаден по милостта на 
Върховното същество, което го обича също 
толкова, колкото и съществата, които смята 

за по-висши, и има съдба, която ще го 
отведе, както всички, в лоното на Бога. 
75. Виждате ли онези хора, които се скитат 
по пътищата като изгнаници, влачещи със 
себе си пороци и мизерия, без да знаят кои 
са и къде отиват? Знаете ли за хората, които 
все още живеят в горите, нападнати от 
хищници? Никой не е забравен от любовта 
на Моя Отец, всички имат задача за 
изпълнение, всички притежават зародиша 
на развитието и са на пътя, по който 
заслугите, усилията и борбата ще доведат 
духа до Мен стъпка по стъпка. 
76. Къде има човек, който, макар и за един 
миг, да не е копнеел за моя мир и да не е 
искал да се освободи от земния живот? 
Всеки дух тъгува по света, който е обитавал 
преди, по дома, в който се е родил. Този 
свят очаква всички мои деца и ги кани да се 
радват на вечен живот, за който някои 
копнеят, докато други само очакват 
смъртта, за да престанат да бъдат, защото 
имат объркан дух и живеят без надежда и 
без вяра. Какво може да накара тези 
същества да се борят за своето 
обновление? Какво би могло да събуди у 
тях копнежа по вечността? Те очакват 
единствено небитието, тишината и края. 
77. но се завърна "Светлината на света", 
"Пътят и Истината", за да те възкреси за 
живот чрез Своята прошка, да погали 
умореното ти лице, да утеши сърцето ти и 
да накара онзи, който не е смятал себе си 
за достоен да съществува, да чуе гласа Ми, 
който му казва: Обичам те, ела при Мен! 
(80, 54 - 57) 
78. Човек може да падне и да потъне в 
мрак и затова да се чувства далеч от Мен; 
може да вярва, че когато умре, всичко за 
него е свършено. За Мен обаче никой не 
умира, никой не е изгубен. 
79. Колко много са онези, които в света са 
били смятани за покварени същества, а 
днес са изпълнени със светлина! Колко 
много хора, които са оставили следи от 
своите грехове, пороци и престъпления, 
вече са постигнали своето пречистване! 
(287, 9 - 10) 
80. наистина, мнозина петнят духа си; но не 
ги осъждайте, защото те не знаят какво 
правят. Аз също ще ги спася, независимо от 
това, че в момента са Ме забравили или са 
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Ме заменили с фалшивите богове, които са 
създали в света. Ще ги въведа в Моето 
Царство, дори ако сега, поради това, че 
следват лъжепророците, са забравили 
милосърдния Христос, който даде живота 
Си за тях, за да ги научи на Своето учение за 
любовта. 
81 За Отца никой не е "зъл", никой не може 
да бъде, тъй като произходът му е в Мен. 
Изгубени, слепи, насилници, бунтовници - в 
такива са се превърнали много от Моите 
деца заради свободната воля, с която са 
били надарени. Но във всички тях ще има 
светлина и Моето милосърдие ще ги води 
по пътя към спасението им. (54, 45 - 46) 
82. 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 златно 
жито. 
83. виждам в сърцата семето на плевелите, 
на моравата, 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. 
84. 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. Част от моята божествена задача е 
да ви направя достойни за Мен. (256, 19 - 
21) 
85 Как би могъл един дух да се изгуби 
безвъзвратно за мен, когато носи в себе си 
искра от моята светлина, която никога не 
угасва, и аз съм с него по всички пътища? 
Колкото и дълго да продължава бунтът му 
или объркването му, тези тъмни сили 
никога няма да устоят на Моята вечност. 
(255, 60) 
86. За мен е също толкова заслужено, 
когато същество, опетнено от следи от най-
тежки прегрешения, се пречиства, 
вдъхновено от висок идеал, както и когато 
същество, което е останало непоколебимо 
чисто, се бори докрай да не се опетни, 
защото от самото начало е обичало 
светлината. 
87 Колко далеч от истината са онези, които 
смятат, че обърканите духове имат 

различна природа от духовете на 
светлината! 
88. Отецът би бил несправедлив, ако това 
беше вярно, както не би бил вече 
Всемогъщ, ако Му липсваше мъдростта и 
любовта да спаси осквернените, нечистите, 
несъвършените и не можеше да ги обедини 
с всички праведници в един и същи дом. 
(295, 15 - 17) 
89. Наистина ви казвам, че дори онези 
същества, които наричате изкусители или 
демони, са само объркани или 
несъвършени същества, които Отец мъдро 
използва, за да изпълни Своите високи 
съвети и планове. 
90. Но тези същества, чиито духове днес са 
обгърнати от мрак и много от които са 
използвали зле способностите, които съм 
им дал, ще бъдат спасени от Мен, когато 
дойде времето за това. 
91. защото ще дойде моментът, Израилю, 
когато всички създания на Господа ще Ме 
хвалят завинаги. Вече нямаше да съм Бог, 
ако не можех да спася духа с Моята сила, 
Моята мъдрост и Моята любов. (302, 31) 
92. Кога на земята родителите са обичали 
само добрите деца и са отвращавали 
лошите? Колко често съм ги виждал най-
любящи и грижовни към онези, които ги 
нараняват и карат да страдат най-много! 
Как е възможно ти да извършиш по-големи 
дела на любов и прошка от моите? Кога се е 
случвало Учителят да се учи от учениците? 
93. Знайте, че Аз не смятам никого за 
недостоен за Мен и че затова пътят към 
спасението вечно ви приканва да го 
извървите, както портите на Моето царство, 
които са светлина, мир и добро, са вечно 
отворени в очакване на идването на онези, 
които са били далеч от закона и истината. 
(356, 18 - 19) 
 
Славното бъдеще на Божиите деца  
94. Няма да позволя нито едно от Моите 
деца да се заблуди или дори да се изгуби. 
Ще превърна паразитните растения в 
плодоносни, защото всички създания са 
призвани да съществуват, за да постигнат 
целта на съвършенството. 
95. Искам да се наслаждавате на Моите 
дела с Мен. Още преди това Аз ви направих 
съпричастни към Моите качества, защото 
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сте част от Мен. Тъй като всичко 
принадлежи на Мен, Аз ви правя 
собственици на Моето дело. (9, 17 - 18) 
96 Не се съмнявайте в думите Ми. През 
Първата епоха изпълних обещанието Си да 
освободя Израел от робството на Египет, 
което означаваше идолопоклонство и 
тъмнина, за да ви заведа в Ханаан - земята 
на свободата и поклонението на живия Бог. 
Там ви беше обявено моето идване като 
човек и пророчеството се изпълни дума по 
дума в Христос. 
97. аз, този Учител, който живееше в Исус и 
ви обичаше в него, обещах на света да му 
говоря в друго време и да му се разкрия в 
дух. И ето че обещанието Ми се изпълни. 
98. Днес ви съобщавам, че съм запазил за 
вашия дух чудесни области, обиталища, 
духовни домове, където можете да 
намерите истинска свобода да обичате, да 
правите добро и да разпространявате 
Моята светлина. Можеш ли да се съмняваш 
в това, след като съм изпълнил предишните 
Си обещания към теб? (138, 10 - 11) 
99. Божественото ми желание е да ви спася 
и да ви заведа в света на светлината, 
красотата и любовта, където ще вибрирате 
радостно заради възвишеността на духа, 
възвишеността на чувствата, идеала за 
съвършенство. Но не разпознаваш ли в това 
божествено желание моята бащинска 
любов? Несъмнено този, който не разбира 
това, трябва да е сляп. (181, 13) 
100. запомнете: Всички красоти на този свят 
са обречени да изчезнат, за да отстъпят 
място на други един ден. Но духът ви ще 
продължи да живее вечно, гледайки Отец в 
цялата Му слава - Отецът, от чиято утроба 
сте дошли. Всичко, което е създадено, 
трябва да се върне там, откъдето е дошло. 
(147, 9) 
101. 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 духа към висините на това Царство. 
(263,36) 
102. Винаги осъзнавайте, че духът, който 
постига високите степени на доброта, 
мъдрост, чистота и любов, е над времето, 
болката и разстоянията. То не е ограничено 

да живее на едно място, то може да бъде 
навсякъде и да намира върховна наслада в 
това да съществува, да чувства, да познава, 
да обича и да бъде обичано навсякъде. 
Това е небето на духа. (146,70-71) 
 

VIII Човешкото същество  
 

Глава 32 - Въплъщение, природа и 
задача на човека  
 
Въплъщението на земята 
1. Плачеш, когато някой от твоите близки 
напусне "духовната долина", вместо да се 
чувстваш изпълнен с мир, защото 
разбираш, че той се приближава с една 
стъпка към своя Господ. От друга страна, 
празнувате празник, когато в дома ви се 
появи ново същество, без да се замисляте в 
този час, че това духовно същество е дошло 
в плът, за да извърши изкупление в тази 
долина на сълзите; тогава трябва да 
плачете за него. (52, 58) 
2 Вие раждате деца от плътта си, но Аз съм 
този, който разпределя духовете между 
семействата, племената, народите и 
световете, и в тази справедливост, 
недостъпна за хората, се разкрива Моята 
любов. (67,26) 
3. Живееш в настоящето и не знаеш какво 
съм ти отредил за бъдещето. Подготвям 
велики легиони от духове, които ще живеят 
на земята, носейки със себе си трудна 
мисия; и трябва да знаете, че много от вас 
ще бъдат родители на онези същества, в 
които ще се въплътят моите пратеници. Ваш 
дълг е да се подготвите вътрешно, за да 
знаете как да ги приемате и напътствате. 
(128, 8) 
4. Искам да ви говоря на много духовни 
теми, но вие все още не можете да ги 
разберете. Ако ви разкажа за жилищата, в 
които вече сте слезли на земята, няма да 
можете да разберете как сте живели на 
такива места. 
5 Днес можеш да отречеш, че познаваш 
"духовната долина", защото духът ти, 
докато е въплътен, е недостъпен за 
миналото си, така че не става суетен, нито 
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потиснат, нито отчаян пред новото си 
съществуване, в което трябва да започне 
отново като в нов живот. 
6 Дори и да искахте, не можехте да си 
спомните. Позволявам ви само да запазите 
предчувствие или интуиция за това, което 
ви разкривам тук, за да можете да 
упорствате в борбата на живота и да 
понасяте изпитанията с готовност. 
7. Може да се съмнявате във всичко, което 
ви казвам, но наистина този свят на 
духовете беше вашият дом, докато бяхте 
духове. Вие бяхте обитатели на онзи дом, 
където не познавахте страданието, където 
усещахте славата на Отца във вашето 
същество, тъй като в него нямаше никакъв 
недостатък. 
8 Но ти нямаше никаква заслуга и затова 
беше необходимо да напуснеш небето и да 
слезеш в света, за да може духът ти с 
усилията си да си върне това царство. 
9 Но ти все повече затъваше морално, 
докато се почувства много далеч от 
божественото и духовното, твоето начало. 
(114, 35 - 36) 
10 Когато духът идва на земята, той е воден 
от най-добрите си намерения - да посвети 
съществуването си на Отца, да Му угажда 
във всичко, да бъде полезен на ближните 
си. 
11 Но щом види, че е затворен в тялото, че 
е изкушаван по хиляди начини и че е 
подложен на изпитание в житейския си път, 
той става слаб, поддава се на импулсите на 
"плътта", поддава се на изкушенията, става 
егоист и накрая обича себе си над всичко и 
само за миг се вслушва в съвестта, където 
са написани съдбата и обетите. 
12 Моето слово ви помага да помните 
духовния си завет и да побеждавате 
изкушенията и препятствията. 
13. Никой не може да каже, че никога не се 
е отклонявал от пътя, който съм му 
начертал. Но Аз ти прощавам, за да се 
научиш да прощаваш на ближния си. (245, 
47 - 48) 
14. голямо духовно обучение е 
необходимо, за да може човек да живее в 
хармония с гласа на съвестта си. Защото, 
въпреки че всичко е проникнато от 
божествена любов, мъдро създадена за 
доброто и щастието на човека, материята, 

която го заобикаля в света, е изпитание за 
духа от момента, в който той заживее в 
свят, към който не принадлежи, и се 
съедини с тяло, чиято природа е различна 
от неговата. 
15 В това можете да видите причината, 
поради която духът забравя миналото си. 
От момента, в който се въплъти и слее с 
току-що роденото несъзнателно същество, 
то започва живот, който е тясно свързан с 
това тяло. 
16 От духа присъстват само две качества: 
съвестта и интуицията, но личността, 
извършените дела и миналото остават 
скрити за известно време. Така е замислено 
от Отец. 
17. Какво би станало с духа, който е дошъл 
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 духа им в друг 
живот? (257, 18 - 19) 
 
Правилно оценяване на тялото и 
направляването му от ума 
18 Казвам ви не само да пречистите духа 
си, но и да укрепите тялото си, така че 
новите поколения, които ще излязат от вас, 
да бъдат здрави и духът им да може да 
изпълни трудната им мисия. (51, 59) 
19 Грижете се за здравето на тялото си, 
грижете се за неговото запазване и 
жизненост. Моето учение ви съветва да се 
грижите с любов за духа и тялото си, 
защото и двете се допълват взаимно и се 
нуждаят една от друга в трудната духовна 
мисия, която им е поверена. (92,75) 
20 Не придавай на тялото си по-голямо 
значение, отколкото то има в 
действителност, нито му позволявай да 
заема мястото, което принадлежи само на 
твоя дух. 
21 Разберете, че телесната обвивка е само 
инструментът, от който се нуждаете, за да 
може духът да се прояви на земята. (62, 22 - 
23) 
22 Вижте как това учение е полезно за духа 
ви; защото, докато материята на тялото се 
приближава все повече към лоното на 
земята с всеки изминал ден, духът, от друга 
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страна, се приближава все повече към 
вечността. 
23 Тялото е опората, на която се крепи 
духът, докато живее на земята. Защо да я 
оставяте да се превърне във верига, която 
оковава, или в тъмница, която затваря? 
Защо да му позволите да бъде кормилото 
на живота ви? Тогава правилно ли е слепец 
да води този, чиито очи виждат? (126, 15 - 
16) 
24. Това учение е просто, като всичко чисто 
и божествено, и затова е лесно за 
разбиране. Но понякога ще ви се струва 
трудно да го приложите на практика. 
Усилията на духа ви изискват усилия, 
отречения или жертви от страна на тялото 
ви и ако нямате образование или духовна 
дисциплина, трябва да страдате. 
25 От самото начало на времето съществува 
борба между духа и плътта [душата] в опит 
да се разбере кое е правилно, кое е 
позволено, кое е добро, за да се живее 
живот, съобразен със закона, даден от Бога. 
26 В тази трудна борба ви се струва, че една 
чужда 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. 
27. 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. (271, 49 - 50) 
28. Земята е бойно поле, има какво да се 
научи. Ако не беше така, няколко години 
живот на тази планета щяха да са ви 
достатъчни и нямаше да бъдете изпращани 
отново и отново да се прераждате. Няма 
по-тъмен и мрачен гроб за духа от 
собственото му тяло, когато към него са 
прикрепени мръсотия и материализъм. 
29 Моето слово те издига от този гроб и ти 
дава крила за бъдещето, за да се издигнеш 
в областите на мира и духовната светлина. 
(213, 24 - 25) 
  
Значението/задачата на душата, духа и 
съвестта в човека  

30 Тялото би могло да съществува без дух, 
единствено чрез одушевен телесен живот, 
но тогава то не би било човешко същество. 
То би притежавало душа и не би било без 
дух, но тогава не би могло да се ръководи, 
нито пък би било върховно същество, което 
познава закона по съвест, различава 
доброто от злото и получава всяко 
божествено откровение. (59, 56) 
31 Съвестта ще просветли духа, а духът ще 
ръководи тялото (над душата). (71, 9) 
32. Докато в света някои се стремят към 
фалшиво величие, други казват, че човекът 
е нищожно създание пред Бога, а има дори 
такива, които се сравняват с червея на 
земята. Разбира се, материалното ви тяло 
може да ви се струва малко сред Моето 
творение, но за Мен то не е такова поради 
мъдростта и силата, с които съм го създал. 
33. Но как можеш да съдиш за величието на 
своето същество по размерите на тялото 
си? Не усещате ли в него присъствието на 
духа? То е по-голямо от тялото ви, 
съществуването му е вечно, пътят му е 
безкраен, не сте в състояние да узнаете 
края на еволюцията му, както и произхода 
му. Не искам да ви виждам малки, създал 
съм ви, за да постигнете величие. Знаеш ли 
кога смятам човека за малък? Когато е 
изпаднал в грях, защото тогава е загубил 
благородството и достойнството си. 
34. Дълго време вие не сте се придържали 
към Мен, не сте знаели какво сте в 
действителност, защото сте позволили на 
много качества, способности и дарби, които 
вашият Създател е вложил във вас, да 
останат бездейни в същността ви. Вие сте 
заспали по отношение на духа и съвестта, а 
именно в техните духовни качества се крие 
истинското величие на човека. Вие живеете 
като съществата от този свят, защото те се 
появяват и умират в него. (85, 56 - 57) 
35. Със словото Си на любов ти доказвам 
стойността, която твоят дух има за Мен. 
Нищо в материалното творение не е по-
велико от твоя дух, нито царската звезда с 
нейната светлина, нито земята с всичките й 
чудеса, нито каквото и да било друго 
сътворено е по-велико от духа, който ти 
дадох, защото той е Божествена частица, 
той е пламък, излязъл от Божествения Дух. 
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36 Освен Бог само духовете притежават 
духовна интелигентност, съзнание, воля и 
свобода на волята. 
37 Над инстинктите и наклонностите на 
плътта [душата] се издига светлина, която е 
вашият дух, а над тази светлина - водач, 
учител и съдия, който е съвестта. (86, 68) 
38. Човечеството, в своя материализъм, Ми 
казва: "Съществува ли изобщо Царството на 
Духа?" Но аз ви отговарям, о, невярващи, че 
вие сте Тома от "Третата епоха". Чувствата 
на състрадание и милосърдие, нежност, 
доброта и щедрост не са атрибути на 
тялото, както и даровете на благодатта, 
които носите скрити в себе си. Всички тези 
чувства, които са запечатани в сърцето и 
ума ви, всички тези способности 
принадлежат на духа и вие не трябва да 
отричате това. "Плътта" е само ограничен 
инструмент, но духът не е: той е велик, 
защото е атом от Бога. 
39 Търсете седалището на духа си в 
сърцевината на своето същество и великата 
мъдрост в славата на любовта. (147, 21 - 22) 
40 Истина ви казвам, че още от първите дни 
на човечеството човекът е имал 
интуитивното познание, че носи в себе си 
духовно същество - същност, която, макар и 
невидима, се разкрива в различните дела 
на неговия живот. 
41. твоят Господ от време на време ти 
разкрива съществуването на духа, неговата 
природа и скритата му същност. Защото, 
въпреки че го носите в себе си, воалът, с 
който ви обгръща вашата материализация, 
е толкова плътен, че не сте в състояние да 
разпознаете най-благородното и чистото 
във вашето същество. 
42. Много истини, които човек се е осмелил 
да отрече. И все пак - вярата в 
съществуването на неговия дух не е била 
едно от нещата, срещу които той се е борил 
най-много, защото човекът е почувствал и 
най-накрая е разбрал, че да отрича духа си 
е същото като да отрича себе си. 
43. Когато човешкото тяло се изродило 
заради страстите, пороците и чувствените 
удоволствия, то се превърнало във верига, 
тъмна превръзка, затвор и пречка за 
разгръщането на духа. Въпреки това в 
часовете на изпитание на човека никога не 

му е липсвала искрица вътрешна светлина, 
която да му се притече на помощ. 
44 Истина ви казвам: най-висшият и чист 
израз на духа е съвестта, онази вътрешна 
светлина, която прави човека първи, най-
висш, най-велик и най-благороден сред 
всички същества, които го заобикалят. (170, 
56 - 60) 
45 Казвам на всички хора, че най-висшата и 
красива титла, която човек притежава, е 
тази на "дете на Бога", въпреки че е 
необходимо да я заслужи. 
46. Целта на Закона и на ученията е да ви 
разкрият познанието за Моята истина, за да 
станете достойни деца на онзи Божествен 
Отец, който е Върховното съвършенство. 
(267, 53) 
47. Знаете, че сте създадени "по Мой образ 
и подобие", но когато го казвате, мислите 
за човешката си форма. Казвам ви, че Моят 
образ не е там, а във вашия дух, който, за 
да стане като Мен, трябва да се 
усъвършенства, като практикува 
добродетелите. 
48. Аз съм Пътят, Истината и Животът, Аз 
съм справедливостта и добротата и всичко 
това идва от Божествената Любов. Сега 
разбирате ли какъв трябва да бъдете, за да 
бъдете "по Мой образ и подобие"? (31,51 - 
52) 
49. В теб има отражение на Божественото, 
Аз наистина съм в теб. Интелигентността, 
волята, способностите, сетивата и 
добродетелите, които притежавате, 
свидетелстват за висшата природа, към 
която принадлежите, и са живо 
свидетелство за Отеца, от когото 
произлизате. 
50. Понякога, поради непослушание и грях, 
вие осквернявате и осквернявате образа, 
който носите от Мен в своето същество. 
Тогава не приличаш на Мен, защото не е 
достатъчно да имаш човешко тяло и дух, за 
да бъдеш образ на Твореца. Истинската 
прилика с Мен е във вашата светлина и в 
любовта ви към всички ваши ближни. (225, 
23 - 24) 
51 Аз ви създадох "по Мой образ и 
подобие" и тъй като съм едновременно Три 
и Едно, тази Троица съществува и във вас. 
52. Вашето материално тяло представлява 
Творението благодарение на съвършения 



170 
 

си дизайн и хармония. Вашият въплътен дух 
е образ на "Словото", което стана човек, за 
да остави следа от любов в света на хората; 
а вашата съвест е сияйна искра от 
Божествената светлина на Светия Дух. (220, 
11 - 12) 
53. Каква заслуга би имал вашият дух, ако 
работеше в тяло без воля и без собствени 
наклонности? Борбата на духа с телесната 
му обвивка [душата] е борба на сила срещу 
сила. Там тя намира пробен камък, чрез 
който трябва да докаже своето 
превъзходство и величието на духа си. Това 
е изпитанието, при което духът често се 
поддава за миг на изкушенията, в които го 
вкарва светът чрез "плътта". Толкова 
голямо е насилието, което те (изкушенията) 
упражняват върху духа, че накрая 
почувствахте, че свръхестествена и 
зловредна сила ви тегли към гибел и ви 
унищожава в страстите. 
54 Колко голяма е отговорността на духа 
пред Бога! Плътта не е поела тази 
отговорност. Вижте как почива завинаги в 
земята, когато смъртта дойде. Кога ще 
придобиете заслуги, за да може духът ви да 
стане достоен да обитава по-съвършени 
домове от този, в който живеете? 
55 Светът ви предлага венци, които 
свидетелстват само за суета, гордост и 
фалшиво величие. За духа, който умее да 
надскочи тези суетни неща, е запазен друг 
венец в отвъдното - този на моята мъдрост. 
(53, 9 - 11) 
56. Животът трябва да се проявява повече в 
духа, отколкото в тялото. Колко много хора 
са живели на този свят, но колко малко от 
тях са живели духовно, изразявайки 
благодатта, която съществува във всяко 
човешко същество, в онази Божествена 
искра, която Творецът е вложил в човека. 
57 Ако хората можеха да запазят 
ясновидството в съзнанието си, те биха 
могли да видят чрез него своето минало, 
настояще и бъдеще. 
58. Духът е като моята книга на 
божествената мъдрост. Колко много неща 
съдържа! Непрекъснато има какво да ви 
разкрие - понякога толкова дълбоки 
откровения, че са неразбираеми за вас. 
59. Искрата светлина, която присъства във 
всяко човешко същество, е връзката, която 

свързва човека с духовното, е тази, която го 
свързва с отвъдното и с неговия Отец. (201, 
37 - 40) 
60. О, ако само материалната ви природа 
можеше да възприеме това, което духът ви 
получава чрез дара на зрението! Защото 
духът ти не престава да гледа, макар че 
тялото, поради материалната си природа, 
не възприема нищо от него. Кога ще 
можете да разберете духа си? (266, 11) 
61 Докато вие, които не обичате живота, 
защото го наричате жесток, не признавате 
значението на съвестта у човека и не й 
позволявате да ви ръководи, няма да 
намерите нищо истински ценно. 
62 Съвестта е тази, която издига духа към 
по-висш живот над материята [душата] и 
нейните страсти. Одухотворяването ще ви 
накара да почувствате голямата Божия 
любов, ако успеете да го превърнете в 
действие. Тогава ще разберете смисъла на 
живота, ще съзрете красотата му и ще 
откриете неговата мъдрост. Тогава ще 
разберете защо съм го нарекъл живот. 
63 Кой ще се осмели да отхвърли това 
учение, като каже, че то не е вярно, след 
като го е опознал и разбрал? 
64 Когато разберете, че истинската ви 
стойност се основава на съвестта ви, ще 
живеете в хармония с всичко, създадено от 
вашия Отец. 
65 Тогава съвестта ще украси бедния 
човешки живот; но преди това човек трябва 
да се отвърне от всички страсти, които го 
отделят от Бога, и да тръгне по пътя на 
справедливостта и мъдростта. Тогава за вас 
ще започне истинският живот - животът, на 
който днес гледате с безразличие, защото 
не знаете какво презирате и нямате 
представа за неговото съвършенство. (11, 
44 - 48) 
 
Божият храм в човека 
66. Представата, която човечеството има за 
Мен, е детска, защото то не е в състояние 
да разбере откровенията, които Аз 
непрестанно му давам. За онзи, който знае 
как да се подготви, Аз съм видим и 
докосваем и присъствам навсякъде; но за 
онзи, който няма чувствителност, защото 
материализмът го е закоравял, е трудно да 
разбере, че съществувам, и му се струва, че 
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съм изключително далеч, че е невъзможно 
да Ме усети или види по какъвто и да било 
начин. 
67. човек трябва да знае, че Ме носи в себе 
си, че в духа си и в светлината на съвестта 
си притежава чистото присъствие на 
Божественото. (83, 50 - 51) 
68. Страданието, което тегне над хората от 
това време, ги води стъпка по стъпка, без да 
го осъзнават, към портите на вътрешното 
светилище, пред които, неспособни да 
продължат, те ще попитат: "Господи, къде 
си?" И от храма ще се чуе милостивият глас 
на Учителя, който ще им каже: "Аз съм тук, 
където винаги съм пребивавал - във вашата 
съвест." (104, 50) 
69. Ти си роден в Мен. Вие сте получили 
духовен и материален живот от Отец. И в 
преносен смисъл мога да ви кажа, че по 
същото време, когато вие се родихте в Мен, 
Аз се родих във вас. 
70 Аз се раждам в твоята съвест, раста, 
когато ти растеш, и се разкривам напълно в 
твоите дела на любов, за да можеш да 
кажеш с радост: "Господ е с Мен". (138, 68 - 
69) 
71. Днес вие сте все още детски ученици и 
не винаги можете да разберете правилно 
Моето учение; но засега говорете на Бога 
със сърцето си, с мислите си и Той ще ви 
отговори от дълбините на вашето същество. 
Неговото послание, което ще прозвучи в 
съвестта ви, ще бъде ясен, мъдър любящ 
глас, който ще откривате малко по малко и 
с който по-късно ще свикнете. (205, 47) 
72. В тази трета епоха Аз ще създам в 
сърцето на Моите ученици Църквата на 
Светия Дух. Там ще живее Богът Създател, 
силният Бог, Богът, който стана човек през 
Втората епоха, Богът на безкрайната 
мъдрост. Той живее във вас, но ако искате 
да Го усетите и да чуете звука на Неговото 
слово, трябва да се подготвите вътрешно. 
73 Който прави добро, усеща присъствието 
Ми в себе си, както и смиреният, който 
вижда брат във всеки ближен. 
74. Във вашия дух се намира храмът на 
Светия Дух. Това царство е неразрушимо, 
няма бури или урагани, които да го 
разрушат. Тя е невидима и недосегаема за 
човешкия поглед, а нейните стълбове са 
желанието да израстваме в доброто. 

Куполът му е благодатта, която Отец дава 
на децата си, а вратата му е любовта на 
Божествената Майка; защото всеки, който 
почука на вратата ми, ще се докосне до 
сърцето на Небесната Майка. 
75. Ученици, ето истината, която живее в 
църквата на Светия Дух, за да не бъдете от 
онези, които се заблуждават чрез лъжливи 
тълкувания. Каменните църкви бяха само 
символ и от тях няма да остане нито един 
камък върху друг. 
76. Искам пламъкът на вярата винаги да 
гори на вътрешния ви олтар и да разберете, 
че с делата си полагате основите, върху 
които един ден ще почива великото 
светилище. Изпитвам всички хора с 
различните им идеи и действам според тях, 
защото всички ще направя съучастници в 
издигането на Моя храм. (148,44-48) 
  

Глава 33 - Мъж и жена, родители и 
деца, брак и семейство  
 
Връзката между съпруга и съпругата  
1 Още преди да дойдеш на земята, Аз знаех 
твоя житейски път и твоите наклонности; и 
за да ти помогна в твоя житейски път, 
поставих на пътя ти сърце, което да 
осветява пътя чрез любовта си към теб. 
Това сърце беше както мъжко, така и 
женско. С него исках да ви дам помощ, за 
да се превърнете в опора на вярата, 
моралната сила и милосърдието за онези, 
които се нуждаят от него. (256, 55) 
2. исках да споделите щастието да бъдете 
баща и затова ви направих родители на 
хора, за да дадете форма на такива 
същества, които да приличат на вас и в 
които да се въплътят духовните същества, 
които ви изпращам. Тъй като в 
Божественото и Вечното има майчинска 
любов, исках в човешкия живот да има 
същество, което да я въплъщава, и това 
същество е жената. 
3 В началото човешкото същество се 
раздели на две части, създавайки двата 
пола, единият - мъжа, другият - жената; в 
него сила, ум, достойнство; в нея нежност, 
изящество, красота. Едното е семето, а 
другото - плодородната земя. Вижте тук две 
същества, които само обединени могат да 
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се чувстват пълноценни, съвършени и 
щастливи. В своята хармония те ще 
образуват една "плът", една воля и един 
идеал. 
4 Когато този съюз е вдъхновен от Духа и от 
любов, той се нарича брак. (38, 29 - 31) 
5 Истина ви казвам: Виждам, че в това 
време мъжът и жената са се отклонили от 
своите пътища. 
6 Откривам мъже, които не изпълняват 
задълженията си, жени, които избягват 
майчинството, и други, които навлизат в 
сферите, отредени за мъжа, въпреки че в 
древността ви е било казано, че мъжът е 
глава на жената. 
7 нека жената не се чувства отблъсната 
поради това, защото сега ви казвам, че 
жената е сърцето на мъжа. 
8 е, ето защо съм установил и осветил 
брака. Защото в единението на тези две 
същества, които са духовно равни, но 
физически различни, е налице съвършеното 
състояние. (66, 68 - 69) 
9 Колко малко са онези, които се стремят да 
живеят в рая на мира, светлината и 
хармонията, изпълнявайки с любов 
божествените закони. 
10. Много дълъг е пътят, който хората са 
изминали, но все още предпочитат да ядат 
забранените плодове, които само натрупват 
страдание и разочарование в живота им. 
Забранените плодове са тези, които, 
въпреки че са добри, защото Бог ги е 
създал, могат да станат вредни за човека, 
ако той не се е подготвил правилно или ги 
използва в излишък. 
11 Мъжът и жената приемат плодовете на 
живота без подготовка и не осъзнават 
отговорността си пред Създателя, когато 
пораждат нови същества за въплъщение на 
земята. (34, 12 - 14) 
12 Някои Ме питат: "Господи, човешката 
любов ли е неприемлива и омразна пред 
Теб и одобряваш ли само духовната 
любов?" 
13 Не, хора. Вярно е, че най-висшите и 
чисти чувства на любов принадлежат на 
духа, но Аз поставих сърце в човешкото 
тяло, за да може то да обича, и му дадох 
чувства, за да може чрез тях да обича 
всичко, което го заобикаля. 

14. любовта, чиито корени са само в 
телесното, е присъща на съществата без 
разум, защото им липсва съвест, която да 
осветява пътя им. Освен това ви казвам, че 
от добрите сдружения винаги ще се раждат 
добри плодове и в тях ще се въплъщават 
същества от светлина. (127,7 - 8, 10) 
15. Не искам от вас да правите 
свръхчовешки жертви. Не съм поискал от 
мъжа да престане да бъде мъж, за да Ме 
последва, нито съм поискал от жената да 
престане да бъде такава, за да изпълни 
духовна задача. Аз не съм отделил мъжа от 
другарката му, нито съм я отделил от мъжа 
й, за да Ми служи; нито съм казал на 
родителите да изоставят децата си или да 
се откажат от работата си, за да Ме следват. 
16 И на едните, и на другите дадох да 
разберат, когато ги направих "работници на 
това лозе", че за да бъдат Мои слуги, те не 
трябва да престават да бъдат хора и че 
следователно трябва да разберат как да 
дават на Бога това, което е Божие, и на 
света това, което му се полага. (133, 55 - 56) 
 
Същност и задача на човека  
17. на вас, мъже, дадох наследство, имот, 
съпруга, която ви е поверена да обичате и 
да се грижите за нея. И все пак твоят 
спътник дойде при Мен, оплаквайки се и 
плачейки пред Мен поради твоето 
неразбиране. 
18 Казах ви, че сте силни, че сте създадени 
"по Мой образ и подобие". Не съм ти казал 
обаче да унижаваш жената и да я 
превръщаш в своя робиня. 
19 Аз те направих силен, за да Ме 
представляваш в дома си: силен в 
добродетелта, в таланта, и ти дадох като 
допълнение в земния ти живот, като 
спътница, жената, за да можеш във 
взаимната си любов да намериш сили да 
посрещнеш изпитанията и променящите се 
съдби. (6, 61) 
20. Помислете, мъже, че често вие сте били 
тези, които сте поваляли в мрежите си 
добродетелни жени, търсейки в тях 
чувствителните и слабите страни. А онези 
огледала, които са били ясни и сега са 
помрачени, ще ги накараш отново да 
отразяват чистотата и красотата на техния 
дух. 
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21 Защо днес презирате тези, които сте 
прелъстили към развратен живот? Защо се 
оплаквате от деградацията на жените? 
Разберете, че ако ги бяхте водили по пътя 
на моя закон, който е закон на сърцето и на 
духа, на уважението и на милосърдието, 
обичайки ги с любов, която възвисява, а не 
със страст, която унижава, нямаше да имате 
причина да плачете и да се оплаквате и те 
нямаше да паднат. 
22 Мъжът търси и очаква добродетел и 
красота от жената. Но защо изискваш това, 
което не заслужаваш? 
23 Виждам, че все още вярваш, че имаш 
големи заслуги, макар че те са малко. 
Възстановете с делата, думите и мислите си 
това, което сте разрушили, и придайте на 
почтеността, морала и добродетелта 
стойността, която имат. 
24. Ако се стараете по този начин, мъже, ще 
помогнете на Исус в делото на спасението 
Му и сърцето ви ще се изпълни с радост, 
когато видите домовете, почитани от добри 
съпруги и почтени майки. Радостта ви ще 
бъде голяма, когато видите, че 
добродетелта се е върнала при онези, 
които са я изгубили. 
25 Спасението е за всички. Защо и най-
големият грешник да не бъде спасен? Ето 
защо ви казвам, мъже: Работете с Мен, за 
да спасите онези, които сте довели до 
гибел, като им вдъхнете нова надежда със 
светлината на Моето учение. Нека Моите 
любящи мисли достигнат до умовете и 
сърцата им. Носете им посланията ми и в 
затворите, и в болниците, и в местата, 
където се намират болниците. Там те ще 
плачат от угризения и болка, защото не са 
били достатъчно силни, когато светът със 
своите изкушения ги е повлякъл към гибел. 
26 Всяка жена някога е била дете, всяка 
жена някога е била девица, затова можеш 
да достигнеш до сърцето й със 
съпричастност. 
27. ще се възползвам от онези мъже, които 
не са опетнили тези добродетели, и ще им 
възложа тази задача. Помнете, че ви казах: 
"По делата ви ще ви познаят". Позволете на 
Духа да говори чрез земно проявление. 
28. Но на онези, които не пожелаха да 
уважат очарованието на любовта, 
поставено от Мен в това същество, казвам: 

Защо казваш, че обичаш, когато не 
изпитваш любов? Защо даваш повод на 
другите да падат, а теб нищо не те спира? 
Помислете: Какво би почувствало сърцето 
ви, ако това, което правите с тези 
обезцветени цветя, беше направено с 
майка ви, със сестра ви или с любимата ви и 
затова уважавана съпруга? Замисляли ли 
сте се някога за раните, които сте нанесли 
на родителите на тези, които са ги 
отгледали с толкова много любов? 
29 Попитай сърцето си редовно в 
светлината на съвестта дали можеш да 
пожънеш това, което не си посял. 
30 Какво подготвяте за бъдещия си живот, 
ако продължавате да наранявате съседите 
си? Колко ще бъдат жертвите ви? Какъв ще 
бъде краят ви? Наистина ви казвам, че във 
вихъра на страстите си сте направили 
жертви много хора; едни от тях 
принадлежат на вашето настояще, а други - 
на вашето минало. 
31 Искам сърцето и устата, които са били 
място на невярност и лъжа, да станат място 
на истина и чиста любов. 
32 Просветете пътя на ближните си чрез 
словото и примера си, за да бъдете 
спасители на падналите жени. О, ако само 
всеки от вас запази поне по един! 
33 Не говорете лошо за тази жена, защото 
обидната дума, която наранява един, ще 
нарани всички, които я чуят - защото от този 
момент и те ще станат лоши съдии. 
34. Уважавайте начините на действие и 
тайните на другите, защото не е ваша 
работа да ги съдите. Предпочитам мъже, 
които са паднали в грях и които ще 
възстановя, отколкото лицемери, които 
демонстрират чистота и въпреки това 
грешат. Предпочитам големия грешник, но 
искрен, пред преструвката на фалшива 
добродетел. Ако искате да се украсите, 
нека това да бъдат празничните дрехи на 
искреността. 
35 Ако намериш добродетелна жена с 
високи чувства и се почувстваш недостоен 
да дойдеш при нея, макар че я обичаш, и 
след това я унижиш и презреш, и след като 
си изстрадал и признал прегрешението си, 
се обърнеш към нея за утеха, напразно ще 
почукаш на вратата й. 
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36 Ако всички жени, които са играли роля в 
живота на всеки мъж, бяха получили от 
него думата и чувството на любов, 
уважение и разбиране, вашият свят нямаше 
да е на върха на греха, където е сега. 
(235,18 - 32) 
 
Жената, съпруга и майка  
37. Жени, вие сте тези, които с молитвата си 
поддържате и малкото мир на земята - 
тези, които като верни пазители на дома се 
грижат в него да не липсва топлината на 
любовта. По този начин вие се обединявате 
с Мария, вашата Майка, за да сломите 
човешката гордост. (130, 53) 
38. Жени, които мокрят пътя на този свят 
със сълзите си и бележат с кръв 
преминаването си през този живот: 
Почивай си с Мен, за да придобиеш нови 
сили и да продължиш да бъдеш подслонът 
на любовта, огънят на дома, здравата 
основа на дома, който съм ти поверил на 
земята. За да продължиш да бъдеш 
скакалец, чиито крила покриват съпруга и 
децата. Благославям ви. 
39 Издигам мъжа и мястото на жената 
отдясно на мъжа. Аз освещавам брака и 
благославям семейството. 
40. По това време идвам с меча на любовта, 
за да оправя всички неща, тъй като преди 
това те са били изместени от човека. (217, 
29 - 31) 
41 Истина ви казвам, че обновяването на 
човечеството трябва да започне от жената, 
за да може нейните плодове, които ще 
бъдат утрешните мъже, да бъдат свободни 
от дефектите, които са ви довели до 
дегенерация. 
42 След това мъжът ще трябва да изпълни 
своята част от това дело на възстановяване; 
защото всеки, който е покварил жена, ще 
трябва да я възкреси отново. 
43 днес те вдъхнових да спасиш жената, 
която се е препънала на пътя си; и когато 
ми представиш спасената, ще й дам цвете, 
благословии и много голям мир, за да не 
падне отново; ще й дам цвете, благословии 
и много голям мир, за да не падне отново. 
44 Ако изпълнявате тази задача по този 
начин, онези същества, които са били 
наранени от света, ще почувстват как 
любовта на Исус навлиза в сърцата им. 

45 Ще ги чуя, когато Ми кажат в молитвата 
си: "Отче мой, не гледай на греха ми, 
гледай само на болката ми. Не съдете за 
моята неблагодарност, гледайте само 
моята скръб." В този момент Моята утеха 
ще се спусне върху измъченото сърце и то 
ще се пречисти със сълзи. Ако знаехте само, 
че молитвата на грешника е по-силно 
усетена от тази на горделивеца, който се 
смята за праведен и чист. (235, 16 - 17, 43 - 
45) 
46. За любовта, с която ви дадох живот, 
хората показват малко доказателства или 
характеристики. От всички човешки емоции 
най-много прилича на Божествената любов 
майчината любов, защото в нея има 
безкористност, себеотрицание и желание 
да направиш детето щастливо, дори това да 
изисква жертви. (242, 39) 
47. на вас, безплодните жени, Учителят 
казва: вие много сте желали и молили 
утробата ви да стане извор на живот и сте 
се надявали, че някоя вечер или някоя 
сутрин във вас ще се чуе туптенето на 
нежно сърце. Но дните и нощите минават, а 
от гърдите ти се изтръгват само ридания, 
защото нито едно дете не е почукало на 
вратите ти. 
48. колко от вас, които Ме слушат и които са 
били лишени от всякаква надежда от 
науката, ще трябва да станат плодовити, за 
да повярват в Моята сила и мнозина да Ме 
разпознаят чрез това чудо. Наблюдавайте и 
бъдете търпеливи. Не забравяйте думите 
Ми! (38, 42 - 43) 
 
Обучението на деца и юноши  
49. Бащи на семейството, избягвайте 
грешките и лошите примери. Не изисквам 
от вас съвършенство, а само любов и грижа 
за децата ви. Подгответе се духовно и 
физически, защото в Отвъдното има 
огромни легиони от духове, които чакат 
момента да станат хора сред вас. 
50 Искам ново човечество, което да се 
увеличава и умножава не само по брой, но 
и по добродетел, така че хората да виждат, 
че обещаният град е близо, и децата им да 
достигнат да живеят в Новия Йерусалим. 
51 Искам земята да се изпълни с хора с 
добра воля, които са плод на любов. 
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52 Унищожи Содом и Гомор на това време, 
не позволявай на сърцето си да свикне с 
греховете им и не го оприличавай на 
жителите им. (38, 44 -47) 
53. Показвайте на децата си пътя с усърдие, 
учете ги да изпълняват законите на духа и 
материята; и ако ги нарушават, 
изобличавайте ги, защото вие като 
родители Ме представлявате на земята. 
Спомнете си тогава за Исус, който, 
изпълнен със свещен гняв, даде на 
търговците в Йерусалим урок за всички 
времена, защитавайки каузата на Бога и 
неизменните закони. (41, 57) 
54. Днес вие вече не сте малки деца и 
можете да разберете смисъла на моите 
учения. Знаете също, че духът ви не е роден 
по едно и също време с тялото, което 
притежавате, и че произходът на едното не 
е този на другото. Децата, които люлеете в 
ръцете си, носят невинност в сърцата си, но 
в съзнанието си крият минало, което 
понякога е по-дълго и по-зловещо от това 
на собствените им родители. Колко голяма 
е отговорността на онези, които трябва да 
се грижат за тези сърца, за да може духът 
им да напредва по пътя на развитието. 
55. Не гледайте на децата си с по-малко 
любов заради това. Не забравяйте, че не 
знаете кои са те, нито какво са направили. 
По-скоро увеличете привързаността и 
любовта си към тях и благодарете на вашия 
Отец, че е вложил във вас Своята милост, за 
да ви направи водачи и съветници на 
вашите духовни братя и сестри, за които сте 
временни родители по отношение на 
тяхното тяло и кръв. (56, 31 - 32) 
56. Казвам на бащите на семейства, че 
както са загрижени за материалното 
бъдеще на децата си, така трябва да са 
загрижени и за духовното им бъдеще 
заради мисията, която са донесли на света в 
това отношение. (81, 64) 
57. Знайте, че духът, когато се въплъщава, 
носи със себе си всички свои способности, 
че неговата съдба вече е записана и че 
следователно не е необходимо да получава 
нищо в света. Той носи със себе си 
послание или задача за изкупление. 
Понякога той жъне (добро) семе, а друг път 
плаща дълг. Но винаги в този живот той 

получава урок по любов, даден му от 
неговия Отец. 
58. Ти, който водиш децата си през този 
живот, погрижи се, когато времето на 
детската невинност изтече, те да следват 
пътя на Моя закон. Събуждайте чувствата 
им, разкривайте им способностите и винаги 
ги вдъхновявайте за добро и наистина ви 
казвам, че всеки, когото доведете при Мен 
по този начин, ще бъде залят от светлината, 
която се излъчва от Божествения огън, 
който е Моята любов. (99, 64 - 65) 
59. В духовно отношение вече сте изминали 
дълъг път и сега се удивлявате на 
интуицията и разгръщането, които новите 
поколения разкриват още от най-крехкото 
си детство. Защото те са духове, които са 
преживели много и сега идват отново, за да 
подпомогнат човечеството - едни по пътя 
на духа, а други - по пътя на света, според 
способностите и мисията си. Но с тях всички 
хора ще намерят вътрешен мир. Тези 
същества, за които ви говоря, ще бъдат 
ваши деца. (220, 14) 
60. Смятате ли, че едно дете, изправено 
пред лошия пример на земен баща, който е 
порочен или зъл, извършва грешка, ако не 
следва неговия начин на живот? Или 
смятате, че детето е длъжно да следва 
стъпките на родителите си? 
61 Истина ви казвам: съвестта и разумът са 
тези, които ще ви насочат към правия път. 
(271, 33 - 34) 
62. благословената невинност е заразена от 
покварата на света, младежите следват 
пътя ѝ в спиращ дъха ход, а девиците също 
са загубили скромността, целомъдрието и 
непорочността. Всички тези добродетели са 
изчезнали от сърцата им. Те подхранват 
светските страсти и желаят само 
удоволствия, които ги водят към гибел. 
63. говоря ви с яснота, за да можете да се 
насочите и да направите решителна крачка 
в развитието на духа си. (344, 48) 
64 Запалете в младежите любовта към 
ближния, дайте им велики и благородни 
идеали, защото именно младежите утре ще 
се борят за постигане на съществуване, в 
което ще блестят справедливостта, любовта 
и свещената свобода на духа. Подгответе 
се, защото голямата битка, за която говорят 
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пророчествата, все още не е дошла. (139, 
12) 
 
Слово за децата и девойките  
65. Всички вие, деца, имате в Мен 
Божествен Баща и ако съм ви дал човешки 
родители в материалния живот, то е било, 
за да могат те да дадат живот на тялото ви и 
да представляват Небесния ви Баща заедно 
с вас. Казах ви: "Ще обичате Бога повече от 
всички създадени неща", и добавих: "Да 
почиташ баща си и майка си". Затова не 
пренебрегвайте задълженията си. Ако не 
сте признали с благодарност любовта на 
родителите си и все още ги имате на този 
свят, благословете ги и признайте техните 
заслуги. (9, 19) 
66. На този ден говоря най-вече на 
момичетата, които утре ще трябва да 
осветят с присъствието си живота на един 
нов дом, които трябва да знаят, че сърцето 
на съпруга и това на майката са светлини, 
които осветяват това светилище, както 
Духът осветява вътрешния храм. 
67 Подгответе се още сега, за да не ви 
изненада новият ви живот; подгответе още 
сега пътя, по който ще вървят децата ви - 
онези духовни същества, които чакат да 
дойде часът, в който да се приближат до 
гърдите ви, да приемат форма и човешки 
живот, да изпълнят задача. 
68 Бъдете Мои съработници в плановете 
Ми за възстановяване, в делото Ми за 
обновяване и правда. 
69. Отвърнете се от многобройните 
изкушения, които заобикалят стъпките ви 
през това време. Молете се за греховните 
градове, където загиват толкова много 
жени, където се оскверняват толкова много 
светилища и където изгасват толкова много 
лампи. 
70. разпространявайте с примера си семето 
на живота, на истината и на светлината, 
което ще спре последиците от липсата на 
духовност в човечеството. 
71. Девиците на този народ: събудете се и 
се пригответе за битка! Не се оставяйте да 
бъдете заслепени от страстите на сърцето, 
не се оставяйте да бъдете заслепени от 
нереалното. Развийте интуицията си, 
вдъхновението си, чувствителността си и 
деликатността си. Станете силни в истината 

и ще имате най-добрите си оръжия, готови 
да се изправят срещу битката в този живот. 
72. За да предадете любовта с кръвта си, за 
да помогнете на децата си със същността на 
живота, която е любовта, за която ви говоря 
толкова много, първо трябва да я изпитате, 
да й позволите да ви проникне и да я 
почувствате дълбоко. Това е, което моето 
учение иска да постигне в сърцата ви. (307, 
31 - 36) 
 
Брак и семейство  
73. Законът за брака е слязъл като светлина, 
която е проговорила чрез духа на 
архиереите, за да могат те да разберат, че 
съюзът между мъжа и жената означава 
завет със Създателя. Плод на този съюз е 
детето, в което кръвта на родителите му 
тече заедно като доказателство, че това, 
което е съединено пред Бога, не може да се 
разпадне на земята. 
74. Щастието, което изпитват бащата и 
майката, когато са родили дете, е подобно 
на това, което е изпитал Създателят, когато 
е станал баща, давайки живот на Своите 
толкова обичани деца. По-късно, когато ви 
дадох закони чрез Мойсей, за да разберете, 
че партньорът трябва да се избира, и да не 
желаете жената на ближния си, това се 
случи, защото хората по силата на 
свободната си воля се отклониха по пътя на 
прелюбодейството и страстите. 
75. След като мина това време, Аз дойдох в 
света в лицето на Исус и издигнах брака, а 
заедно с него и човешката нравственост и 
добродетел, чрез Моето благодатно 
наставление, което винаги е законът на 
любовта. Говорех с притчи, за да направя 
думите си незабравими, и превърнах брака 
в свещена институция. 
76. Сега, когато съм отново сред вас, ви 
питам, мъже и жени: Какво сте направили 
от брака? колко малко хора могат да 
отговорят задоволително! Моята свещена 
институция е осквернена, от този източник 
на живот, смърт и болка. Върху чистия бял 
лист на закона са нанесени петната и 
следите на съпруга и съпругата. Плодът, 
който би трябвало да е сладък, е горчив, и 
чашата, която пият хората, е пълна с 
жлъчка. 



177 
 

77 Вие се отдалечавате от Моите закони и 
когато се спъвате, се питате със страх: Защо 
има толкова много болка? Защото 
желанията на плътта винаги са 
подслушвали гласа на съвестта. Сега ви 
питам: Защо нямаш мир, въпреки че съм ти 
дал всичко необходимо, за да бъдеш 
щастлив? 
78. разстлах синя мантия на небесния свод, 
за да можете под нея да построите своите 
"гнезда на любовта", за да можете там, 
далеч от изкушенията и заплетеността на 
света, да живеете с простотата на птиците; 
защото в простотата и в искрената молитва 
човек може да почувства мира на Моето 
Царство и разкриването на много тайни. 
79 Всеки, който сключва брак пред моята 
божественост - дори и съюзът му да не е 
потвърден от духовно лице - сключва 
договор с мен, договор, който остава 
записан в Божията книга, в която са 
записани всички съдби. 
80. Кой може да изтрие оттам тези две 
преплетени имена? Кой може да загуби в 
света това, което е обединено в моя закон? 
81. Ако ви разделя, ще унищожа 
собственото Си дело. Ако сте Ме помолили 
да се съедините на земята и Аз съм ви го 
предоставил, защо след това не спазвате 
обетите си и се отричате от клетвите си? Не 
е ли това подигравка с Моя закон и Моето 
име? (38, 32 - 37, 39 - 41) 
82. говорих на сърцето на жената, майка и 
съпруга, която не е в състояние да запази 
чистотата на сърцето си, нито да даде 
топлината на нежността и разбирането на 
своя другар и деца. 
83 Как мъжете и жените биха могли да 
повишат своята духовност, ако преди това 
не са поправили сериозните грешки, които 
съществуват в техния човешки живот? 
84 Моето дело изисква учениците Му да 
знаят как да свидетелстват за него чрез 
искреността и истинността на действията в 
живота си. 
85. Питам както някои, така и други: Имате 
ли деца? Тогава се смили над тях. Ако 
можехте да съзрете душите им за миг, 
щяхте да се почувствате недостойни да се 
наречете техни родители. Не им давайте 
лоши примери, пазете се да не крещите в 
присъствието на деца. 

86 Знам, че в момента, както никога досега, 
има проблеми в браковете - проблеми, за 
които засегнатите хора намират само едно 
решение: раздяла, развод. 
87 Ако човек притежаваше необходимите 
знания за духовното познание, той не би 
допускал такива сериозни грешки, защото в 
молитвата и одухотворяването би намерил 
вдъхновение за разрешаване на най-
трудните заплитания и преминаване на 
най-тежките изпитания. 
88. Моята светлина достига до всички 
сърца, дори до скръбните и потиснатите, за 
да им вдъхне нов кураж да живеят. (312, 36 
- 42) 
89. През Втората епоха влязох в домовете 
на много двойки, които бяха сключили брак 
според Закона на Мойсей, и знаете ли как 
намерих много от тях? Караници, които 
унищожават семената на мира, любовта и 
доверието. Видях вражда и раздор в 
сърцата им, на трапезата им и в лагера им. 
90 Влязох и в домовете на много хора, 
които, без да са утвърдили брачния си 
живот със закон, обичаха и живееха като 
чучулиги в гнездото си, галейки и 
закриляйки малкото си любимо. 
91. колко много са тези, които живеят под 
един покрив, но не се обичат помежду си, и 
тъй като не се обичат, не са обединени, а 
духовно разделени! И все пак те не дават 
да се разбере за разделението им, защото 
се страхуват от божествено наказание, от 
човешките закони или от присъдата на 
обществото, а това не е брак; с такива хора 
няма нито общение, нито истинност. 
92. И все пак те парадират с фалшивата си 
общност, посещават семейства и църкви, 
ходят на разходки и светът не ги осъжда, 
защото знаят как да прикрият липсата на 
любов. От друга страна, колко много хора, 
които се обичат, трябва да се крият, да 
прикриват истинското си единство и да 
понасят неразбиране и несправедливост. 
93. Човекът не се е развил достатъчно 
високо, за да прозре и прецени правилно 
живота на ближния си. Хората, които 
държат в ръцете си духовните и светските 
закони, не прилагат истинско правосъдие, 
за да наказват такива случаи. 
94. Но ще дойдат онези времена на 
разбиране и прозрение, които ви 
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съобщавам, в които човечеството ще се 
усъвършенства, и тогава ще видите, както 
във времената на патриарсите преди 
Мойсей, че съюзът на влюбените ще се 
осъществи така, както направих в наши дни 
с Моите деца: по духовен начин. Така ще 
постъпвате и в бъдещите времена: в 
присъствието на родителите на тези, които 
ще се обединят, на приятели и роднини, в 
най-голяма духовност, братство и радост. 
(357, 25 - 27) 
 

Глава 34 - Свободна воля и съвест  
 
Значението на съвестта и свободната воля  
1 Слушайте, ученици: Човек притежава като 
духовни дарове свобода на волята и 
съвестта; всички идват на света, надарени с 
добродетели, и могат да ги използват. В 
духа им е светлината на съвестта, но 
едновременно с развитието на тялото се 
развиват и страстите, злите наклонности, 
които воюват с добродетелите. 
2. Бог позволява това да се случи, тъй като 
без борба няма заслуги и следователно 
това е необходимо, за да се издигнете по 
духовния път. В какво щеше да се състои 
заслугата на Божиите деца, ако те не се 
бореха? Какво бихте направили, ако 
живеехте изпълнени с щастие, за каквото 
копнеете в света? Можете ли да очаквате 
духовен напредък, заобиколени от 
удобства и богатство? Вие ще стоите 
неподвижно, защото там, където няма 
борба, няма и заслуги. 
3 но не ме разбирайте погрешно, защото 
когато говоря за борба, имам предвид това, 
което развивате, за да преодолеете 
слабостите и страстите си. Тези борби са 
единствените, които позволяват на хората 
да овладеят своя егоизъм и материалните 
си желания, за да може духът, просветен от 
съвестта, да заеме своето истинско място. 
4 Одобрявам тази вътрешна борба, но не и 
онази, която хората водят в желанието си за 
самоизтъкване, заслепени от амбиция и 
злоба. (9, 42 - 44) 
5. Духът се бори да постигне своя възход и 
напредък, докато "плътта" [душата] отново 
и отново се поддава на стимулите на света. 
Но духът и тялото [душата] биха могли да се 

хармонизират помежду си, ако и двамата 
използват само това, което им е позволено, 
и това е, което моето учение ви показва. 
6 Как можете да практикувате моето право 
по всяко време? Като се вслушвате в гласа 
на съвестта, която е съдник на вашите 
действия. Не ви заповядвам нищо, което не 
можете да изпълните. Искам да ви убедя, 
че пътят към щастието не е фантазия, а 
съществува, и тук ви разкривам как да го 
изминете. 
7 Ти си свободен да избереш пътя, но мой 
дълг като Отец е да ти покажа истинския, 
най-краткия, този, който винаги е осветен 
от светлината на божествения фар, който е 
моята любов към теб. Защото вие сте 
ученици, които жадуват да чуят винаги нови 
думи, които да потвърдят знанията ви и да 
съживят вярата ви. (148,53 - 55) 
8 Поставих съвестта в твоето същество, за 
да ти бъде водач във всички твои пътища, 
тъй като съвестта може да различава 
доброто от злото и правилното от 
неправилното. С тази светлина няма да 
бъдете измамени, нито пък може да ви 
нарекат невежи. Как би могъл спиритистът 
да измами ближния си или да се опита да 
измами себе си, ако знае истината? (10, 32) 
9 Човекът на земята е княз, на когото Моята 
любов и Моята справедливост дадоха тази 
титла, а поръчението, което той получи от 
самото начало, беше да управлява земята. 
10 Над Божествения дар на свободата на 
волята му поставих блестящ фар, който да 
осветява житейския му път: съвестта. 
11 Свободата да действаш и светлината на 
съвестта, за да различаваш доброто от 
злото, са два от най-големите дарове, които 
любовта на моя Отец е завещала на твоя 
дух. Те са в човека още преди да се роди и 
дори след като умре. Съвестта го води и не 
се отделя от него нито в отчаянието, нито в 
загубата на разума, нито в агонията на 
смъртта, защото е дълбоко свързана с Духа. 
(92, 32 - 34) 
12 Разумът се радва на свобода на волята, с 
помощта на която трябва да придобие 
заслуги, за да получи спасение. 
13 Кой направлява, насочва или съветва 
духа в свободното му развитие, за да 
различава позволеното от непозволеното и 
да не се заблуждава - съвестта. 
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14. Съвестта е Божествена искра, тя е висша 
светлина и сила, която помага на човека да 
не греши. Каква заслуга би имал човек, ако 
съвестта притежаваше материална сила да 
го принуди да остане в доброто? 
15 Искам да знаете, че заслугата е да се 
вслушвате в този глас, да се уверите, че той 
никога не лъже и не греши в това, което 
съветва, и да изпълнявате вярно неговите 
заповеди. 
16. Както сигурно разбирате, за да можете 
да чуете ясно този глас, са необходими 
тренировки и концентрация върху себе си. 
Кои от вас в момента практикуват това 
послушание? Отговорете си сами. 
17 Съвестта винаги се е проявявала в 
човека, но той не е достигнал 
необходимото развитие, за да може целият 
му живот да бъде ръководен от тази 
светлина. Той се нуждае от закони, учения, 
правила, религии и съвети. 
18 Ако хората започнат да общуват с духа си 
и вместо да търсят духовното във 
външността, го потърсят във вътрешността 
си, те ще могат да чуят нежния, убедителен, 
мъдър и справедлив глас, който винаги е 
бил жив в тях, без те да са го чували, и ще 
разберат, че в съвестта е Божието 
присъствие, че тя е истинският посредник, 
чрез който човек трябва да общува със своя 
Отец и Създател. (287, 26 - 30) 
19. Всички вие имате Моята светлина в себе 
си, всеки дух притежава тази благодат; но 
докато при някои тази светлина ставаше все 
по-силна и по-силна, растеше, проникваше 
навън, за да се изяви, при други тя остава 
само в тайно, скрито, несъзнателно 
състояние. Истина ви казвам: колкото и да е 
духовно изостанал човек, той винаги ще 
може да различава доброто от злото, 
затова всички вие сте отговорни пред Мен 
за делата си. 
20 Трябва да ви кажа, че отговорността ви 
ще нараства с увеличаването на знанията 
ви, защото тогава ще ставате все по-
чувствителни към повелите на съвестта. 
(310, 69 - 70) 
21. искам да знаете, че сред всички 
създания на този свят вие сте най-
привилегированото същество, което е 
надарено с дух и съвест. Аз ви дадох 
свобода на волята, за да можете по своя 

собствена воля да поемете по правилния 
път, който води към Мен. Не ви предлагам 
цветен път, а път на молитва, покаяние и 
борба, и по този път ще ви води вашата 
съвест. (58, 42) 
22. Какво би станало с духа, ако той бъде 
лишен от свободата на волята си? На първо 
място, той не би бил дух и следователно не 
би бил същество, достойно за Върховния. 
Той би бил нещо като машините, които 
произвеждате, нещо без собствен живот, 
без интелект, без воля, без стремеж. (20, 
37) 
23. Аз дадох на човека свобода на волята. 
Но ако в заблудата си стигне дотам, че да 
Ме упрекне за това, ще му кажа, че Аз също 
съм му дал воля и разбиране. 
Същевременно му разкрих Моя закон, 
който е пътят, по който да не се спъва и 
заблуждава, и запалих в него светлината на 
съвестта, която е вътрешният фар, 
осветяващ пътя на духа и водещ към вечния 
живот. 
24 Защо съществува грехът, злото 
надделява и избухват войни? Защото 
човекът не слуша гласа на съвестта си и 
използва зле свободата на волята си. (46, 63 
- 64) 
25. Светът не Ме чува, защото гласът на 
тези тела, чрез които се изявявам, е с малък 
обхват. Затова гласът на съвестта, която е 
Моята мъдрост, говори на хората и 
изненадва мнозина, които под влиянието 
на егоизма си са глухи за призивите на този 
глас, обръщайки внимание само на 
ласкателството и земния престиж, 
опиянявайки се от социалното си 
положение и властта си. (164, 18) 
 
Злоупотребата със свободната воля  
26. Днес смятам, че човечеството е духовно 
отслабено в резултат на злоупотребата с 
дара на свободната воля. Създадох път на 
справедливостта, на любовта, на 
милосърдието, на добротата. Човекът е 
създал друга привидна светлина, която го е 
довела до гибел. 
27 Когато се върна, Моето слово ще ви 
покаже пътя, по който не сте искали да 
вървите, и ще бъде несправедливо и 
неразумно някой да каже, че това учение 
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ви обърква или ви прави апатични. (126, 5 - 
6) 
28. Вижте хората как се унищожават и 
мразят един друг, отнемайки си властта 
един от друг, без да се стесняват от 
престъпление, измама или предателство. 
Има хора, които умират с милиони като 
жертви на своите ближни, и други, които 
загиват под въздействието на порока. Има 
ли светлина в тях? Духът, който живее в тях, 
говори ли? Това, което е налице, е мрак и 
болка, резултат от злоупотребата с дара на 
свободната воля и от невслушването във 
вътрешния глас; и защото хората не са 
насочили вниманието си към светлината на 
онази Божия искра, която всички вие 
носите в същността си, която е 
божественият лъч светлина, наричан 
съвест. (79, 31) 
29 Свободата на волята е най-висшият 
израз, най-пълният дар на свободата, 
предоставен на човека по пътя на живота, 
така че постоянството му в доброто, 
постигнато чрез съвета на съвестта и чрез 
борбата в преминаването през 
изпитанията, да го накара да достигне 
лоното на Отца. Но свободата на волята е 
заменена от разпуснатост, съвестта се 
пренебрегва, човек се вслушва само в 
изискванията на света, а духовността е 
заменена с материализъм. 
30 В условията на такова объркване и 
толкова много отклонения Моето учение 
ще изглежда абсурдно за хората от това 
време. Но аз ви казвам, че това е 
правилното учение, което може да накара 
хората да се освободят от летаргията, в 
която са изпаднали. (157, 15 - 16) 
31. Моето слово е пътят, то е божественият 
закон, който те води към съвършенство, то 
е светлината, която възвисява духа, който 
обаче се помрачава, когато "плътта" 
[душата] се утвърждава със своята 
непримиримост и не се вслушва във 
вътрешния зов на своя дух. 
32 Преди това духът, поддавайки се на 
импулса на "плътта" и оставяйки се да бъде 
доминиран от влиянието на света, който го 
заобикаля, заменя позицията си на водач с 
тази на беззащитно същество, движено 
насам-натам от човешките страсти и 

слабости като безплодните листа, когато 
вятърът ги развява без посока. 
33 Човекът, който най-много обича 
свободата, се страхува да се подчини на 
Божествената воля, защото се опасява, че 
нейният дух в крайна сметка ще го подчини 
и ще го лиши от много човешки 
удовлетворения, за които знае, че са 
вредни за него; и така изоставя пътя, който 
го води към истинския живот. (97, 36) 
34. Времето, когато хората използваха 
свободата на волята си за удоволствия, 
низки страсти, вражди и отмъщения, вече е 
към своя край. Моята справедливост 
прегражда пътищата на греха и вместо това 
отваря пътя на помирението и 
обновлението, така че хората да намерят 
пътя на мира, който напразно са търсили по 
други начини. (91, 80) 
35. Аз ви дадох дара на свободната воля и 
уважавам тази благословена свобода, 
дадена на Моите деца. Но Аз също така 
поставих в твоето същество Божествената 
светлина на съвестта, така че, воден от нея, 
да насочваш способностите си по 
правилните пътища. Но аз ви казвам: В 
борбата между духа и тялото [душата] 
духът е претърпял поражение, болезнено 
падение, което постепенно го е 
отдалечавало все повече и повече от 
Източника на Истината, който съм Аз. 
36 Поражението му не е окончателно, то е 
временно, защото той ще се издигне от 
дълбините на бездната си, когато вече не 
може да понася глада, жаждата, голотата и 
тъмнината си. Болката ще бъде неговото 
спасение и тогава, когато чуе гласа на 
съвестта си, той ще стане силен и 
лъчезарен, пламенен и вдъхновен и ще 
използва способностите си отново. Но вече 
не със свободата да ги използвате за добро 
или зло, а като ги посвещавате единствено 
на изпълнението на Божествените закони, 
което е най-добрата услуга, която можете 
да предложите на Моя Дух. (257, 65 - 66) 
 
Необходимото съобразяване с импулсите 
на съвестта  
37. Колко далеч от реалността са милиони 
същества, които живеят само заради 
материалното си присъствие! Как могат да 
отворят очите си за реалността? Само като 
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се вслушваме в гласа на съвестта - този глас, 
който се нуждае от събиране, размисъл и 
молитва, за да бъде чут. (169, 16) 
38 Винаги, когато искате да разберете дали 
пътят, по който вървите, е пътят на 
възходящия прогрес, трябва да се 
консултирате със съвестта си и ако тя е 
мирна, а любовта и добрата воля към 
ближните са у дома в сърцето ви, ще сте 
сигурни, че светлината ви все още свети, а 
словото ви утешава и лекува. 
39. Но ако откриете, че алчността, злата 
воля, материализмът и плътта са пуснали 
корени в сърцето ви, можете да сте 
сигурни, че вашата светлина се е 
превърнала в тъмнина, в измама. Искате 
ли, когато Отец ви призове, вместо златна 
пшеница да имате мръсна реколта? (73,45) 
40 Ученици: Ако не искате да допускате 
грешки или заблуди, изследвайте 
действията си в светлината на съвестта си и 
ако има нещо, което я помрачава, 
изследвайте се добре и ще откриете 
петното, за да го поправите. 
41 Във вас има огледало, в което можете да 
се огледате и да видите дали сте чисти, или 
не. 
42. Спиритистът трябва да бъде разпознат 
по своите действия, които, за да бъдат 
чисти, трябва да бъдат продиктувани от 
съвестта. Всеки, който постъпва по този 
начин, ще почувства, че с право се нарича 
мой ученик. 
43. Кой би могъл да Ме измами? Никой. Аз 
не ви съдя по това, което правите, а по 
намерението, с което го правите. Аз съм в 
твоето съзнание и отвъд него. Как можеш 
да вярваш, че не мога да знам делата ти и 
мотивите им? (180, 11 - 13) 
 
Борбата между свободната воля и съвестта  
44. Когато първите човешки същества 
населили земята, Творецът вложил в тях 
Своята любов и им дал дух, като запалил 
Своята светлина в съзнанието им и 
същевременно им дал свобода на волята. 
45 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, от грях на 
грях и от едно престъпление на 

следващото, изковаваха връзка след връзка 
верига от грехове, водени само от гласа на 
чувствата, управлявани от страстите си, и 
сееха заблуда и изкушение сред ближните 
си. 
46. Но освен тези объркани духовни 
същества, Моите пророци също дойдоха 
като ангелски пратеници на Моята 
Божественост, за да събудят човечеството, 
да го предупредят за опасностите и да му 
съобщят за Моето идване. (250, 38 - 39) 
47 "Плътта" [душата] беше твърде упорита и 
непокорна, за да следва указанията на 
онази вътрешна светлина, която вие 
наричате съвест, и й беше много по-лесно 
да следва импулсите, които я изкушаваха 
към разпуснатостта на инстинктите и 
страстите. 
48 Дълго време човечеството е вървяло по 
пътя на живота на тази земя в трудна борба 
между съвестта, която никога не е мълчала, 
и "плътта", която иска да превърне 
материализма в свой култ и закон, без и до 
днес нито материята [душата], нито духът 
да са победили, тъй като борбата 
продължава. 
49. Питаш Ме кой ще победи? И ви казвам, 
че няма да мине много време до 
абсолютната победа на съвестта, която ще 
се осъществи чрез духа в "плътта". 
50 Не знаеш ли, че след толкова много 
борба и толкова дълъг период на борба 
тялото, което е човешко и нетрайно, трябва 
да отстъпи на съвестта, която е моята вечна 
светлина? 
51. разберете, че след толкова дълъг 
антагонизъм човекът най-накрая ще 
постигне онази чувствителност и 
отстъпчивост, която никога досега не е 
имал към онзи глас и онзи духовен живот, 
който вибрира и живее в неговото 
същество. 
52. Всички вие се движите към този 
момент, без да го осъзнавате. Но когато 
видите победата на доброто и 
справедливостта на земята, ще разберете 
причината за борбата, битките и 
изпитанията. (317, 21 - 26) 
53. вижте как човекът стои пред и над 
всичко, което го заобикаля; че той е 
единственото същество, надарено със 
свобода на волята и съвестта. От тази 
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свобода на волята произлизат всички 
отклонения, падения и грехове на хората. 
Но те са преходни прегрешения пред 
справедливостта и вечността на Създателя. 
Защото след това съвестта ще надделее над 
слабостите на тялото и съблазните на духа. 
Така ще дойде победата на светлината, 
която е знание, над тъмнината, която е 
невежество. Ще има победа на доброто, 
което е любов, справедливост и хармония, 
над злото, което е егоизъм, разпуснатост и 
несправедливост. (295, 49) 
54 За мен няма невъзможни неща, моята 
воля се е сбъднала и винаги ще се сбъдва, 
дори ако понякога изглежда, че управлява 
човешката воля, а не моята. 
55 Пътят на свободната воля на човека, 
неговото господство на земята, победите на 
неговото високомерие, принудата, която 
понякога налага чрез употреба на сила, са 
толкова мимолетни в сравнение с 
вечността, че наистина могат в известна 
степен да променят божествените планове; 
но утре или в хода на тяхното завършване 
волята на Моя Дух ще се разкрива все 
повече и повече над всички същества, 
правейки доброто да пребъдва и 
премахвайки нечистото. (280, 9 - 10) 
56. Ще дойде време, когато границите на 
този свят ще бъдат премахнати от любовта 
и когато световете ще се сближат помежду 
си чрез одухотворяване. 
57 Дотогава продължава борбата между 
съвестта и свободната воля, която човекът 
ще използва и ще използва, за да направи 
от живота си това, което иска. 
58. Борбата между тези две сили ще 
достигне своята кулминация и победата ще 
бъде на страната на Духа, който в 
абсолютна жертва на любовта към Своя 
Отец ще Му каже: "Господи, отказвам се от 
свободната си воля, изпълни само в мен 
Твоята воля". 
59. ще благословя този, който идва пред 
Мен по този начин, и ще го обгърна с Моята 
светлина, но ще му дам да разбере, че 
никога няма да го лиша от тази 
благословена свобода, с която е надарен. 
Защото онзи, който изпълнява волята на 
своя Отец, който е верен и послушен, е 
достоен за доверието на своя Господ. (213, 
61 - 64) 

 
Изостряне на съвестта чрез новото Божие 
слово  
60. Моето учение, изпълнено със светлина 
и любов, укрепва духа, за да може той да 
упражнява властта си над "плътта" [душата] 
и да я направи толкова чувствителна, че 
подтиците на съвестта да стават все по-
лесно доловими за нея. 
61 Духовността е целта, към която човек 
трябва да се стреми, тъй като чрез нея той 
ще може да постигне пълно единство със 
съвестта си и най-накрая да различи 
доброто от злото. 
62. Защото поради липсата на духовно 
издигане на човека този дълбок и мъдър, 
непоколебим и справедлив вътрешен глас 
не е могъл да бъде достатъчно чут и 
разтълкуван и затова човек не е достигнал 
до безусловно познание, което наистина му 
позволява да различава доброто от злото. 
63 Но не само това, той трябва да намери в 
себе си необходимата сила да следва всеки 
добър импулс и да се подчинява на всяко 
светло вдъхновение, като същевременно 
отхвърля всяко изкушение, всяка нечестна 
или лоша мисъл или импулс на чувствата. 
(329, 56 - 57) 
64 Колко лесно ще бъде за хората да се 
разбират помежду си, когато се успокоят в 
себе си и чуят гласа на висшия си разум, 
гласа на онзи съдия, когото не искат да 
чуят, защото знаят, че той им заповядва да 
правят точно обратното на това, което 
правят. 
65. Нещо повече, мога да ви кажа, че ако не 
сте били готови да се вслушате в повелите 
на съвестта си, не сте били послушни и 
готови да практикувате моето учение. Вие 
го признавате на теория, но не го прилагате 
на практика. Вие му приписвате божествена 
същност - казвате, че Христос е бил много 
велик и че учението му е съвършено. Но 
никой не иска да бъде велик като Учителя, 
никой не иска да стигне до Него, като 
наистина Го вземе за пример. Но трябва да 
знаете, че дойдох не само за да разберете, 
че съм велик, но и за да бъдете велики 
всички вие. (287, 35 - 36) 
66 Ще събера всички хора и всички народи 
около новата си вест, ще ги призова, както 
пастирът призовава овцете си, и ще им дам 
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мира на обора, където ще намерят 
убежище от суровото време и бурите. 
67. все пак ще видите колко много хора, 
макар да изглежда, че нямат и най-малка 
следа от вяра или духовност, са съхранили в 
най-чистите си умове безсмъртните 
принципи на духовния живот; все пак ще 
разберете колко много от тези, които ви се 
струва, че изобщо не се покланят на Бога, 
имат в най-дълбоката част на същността си 
неразрушим олтар. 
68. Пред този вътрешен олтар хората ще 
трябва да коленичат духовно, за да плачат 
за своите прегрешения, зли дела и обиди, в 
искрено покаяние за своето непослушание. 
Там, пред олтара на съвестта, човешката 
гордост ще рухне, така че хората вече няма 
да се смятат за по-висши заради расата си. 
След това ще дойдат отреченията, 
обезщетенията и накрая мирът като 
законен плод на любовта и смирението, 
вярата и добрата воля. (321,9 - 11) 
 

Глава 35 - Силата на мисълта, 
емоциите и волята  
 
Изпращане и получаване на мисли и 
тяхното въздействие 
1 Съществуват сили, които - невидими за 
човешкото зрение и недоловими за 
човешката наука - постоянно оказват 
влияние върху живота ви. 
2 Има добри и зли; едни ви дават здраве, а 
други ви разболяват; има светли и тъмни. 
3 Откъде идват тези сили? От духа, ученико, 
от ума и от чувствата. 
4 Всеки въплътен или безплътен дух 
изпраща вибрации, когато мисли; всяко 
чувство оказва влияние. Можете да сте 
сигурни, че светът е пълен с тези вибрации. 
5 Сега лесно можеш да разбереш, че там, 
където човек мисли и живее в добро, 
трябва да има полезни сили и влияния, и че 
там, където човек живее извън законите и 
правилата, които характеризират доброто, 
справедливостта и любовта, трябва да има 
нездрави сили. 
6 И двете запълват пространството и се 
борят помежду си; те оказват влияние 
върху емоционалния живот на хората и ако 
те са способни да разграничават, приемат 

добрите вдъхновения и отхвърлят лошите 
влияния. Но ако са слаби и неумеещи да 
постигат добро, те не могат да устоят на 
тези вибрации и са в опасност да станат 
роби на злото и да се поддадат на неговото 
господство. (40, 58 - 63) 
7 Всичко духовно във Вселената е източник 
на светлина, видима или невидима за вас, и 
тази светлина е сила, мощ, вдъхновение. От 
идеите, думите и делата също струи 
светлина в зависимост от чистотата и 
величието, които те притежават. Колкото 
по-висша е идеята или творбата, толкова 
по-деликатна и изтънчена е нейната 
вибрация и вдъхновението, което се 
излъчва от нея, макар че за робите на 
материализма е по-трудно да го 
възприемат. Въпреки това - ефектът, който 
високите мисли и дела оказват в духовен 
план, е голям. (16, 16) 
8. Ако в ума ви се породи идея или мисъл 
за светлина, тя ще достигне целта си, за да 
изпълни благотворното си предназначение. 
Ако вместо добри мисли от ума ви излизат 
нечисти еманации, те ще причиняват само 
вреда, където и да ги изпратите. Казвам ви, 
че мислите също са дела и като такива те 
остават записани в книгата, която 
съществува във вашата съвест. 
9 Независимо дали делата ви са добри или 
лоши, ще получите обратно многократно 
повече от това, което сте пожелали за 
ближния си. По-добре е да направите зло 
на себе си, отколкото да го пожелаете на 
някой от съседите си. 
10 Ето защо ви казах във Втората епоха: 
"Каквото посеете, това ще пожънете"; 
защото е необходимо да признаете опита 
си в този живот и да помните, че реколтата 
ви ще ви даде същото семе, което сте 
посели, но умножено. 
11 О, човечество, ти не си искало да 
обмислиш, да почувстваш или да живееш 
учението на твоя Учител! (24, 15 - 18) 
12 Затова ви казах, че не познавате силата 
на мисълта. Днес ви казвам, че мисълта е 
глас и слух, че тя е оръжие и щит. Тя 
създава и разрушава. Мисълта скъсява 
разстоянието между тези, които са далеч 
един от друг, и намира тези, чиито следи е 
изгубила. 
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13 Познайте оръжията си преди началото 
на битката. Който знае как да се подготви, 
ще бъде силен и непобедим. Няма да е 
необходимо да разполагате с оръжия за 
убийство. Мечът ти ще бъде чиста и силна 
мисъл, а щитът ти - вяра и любов. Дори в 
тишината гласът ти ще звучи като послание 
за мир. (76, 34) 
14. наблюдавайте, като внимавате да не 
опетните ума си с нечисти мисли. Той е 
творчески и ако дадете подслон на злата 
идея, тя ще ви повлече към по-ниски нива и 
умът ви ще се обгърне в мрак. (146, 60) 
15 Обединените мисли на голяма група 
хора ще успеят да потиснат лошите влияния 
и да свалят идолите от пиедесталите им. 
(160, 60) 
16. днес мога да ви уверя, че в бъдеще 
общуването чрез мисълта ще достигне 
голямо развитие и чрез това средство за 
комуникация ще изчезнат много бариери, 
които днес все още разделят народите и 
световете. Когато се научите да общувате 
мислено с вашия Отец, когато постигнете 
общуването на духа с духа, каква трудност 
може да има в общуването с вашите братя 
и сестри, видими или невидими, 
присъстващи или отсъстващи, близки или 
далечни? (165, 15) 
17. мислите ти винаги достигат до Мен, 
колкото и несъвършени да са те, и Аз чувам 
молитвите ти, дори и да им липсва вярата, 
която винаги трябва да влагаш в тях. 
Причината за това е, че Моят Дух приема 
вибрациите и чувствата на всички същества. 
18 Но хората, които поради своя егоизъм се 
държат на разстояние един от друг, далеч 
от духовния живот в резултат на 
материализма, в който са се оплели в 
днешно време, не са готови да общуват 
помежду си с помощта на своите мисли. 
19. въпреки това ви казвам, че е 
необходимо да започнете да обучавате 
духа си. За да постигнете това, "говорете" 
на духовете, дори и да не получите ясно 
доловим отговор от тях. 
20 Утре, когато всички се научат да дават, те 
ще получават все повече и повече съвети за 
духовно разбиране, за каквото хората не са 
и мечтали. (238,51) 
  

Силата на чувствата, желанията или 
страховете 
21 Във всеки един момент от вас се 
излъчват умствени или духовни вибрации, 
но в повечето случаи вие излъчвате 
егоизъм, омраза, насилие, суета и низки 
страсти. Вие наранявате и усещате, когато 
ви нараняват, но не обичате и затова не 
усещате, когато ви обичат, а с болезнените 
си мисли все повече насищате средата, в 
която живеете, с болка и изпълвате 
съществуването си с дискомфорт. Но аз ви 
казвам: наситете всичко с мир, хармония, 
любов и ще бъдете щастливи. (16, 33) 
22 Никога не мислете лошо за онези, които 
не ви харесват, и не се озлобявайте към 
онези, които не ви разбират, тъй като дори 
най-съкровеното чувство, което изпитвате 
към ближните си, им предавате мислено. 
(105, 37) 
23 Виждате ли онези хора, които искат да 
бъдат силни със сила? Много скоро ще ги 
видите осъдени за грешката им. 
24 Ще им докажа, че само чрез добротата, 
която е еманация на любовта, човек може 
да бъде истински велик и силен. (211, 22 - 
23) 
25 липсва ви вяра, за да вдигнете лицето си 
и да се усмихнете с надежда и да 
посрещнете бъдещето без страх, без 
подозрение, защото в бъдещето съм Аз; Аз 
съм в бъдещето, Аз съм в бъдещето. 
26. Колко често се разболявате само защото 
си мислите това; защото на всяка крачка си 
мислите, че ви преследва гибел и ви дебне 
болка. Тогава чрез мисленето си 
привличате тъмни сили, с които засенчвате 
материалния си живот и духовния си път на 
издигане. 
27 Но аз съм тук с вас, за да възвърна 
вярата ви в живота, в истината, във 
вечността, в съвършения мир, и да ви науча 
да се обличате в светлината. (205, 28 - 29) 
 
Липсата на самоутвърждаване  
28. Човекът е двойно виновен: не само 
защото не полага усилия, за да падне 
превръзката, която му пречи да познава 
най-висшите учения, но и защото не се е 
освободил от оковите на материята, която, 
за разлика от духовните удоволствия, го е 
съблазнила към физическите удоволствия. 
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Това е причината, поради която той е 
заробил себе си под властта на страстите и 
позволява на духа си да прилича на куц 
човек, който не прави нищо, за да 
оздравее. 
29. Във всички области виждам 
мнозинството от мъжете нестабилни, 
навсякъде срещам само слаби мъже. И на 
какво се дължи това? За това, че нямате 
смелост и достатъчно воля, за да излезете 
от мръсотията, в която сте затънали, да 
преодолеете инерцията, която кове 
оковите, свързващи ви с материята, а това е 
произходът на всички пороци, на всички 
недостатъци. 
30. Но човекът не иска да се възползва от 
онази сила, с която е надарен, а именно 
волята; волята, която трябва да бъде 
неограничен законодател, която трябва да 
стане върховен водач и, подкрепена от 
разума, да се бори - власт срещу власт, 
господство срещу господство. От едната 
страна са страстите и желанията, а от 
другата - разумът и волята, докато 
последните не спечелят битката и не 
можеш да кажеш, че си освободен. 
31. Тогава ще можете да бъдете велики 
пророци, велики просветлени, 
"свръхчовеци". Тогава ще можете да 
живеете с дивите животни и да си играете с 
влечугите. Защото, истина ви казвам, 
именно прегрешенията, които ви тежат, ви 
карат да се страхувате от тези ваши по-
малки братя, а това е и причината те да ви 
нападат. 
32 Но ако отделите време да наблюдавате 
хората, ще откриете, че има хора, които са 
по-свирепи от тигрите и имат повече отрова 
от кобрата. 
(203,3-6) 
 

IX Учения на Божествената 
мъдрост  

 

Глава 36 - Вяра, истина и знание  
 
Вярата, която побеждава всичко  
1 За да победим слабостта, нещастието, 
мизерията и страстите и да премахнем 

съмнението, са необходими вярата и 
добрите дела, които са добродетели, 
овладяващи невъзможното; в сравнение с 
тях трудното и непостижимото избледняват 
като сенки. 
2 Казах на хората, които повярваха в Мен 
през Втората епоха: "Вашата вяра ви 
помогна." Обясних го по този начин, защото 
вярата е лечебна сила, сила, която 
преобразява, и нейната светлина 
унищожава мрака. (20, 63 - 64) 
3 Онези, които все още са далеч от 
одухотворяването, искат да Ме видят в 
образа на Исус, за да Ми кажат: "Господи, 
вярвам в Теб, защото Те видях." На тях 
казвам: блажени са онези, които са 
повярвали, без да виждат, защото са дали 
доказателство, че благодарение на 
одухотворяването си са Ме почувствали в 
сърцето си. (27, 75) 
4 Искам да знаете какво е вяра, за да 
разберете, че всеки, който я има, е 
собственик на несравнимо съкровище. 
5. Който живее, просветлен от тази 
вътрешна светлина, никога няма да се 
чувства отхвърлен, изоставен, слаб или 
изгубен - колкото и беден да го смята 
светът. Вярата му в Отца, в живота, в 
съдбата и в самия себе си никога няма да го 
остави да загине в житейската борба, а 
освен това той винаги ще може да извърши 
велики и удивителни дела. (136, 4 - 5) 
6 Вярата е като фар, който осветява пътя ви 
през живота, докато стигнете до сигурното 
пристанище на вечността. 
7 Вярата не бива да бъде на онези хладни и 
плахи духове, 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. 
8. вярата е онова, което чувства духът, 
който, знаейки, че Бог е в него, обича своя 
Господ и се радва да Го усеща в себе си и 
да обича ближните си. Вярата в 
праведността на Отца е толкова голяма, че 
той не очаква ближните му да го обичат, да 
му простят обидите и прегрешенията, а 
вярва, че утре ще се изпълни със светлина, 
защото е постигнал пречистването си чрез 
Неговите заслуги. 
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9 Който има вяра, има мир, има любов и 
има доброта в себе си. 
10 Той е богат духом и дори материално, но 
с истинско богатство, а не с това, което вие 
мислите. (263, 12 - 16) 
11 Сега ви давам доказателството, че 
истинската вяра е налице: когато сърцето 
не се отчайва в час на изпитание; когато 
мирът изпълва ума в най-критичните 
моменти. 
12. Който има вяра, е в хармония с Мен, 
защото Аз съм живот, здраве и спасение. 
Който истински търси това пристанище и 
този фар, не загива. 
13 Който притежава тази добродетел, 
прави чудеса, надхвърлящи всяка човешка 
наука, и свидетелства за духа и за висшия 
живот. (237,69 - 71) 
 
Познаване на Божията истина  
14 Когато сърцето има добра вяра, а умът е 
свободен от предразсъдъци и неясни идеи, 
човек оценява живота по-добре и вижда 
истината с по-голяма яснота. Ако пък в 
сърцето на човека има съмнение или суета, 
а умът му греши, всичко изглежда неясно и 
дори светлината се оказва тъмнина. 
15 Търсете истината, тя е живот, но я 
търсете с любов, със смирение, с 
постоянство и с вяра. (88, 5 - 6) 
16 Молете се, питайте вашия Отец в 
молитвата си, а след това в размишлението 
си ще получите искра от Моята безкрайна 
светлина. Не очаквайте да получите цялата 
истина в един миг. Има духове, които от 
дълго време търсят истината, изследват и 
се опитват да проникнат във всички тайни, 
но все още не са достигнали до желаната 
цел. 
17 Христос, Помазаникът, ви показа пътя с 
думите: "Обичайте се един друг". Можете 
ли да си представите последиците от тази 
величествена заповед? Целият живот на 
хората ще се преобрази, ако живеете 
според това учение. Само любовта ще 
може да ви разкрие истините на 
Божествените тайни, защото тя е 
източникът на вашия живот и на всичко 
сътворено. 
18. Търсете усърдно истината, търсете 
смисъла на живота, обичайте и укрепвайте 
в доброто и ще видите как стъпка по стъпка 

всичко, което е било лъжливо, нечестно 
или несъвършено, ще отпадне от вашето 
същество. От ден на ден бъдете все по-
чувствителни към светлината на 
божествената благодат и тогава ще можете 
да питате директно своя Господ за всичко, 
което искате да знаете и от което духът ви 
се нуждае, за да достигне до най-висшата 
истина. (136, 40 - 42) 
19. Аз съм "Словото", което хората търсят, 
защото не са могли да Ме достигнат. Това е 
Моята истина, която им разкривам, тъй като 
истината е царството, в което всички ще 
влезете според Моята воля. 
20 как ще откриете истината, ако първо не 
ви кажа, че за нея са необходими много 
отречения? 
21 За да намерим истината, понякога е 
необходимо да се отречем от това, което 
притежаваме, дори да се отречем от себе 
си. 
22. Самодоволният, материалистът, 
безразличният човек не може да види 
истината, докато не разруши стените, в 
които живее. Необходимо е той да се 
издигне над своите страсти и слабости, за 
да види моята светлина от лицето му. (258, 
44 - 47) 
23 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 пламенно Го пита. 
24. Колко от тези, които търсят истината в 
книгите, в научните и различните науки, в 
крайна сметка ще я открият в себе си, тъй 
като Аз съм поставил в най-вътрешната част 
на всеки човек семето на Вечната истина? 
(262, 36 - 37) 
25 Не мога да ви измамя! Никога не съм в 
лъжа, не се крия в тъмното. Моята истина 
винаги е гола. Но ако хората не са успели да 
видят голотата на Моя Дух, то е защото не 
са искали да я видят. Не крия истината Си от 
вас чрез никаква дреха. Моята голота е 
Божествена и чиста, Моята голота е свята и 
Аз ще я покажа на всички същества във 
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вселената. Като символ на същото, Аз 
дойдох на света гол като човек и гол ви 
оставих. 
26. искам истината да царува винаги сред 
Моите Собственици, защото Аз съм и 
винаги ще бъда във вашата истина. Искам 
любовта да бъде между вас и Моята любов 
винаги ще бъде във вашата любов. 
27 Има само една истина и една истинска 
любов; и ако тази истина и тази любов са 
във вас, вашата любов и вашата истина ще 
бъдат мои, и моята истина и моята любов 
ще бъдат ваши. (327, 33 - 34) 
28. 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. 
29 И едните, и другите ще треперят от 
истината за живия и истинен Бог. (263, 33 - 
34) 
 
Познаването на духовното и божественото  
30. Невъзможно е едно от Моите деца да 
Ме забрави, тъй като то носи в духа си 
съвестта, която е светлината на Моя Дух и 
чрез която рано или късно трябва да Ме 
разпознае. 
31 За едни е лесно да вникнат в смисъла на 
словото Ми и да намерят в него светлина, а 
за други словото Ми е загадка. 
32. казвам ви, че не всички могат да 
разберат духовността на моето послание в 
това време. Онези, които не могат, ще 
трябва да изчакат нови времена, за да 
може духът им да отвори очите си за 
светлината на моите откровения. (36, 4 - 6) 
33. Когато ти казвам, че Моята мъдрост ще 
бъде твоя, вярваш ли, че един живот на 
земята може да бъде достатъчен, за да 
знаеш всичко, което имам да ти разкрия? 
Ако ви кажа, че не можете да усвоите 
човешката наука, без да извървите дългия 
път на развитие, още по-малко можете да 
усвоите познанието за духовното, без да 
развиете напълно духа си. 
34. Аз не противопоставям 
спиритуализацията на науката, защото тази 
грешка е на хората, а не моя. Напротив, аз 
ви уча да хармонизирате духовното с 

материалното, човешкото с Божественото, 
преходното с вечното. Въпреки това ви 
обяснявам, че за да вървите по пътеките на 
живота, е необходимо предварително да 
познавате пътя, който ви показва съвестта, 
чийто духовен закон произлиза от 
Божествения Дух. (79, 38 - 39) 
35. Вие сте паднали толкова ниско и сте се 
отдалечили толкова много 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 смятате, че всичко, което 
принадлежи на вашия дух, е грешка. 
36 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. (273, 1) 
37. Както човекът, който търси светлината 
на познанието в природата, така и този, 
който търси Моята мъдрост в духовните 
откровения, трябва да извърви със 
собствените си крака пътя, по който ще 
открие всички онези истини, които не може 
да открие по друг начин. Точно по тази 
причина изпратих духа ви да живее един 
след друг тук, на земята, за да може чрез 
развитието и опита си да открие всичко, 
което е в него и в това, което го заобикаля. 
38 Ако желаете, изследвайте добре думите 
Ми, а след това изучавайте и наблюдавайте 
живота от тяхна гледна точка, за да 
установите истината, съдържаща се във 
всичко, което ви казах. 
39. Ще има случаи, когато ще ви се струва, 
че има противоречие между това, което ви 
казвам днес, и това, което ви е било 
разкрито в миналото, но това не е така. В 
грешка са хората. Но сега всичко ще излезе 
наяве. (105, 54 - 56)X 
 
Предпоставки за духовно познание  
40 Смирението е светлината на духа, а 
отсъствието му е тъмнина в него. Суетата е 
плод на невежеството. Този, който е велик 
със знанието си и се отличава с 
добродетелта си, притежава истинска 
скромност и духовно смирение. (101, 61) 
41 Всички лоши мисли да се махнат от вас и 
да се облечете в благородни мисли. 
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Щастието не се крие в това, което човек 
притежава материално, а в това, което 
разпознава духовно. Да знаеш означава да 
притежаваш и да действаш. 
42. Който има истинско знание, е със 
смирен дух. Той не се гордее със земната 
мъдрост, която се стреми само да знае 
всичко (земно) и отрича всичко, което не е 
разбрала. Този, който носи в себе си 
светлината на вдъхновеното знание, е 
способен да получава откровения в 
подходящия момент, както знае и как да ги 
очаква. Мнозина са се наричали учени, но 
слънцето, което ден след ден грее в пълна 
светлина, е било загадка за тях. 
43 Мнозина смятат, че знаят всичко, но 
наистина ви казвам, че мравката, която 
незабелязано пресича пътя им, съдържа и 
за тях непостижима тайна. 
44 Хората ще могат да изследват много 
чудеса на природата, но ако не го правят по 
пътя на божествената любов, няма да 
постигнат истинската мъдрост, съдържаща 
се в безсмъртния живот на духа. (139, 67 - 
70) 
 
Необходимото разширяване на човешкото 
съзнание 
45 От самото начало дадох на човека 
свободата на мисленето. Но той винаги е 
бил роб - понякога от фанатизъм, а в други 
случаи като роб на фалшивите светогледи 
на "фараона" и "императора". Това е 
причината, поради която в този момент той 
е заслепен с оглед на свободата, която умът 
му придобива сега, и на яркостта, която се 
разкрива пред очите му. Защото съзнанието 
му все още не е свикнало с тази свобода. 
46. Човекът е намалил силата на своето 
разбиране за духовното и затова е 
изпаднал във фанатизъм, върви по 
утъпкани пътеки и е като сянка на чуждата 
воля. 
47 Той беше загубил свободата си, не беше 
господар на себе си и на мислите си. 
48. Но сега настъпи епохата на светлината, 
времето, когато трябва да счупите веригите 
и да разперите криле, за да се издигнете 
свободно в безкрая в желанието си за 
истина. (239, 4 - 7) 

49 Този век, в който живеете, показва два 
аспекта: единият е развитието на ума, а 
другият - духовният застой. 
50 Всъщност божествената светлина 
озарява способностите на интелекта и от 
тях произлиза моето велико вдъхновение, 
чиито плодове удивляват човечеството; 
защото интелектът сега желае свобода и 
разширяване на познанието. Човекът се 
потапя в изучаването на природата; той 
изследва, открива, радва се, удивлява се, 
но никога не е нерешителен. 
51. но винаги, когато в него се появи 
мисълта да изясни връзката с духовното, с 
истината, която се намира отвъд познатата 
му материя, 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. 
52. тогава той се е показал 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. 
53. Развитието на човешката 
интелигентност никога няма да бъде 
завършено, докато тя не се развие и в 
духовен план. Осъзнайте колко голяма е 
изостаналостта на вашия дух, защото сте се 
посветили само на познанието за земния 
живот. 
54 Човекът е роб на волята на другите, 
жертва на заклинания, осъждания и 
заплахи. Но какво се печели от това? Той 
изоставя всичките си желания да разбере и 
постигне най-висшето познание, което се 
предполага, че притежава човекът; не 
позволява на себе си да изясни онова, 
което, абсурдно, винаги е смятал за тайна: 
Духовния живот. 
55. Смятате ли, че животът на духа 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 докато не знаете нищо за духа, 
ще продължавате да бъдете същества, 
живеещи в един жалък свят сред растения 
и животни, въпреки напредъка на науките 
ви. Вие ще продължите да се биете 
помежду си във войните си и животът ви 
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ще продължи да бъде управляван от 
болката. 
56. Ако не откриете това, което носите в 
себе си, нито откриете в ближния си 
духовния брат, който живее във всеки, 
можете ли да обичате истински себе си? Не, 
синове човешки, дори да казвате, че Ме 
познавате и Ме следвате. Ако приемате 
Моето учение повърхностно, вярата ви, 
знанието ви и любовта ви ще бъдат 
фалшиви. (271, 39 - 45) 
57 В Мен хората ще намерят смелост да се 
освободят от игото на своето невежество. 
58 Как можеш да очакваш мир на земята, 
прекратяване на войните, обновяване на 
хората и намаляване на греха, ако те нямат 
духовно познание, което е условие, начало 
и основа на живота? 
59. Истина ви казвам: докато Моята истина 
не бъде разбрана и не бъде следвана, 
съществуването ви на земята ще бъде като 
сграда, построена върху подвижни пясъци. 
(273, 24 - 26) 
60. Казвам на човека, че той е непознат за 
себе си, защото не е проникнал в своята 
вътрешна същност, защото не знае за 
своята тайна, защото не познава истинската 
си природа. Но Аз искам да го науча в този 
момент на съдържанието на "книгата", 
която толкова дълго време беше затворена 
за него, където се пазят всички тайни, които 
ви обещах още във "Второто време" да 
осветя със светлината на Моя Дух. 
61. Сега наистина ще опознаете себе си и 
ще навлезете във вътрешността на духа си. 
Тогава ще можете да кажете, че започвате 
да разбирате кои сте. 
62. Човекът ще опознае своя произход, 
своята съдба, своята задача, своите 
способности и целия този безкраен и вечен 
живот, който живее и тъче около него. Той 
вече няма да може да навреди на ближния 
си, няма да може да застраши 
съществуването на своите събратя, нито ще 
се осмели да оскверни нещо от всичко, 
което го заобикаля, защото ще е осъзнал, 
че всичко е свещено. 
63 Той ще разбере какво съдържа и какво 
крие духът му и тогава ще има ясна 
представа и дълбока вяра, че щом духът е 
прекрасен, домът, който Отец му е 

осигурил във вечността, също трябва да е 
прекрасен. (287, 4 - 6) 
 

Глава 37 - Правилното разбиране на 
библейските текстове  
 
Тълкуване на библейските думи и 
обещания 
1. Хората са се посветили на изучаването на 
Стария завет, като са си блъскали главата с 
изследване и тълкуване на пророчествата и 
обещанията. Най-близо до истината са 
онези от тях, които са открили духовния 
смисъл на моите учения. Защото онези, 
които упорито се придържат към земното - 
материално тълкуване и не разбират или не 
искат да намерят духовния смисъл на 
моите откровения, ще трябва да изпитат 
объркване и разочарование, каквито изпита 
еврейският народ, когато дойде Месията, 
когото си представяше по различен начин и 
очакваше различен от този, който 
реалността показа. (13, 50) 
2 Фалшивата представа, която човекът е 
имал за Моята справедливост в първите 
времена, най-накрая ще изчезне, за да 
отстъпи място на истинското познание за 
нея. Божествената справедливост най-
накрая ще бъде разбрана като светлината, 
която извира от съвършената любов, 
съществуваща във вашия Отец. 
3 Бог, когото хората смятаха за 
отмъстителен, жесток, злопаметен и 
безпощаден, ще се почувства от дълбините 
на сърцето си като Баща, който дава 
прошка за престъпленията, извършени от 
децата му, като Баща, който с любов 
убеждава грешника, като Съдия, който 
вместо да осъди тежко сгрешилия, му 
предлага нова възможност за спасение. 
4... Колко много несъвършенства са Ми 
приписвали хората в своето невежество, 
защото са Ме смятали за способен да 
изпитвам гняв, макар че гневът е само 
човешка слабост! Ако пророците са ви 
говорили за "свещения гняв на Господа", 
сега ви казвам да тълкувате този израз като 
Божествена справедливост. 
5. хората от "първата епоха" не биха 
разбрали друга форма на изразяване, нито 
пък разпуснатите или либертините биха 
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приели сериозно наставленията на 
пророците, ако те не им бяха говорили в 
тази форма. Беше необходимо 
вдъхновението на моите пратеници да 
бъде изразено с думи, които да впечатлят 
мозъците и сърцата на хората с малко 
духовно развитие. (104, 11 - 14) 
6 Писанията от "Първата епоха" предават 
историята на израилския народ, като 
запазват имената на децата му, успехите и 
провалите му, делата на вярата и 
слабостите му, славата и паденията му, така 
че тази книга да говори на всяко ново 
поколение за развитието на този народ в 
неговото поклонение на Бога. В тази книга 
са предадени имената на патриарсите, 
които са обичали добродетелта и правдата, 
образци на силна вяра, както и имената на 
пророците, предсказателите на бъдещите 
неща, чрез чиито уста Господ винаги е 
говорил, когато е виждал народа Си на 
ръба на опасността. Той също така предава 
имената на корумпираните, коварните, 
непокорните, защото всеки случай, всеки 
пример е урок, а понякога и символ. 
 7 Когато живеех сред хората в Исус, само 
когато беше необходимо, използвах 
същността на тези писания, смисъла на тези 
произведения, за да предам Моето учение; 
никога не хвалех материалното и 
несъщественото. Не си ли спомняш, че 
споменах праведния Авел, че похвалих 
търпението на Йов и че припомних 
мъдростта и славата на Соломон? Не си ли 
спомних за Авраам в много случаи и не 
говорих ли за пророците, и не ви ли казах 
по отношение на Мойсей, че не съм дошъл 
да отменя Закона, който той е получил, а да 
го изпълня? (102, 31 – 32) 
8 трябва винаги да изучавате божествените 
откровения, които съм ви дал, трябва да 
разбирате образния език, който ви се 
говори, по този начин трябва да 
усъвършенствате духовните си сетива, за да 
разберете кое е Божието и кое - човешкото 
слово, така че да откриете смисъла на 
моите учения. 
9 Само от духовна гледна точка ще можете 
да намерите правилното и вярно тълкуване 
на Моето слово - както на онова, което ви 
изпратих чрез пророците, така и на онова, 
което ви завещах чрез Исус, или на това 

слово, което ви давам чрез 
посредничеството на говорителите на 
"третото време". 
10 Когато човечеството открие истинското 
значение на закона, ученията, 
пророчествата и откровенията, то ще 
открие най-красивите и дълбоки неща, 
свързани с неговото съществуване. 
11 Тогава хората ще познаят истинската 
правда и сърцата им ще зърнат истинското 
небе; тогава ще разберете и какво е 
изкупление, пречистване и поправяне. (322, 
39 - 42) 
12. Писанията от минали времена биха 
могли да ви разкрият това, което повтарям 
за вас днес, но човекът се осмели да 
фалшифицира Моите истини, за да ги 
разпространи фалшиви. И така, сега имате 
едно духовно болно, уморено и самотно 
човечество. 
13 Ето защо Моят призив за събуждане се 
чува чрез гласоподавателя, защото не 
искам да сте в объркване. (221, 14 - 15) 
14. ако писанията на Моите ученици, които 
ви завещаха Моето слово през Втората 
епоха, попаднат в ръцете ви повредени, Аз 
ще ви накарам да разпознаете кои са 
истинските думи на Исус. Вашият дух ще 
разпознае като фалшиви онези, които не са 
в хармония с Божествения концерт на 
Моята любов. (24, 19) 
15 Никога човек не е бил без Моите 
откровения, които са светлината на Духа, но 
се е страхувал да ги разбере. Сега ви питам: 
Какво можеш да знаеш за истината и за 
вечното, ако упорито избягваш духовното? 
16. Помислете за материалистичното 
тълкуване, което дадохте на моите 
откровения за Първото и Второто време, 
въпреки че в тях се говори само за 
Божественото и духовното. Вижте как 
бъркате материалната природа с духовната, 
с какво неуважение превръщате дълбокото 
в повърхностно, а високото - в ниско. Но 
защо сте го направили? Защото, желаейки 
да направите нещо в Божието дело, вие 
търсите начин да приспособите моето 
учение към земния си живот, към 
човешките си удобства, които са ви най-
скъпи. (281, 18 - 19) 
17. В това време Аз ще направя така, че 
учението, което ви дадох през Втората 
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епоха, което мнозина не са разбрали, а 
други са забравили, да бъде разбрано от 
всички и освен това да бъде следвано 
заради Моите нови учения. (92, 12) 
18 Светлината на Светия Ми Дух слиза 
върху вас, но защо Ме представяте във вид 
на гълъб? Тези образи и символи вече не 
трябва да бъдат почитани от Моите нови 
ученици. 
19 Разберете моето учение, хора: в онзи 
"втори път" Светият Дух се яви при 
кръщението на Исус във вид на гълъб, 
защото тази птица в своя полет наподобява 
духането на Духа, белотата ѝ говори за 
чистота, а в нежния ѝ и мек поглед се 
отразява невинността. 
20 Как би могло божественото да стане 
разбираемо за тези необразовани хора, ако 
не се използват фигури на същества, 
познати им в света? 
21. Христос, Който ви говори в този момент, 
беше представен като агне и дори Йоан Ме 
видя по този начин в пророческото си 
видение. Всичко това се дължи на факта, че 
ако Ме търсиш във всяко Мое дело, винаги 
ще откриеш в цялото творение образа на 
Автора на живота. (8,1 - 3) 
22. веднъж ви казах, че е по-лесно камила 
да мине през иглени уши, отколкото богат 
скъперник да влезе в Небесното царство. 
Днес ви казвам, че тези сърца трябва да се 
освободят от егоизма си и да проявяват 
милосърдие към ближните си, за да може 
духът им да премине през тесния път на 
спасението. Не е необходимо да се 
освободим от притежанията и богатството, 
а само от егоизма. (62, 65) 
23 В момента възстановявам Храма, за 
който говорих, когато казах на учениците 
Си, които се любуваха на Соломоновия 
храм: "Истина ви казвам: нито един камък 
от него няма да остане на друг, но Аз ще го 
възстановя в три дни." 
24. исках да кажа, че всеки външен култ, 
колкото и великолепен да изглежда на 
хората, ще изчезне от сърцата на хората и 
на негово място ще издигна истинския 
духовен храм на Моята Божественост. Сега 
е "третото време", т.е. третият ден, в който 
ще завърша възстановяването на Моя храм. 
(79, 4) 

25 Бог няма форма, защото ако я имаше, 
щеше да е ограничено същество, както са 
хората, и тогава нямаше да е Бог. 
26 Неговият "трон" е съвършенство, 
справедливост, любов, мъдрост, 
съзидателна сила, вечност. 
27 "Небето" е най-висшето блаженство, 
което духът постига по пътя си към 
съвършенство, когато се издига толкова 
високо в мъдростта и любовта, че достига 
степен на чистота, която не може да бъде 
достигната от никакъв грях или болка. 
28 Когато Моите пророци говореха за 
Духовния живот, те понякога го правеха с 
помощта на човешки прояви и познати ви 
предмети. 
29. Пророците видяха престоли като тези на 
земните царе - книги, същества с човешки 
облик, дворци с висини, свещници, Агнеца 
и много други фигури. Но днес трябва да 
разберете, че всичко това е било само 
символ, символ, божествено значение, 
откровение, което е трябвало да ви бъде 
изразено в картинна форма, тъй като не сте 
били в състояние да разберете друга, по-
висша. 
30 Сега е време да разтълкувате правилно 
смисъла на всички Мои притчи и учения, 
които ви разкрих чрез алегории, така че 
смисълът да влезе в ума ви, а алегоричната 
форма да изчезне. 
31 Когато стигнеш до това познание, вярата 
ти ще бъде истинска, защото ще се 
основава на истината. (326, 37 - 42) 
32 Ако всички, които са призовани, 
побързат да дойдат на Господната трапеза, 
където се сервира храната, която храни 
духа, тя би била пълна; но не всички, които 
са поканени, дойдоха. 
33 Човешката природа е такава, че не 
оценява Божиите блага, и затова си виждал 
как много от твоите събратя са те 
отблъсквали, когато си ги призовавал. 
34. но Аз ви казвам, че тези малцина, които 
седят на Моята трапеза и които слушат 
упорито, за да се учат от Мен, ще бъдат 
тези, които ще оповестят на множествата 
величието на Моето слово, смисъла на това 
учение, което призовава хората да 
възстановят един свят, който е стигнал до 
своя край, и да направят път на един по-
светъл и по-висш. (285, 33 - 35) 
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Откровението на Исус чрез апостол Йоан 
35 Всичко това е написано в Книгата на 
седемте печата, която е в Бога и чието 
съществуване беше разкрито на 
човечеството чрез апостол и пророк Йоан. 
36. Съдържанието на тази книга ви беше 
разкрито само от Божествения Агнец, 
защото нито на земята, нито на небето 
имаше справедлив дух, който да ви обясни 
дълбоките тайни на любовта, живота и 
справедливостта на Бога. Но Божественият 
Агнец, който е Христос, разхлаби печатите, 
които затваряха Книгата на живота, за да 
разкрие съдържанието ѝ на Своите деца. 
(62, 30) 
37 Ако книгата с пророчествата на Йоан е 
смятана от някои за непроницаема тайна, а 
от други - за погрешно тълкуване, това се 
дължи на факта, че човечеството все още не 
е достигнало необходимата духовност, за 
да разбере това, което е представено в нея; 
мога също така да ви кажа, че то не е било 
разбрано дори от пророка, на когото е било 
дадено. 
38 Йоан чу и видя, а когато чу, че му е 
заповядано да го запише, веднага се 
подчини; но разбра, че това послание е за 
хората, които ще дойдат след него за дълго 
време. (27, 80 - 81) 
39. Кога хората ще обърнат внимание на 
това, което моят възлюбен ученик е оставил 
в писмен вид? Странен е начинът, по който 
е записано откровението му, загадъчен е 
смисълът му, дълбоки до неизмеримост са 
думите му. Кой може да ги разбере? 
40 Мъжете, които започват да се 
интересуват от Откровението на Йоан, се 
задълбочават в него, тълкуват го, 
наблюдават го и го изучават. Някои се 
доближават малко до истината, други 
смятат, че са открили смисъла на 
Откровението и го провъзгласяват на целия 
свят; трети са объркани или твърде 
уморени, за да продължат да изследват, и 
накрая отричат всякакъв божествен смисъл 
на това послание. 
41 Ученици от "третата епоха", сега ви 
казвам, че ако наистина желаете да влезете 
в това светилище и да научите истинското 
значение на тези откровения, трябва да се 
запознаете с молитвата "Дух към Дух" - 

същата молитва, която Йоан е практикувал 
в изгнанието си. 
42. Първо трябва да разберете, че 
Божественото откровение, макар и 
представено чрез земни фигури и образи, е 
изцяло за духа на човека, за неговото 
развитие, за неговите борби, изкушения и 
падения, за неговите проклятия и 
непослушания. Става дума за моята 
справедливост, моята мъдрост, моето 
царство, моите прояви на любов и моето 
общуване с хората, тяхното пробуждане, 
обновяване и накрая одухотворяване. 
43 Там ви разкрих духовния жизнен път на 
човечеството, разделен на периоди, за да 
можете да разберете по-добре еволюцията 
на духа. 
44 И така, ученици - тъй като Откровението 
се отнася до вашия духовен живот, е 
уместно да го изучавате и разглеждате от 
духовна гледна точка; защото ако го 
тълкувате само от гледна точка на земните 
събития, вие, както и много други, ще 
изпаднете в объркване. 
45. Вярно е, че много земни събития имат 
връзка с изпълнението на това откровение 
и ще имат такава връзка и в бъдеще. Но 
знайте, че съдържащите се в тях събития и 
знаци са също фигури, образи и примери, 
които да ви помогнат да разберете Моята 
истина и да изпълните предназначението 
си да се издигнете до Мен по пътя на 
чистотата на духа, чийто блестящ пример ви 
е оставил Моят ученик Йоан, който 
хилядолетия наред предшестваше 
човечеството в диалога между духовете със 
своя Господ. (309, 47-51) 
  

Глава 38 - Трите времена на 
откровението и седемте епохи на 
печатите  
 
Зависимост на развитието на Божиите 
откровения  
1 и през трите периода, на които съм 
разделил еволюцията на човечеството, съм 
ви показвал с Моята Светлина един и същ 
пряк и тесен път за издигане на духа, 
единствения път на любовта, истината и 
справедливостта. 
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2. водех ви от наставление на наставление, 
от откровение на откровение, докато дойде 
времето, когато ви казвам, че вече можете 
да се свързвате с Мен от дух на дух. 
Възможно ли е човечеството да се е 
свързало по този начин в "първия път"? - 
Не, то е принудено да прибягва до 
материално поклонение, до обреди и 
церемонии, до традиционни празници и 
символи, за да може да почувства 
Божественото и Духовното близо до себе 
си. От тази неспособност да се доближим 
до духовното, да се издигнем до 
божественото, да разпознаем по-дълбокото 
и да разгадаем тайните, възникват 
различните религии, всяка според степента 
на духовно изоставане или духовен 
напредък на човека, някои по-отдадени на 
истината от други, някои по-одухотворени 
от други, но всички се стремят към една и 
съща цел. Това е пътят, който духовете 
изминават през вековете и епохите - пътят, 
към който сочат различните религии. Някои 
са напредвали с най-голяма бавност, други 
са стояли на едно място, а трети са се 
заблуждавали и са се осквернявали. (12, 92 
- 93) 
3 днес идвам в Духа и наистина ви казвам: 
някои мислят, че в първите времена съм 
бил по-близо до вас, отколкото днес. Те 
грешат, защото с всяко следващо идване 
съм все по-близо до вас. 
4 спомнете си, че в Първата епоха Аз се 
заселих на една планина и оттам ви 
изпратих Моя закон, изсечен на камък. Във 
Втората епоха Аз напуснах планината и 
слязох във вашите долини, като се 
превърнах в човек, за да живея сред вас. И 
в момента, за да бъда още по-близо до теб, 
Аз направих сърцето ти Мое жилище, за да 
се изявявам там и да говоря на хората от 
него. (3, 31) 
5 сега разбирате, че Аз съм разделил Моето 
Божествено Откровение на три големи 
периода от време. 
6 Още в духовното детство на човечеството 
Отец му дава закона и му обещава Месия, 
който ще отвори вратата на новата ера. 
7 Месията беше Христос, Който дойде при 
хората, когато те бяха в духовна младост. 
Той учи хората на по-висш начин на 
изпълнение на Закона, който те преди това 

са получили от Отца и не са знаели как да 
изпълняват. Божието "Слово" прозвуча през 
устата на Исус, затова ви казвам, че светът 
продължи да чува гласа и заповедта на своя 
Отец чрез любовното учение на 
съвършения Учител. 
8 От своя страна Исус предложи да изпрати 
на хората "Духа на истината", за да 
разберат всичко, което не бяха разбрали от 
Неговото учение. 
9. И така, възлюбени хора, това просто, 
смирено слово, което чувате в този момент, 
е гласът на Духа на истината, е Духовната 
светлина на Бога, която се излива във 
вашето същество, за да можете да отворите 
очите си за Новата ера. Тази светлина, която 
ви кара постепенно да разбирате ясно 
всички откровения на вашия Учител, е 
светлината на вашия Отец, Светия Дух, 
който изненадва човечеството на по-високо 
ниво на духовно развитие, т.е. с 
наближаването на зрелостта, да разбере 
откровенията на Бога. 
10 Във всичко, което тази светлина ви 
разкрива, ще получите наставлението на 
Отца, защото Словото е в Мен, а Светият 
Дух е Моята собствена Премъдрост. (132, 10 
- 15) 
11 В предишни времена не ви говорех така. 
В Първата епоха Законът просветлява 
човешката душа, а във Втората епоха 
Христос просветлява сърцето на човека 
чрез светлината на любовта. Днес 
светлината на Светия Дух озарява духа ви, 
за да го издигне над всичко човешко. 
12 От един и същ Бог вие получихте тези 
три послания и между всички тях мина една 
епоха - времето, необходимо за развитието 
на ума, за да може да приеме новото 
послание или новото учение. 
13 Сега разбирате защо ви нарекох 
"ученици на Светия Дух". (229, 50 - 52) 
14 ако ви бях казал всичко в първите 
откровения, нямаше да има нужда 
Учителят, Месията, да ви преподава нови 
учения, нито пък Светият Дух да дойде сега, 
за да ви покаже славата на Духовния живот. 
15 Затова ви казвам да не се придържате 
към онова, което ви е било открито в 
предишни времена, сякаш то е било 
последната дума на Моето учение. 



194 
 

16 Аз дойдох отново при хората и дълго 
време се изявявах чрез тяхното разбиране, 
но все пак мога да ви кажа, че последната 
Ми дума още не е изречена. 
17 В моята книга на мъдростта винаги 
търсете последната дума, новата страница, 
която ви разкрива смисъла, съдържанието 
на това, което е било дадено преди, за да 
бъдете мои ученици в истината. (149, 44 - 
45) 
 
Трите завета на Бога  
18 Мойсей, Исус и Илия - това е пътят, който 
Господ е очертал за човека, за да му 
помогне да се издигне в царството на мира, 
светлината и съвършенството. 
19 Почувствайте в живота си присъствието 
на Господните пратеници. Нито един от тях 
не е умрял; всички те живеят, за да 
осветяват пътя на заблудените хора, да им 
помагат да се изправят от паденията и да ги 
укрепват, така че в изпитанията на 
покаянието си да се посветят на него с 
любов. 
20. опознайте делото, което Мойсей 
извършил на земята чрез вдъхновението на 
Йехова. Изследвайте в дълбочина учението 
на Исус, чрез когото говореше 
"Божественото Слово", и търсете духовното 
значение на Моето ново откровение, чиято 
епоха е представена от Илия. (29,20 - 22) 
21 Ако във Втората епоха моето раждане 
като човешко същество беше чудо и моето 
духовно възкресение след физическата ми 
смърт беше друго чудо - истина ви казвам - 
тогава моето проявление в това време чрез 
човешкия ум е духовно чудо. 
22 Моите пророчества ще се изпълнят в 
това време до последното. Оставям ви 
моите три завещания, които образуват едно 
цяло. 
23 Онези, които са познавали Отец като 
любов, жертва и прошка, трябва да Го 
опознаят съвършено в този момент, за да 
Го обичат и да Му се покланят, вместо да се 
страхуват от Неговата правда. 
24 Ако в "първия път" вие се придържахте 
към Закона, то беше от страх, че 
Божествената справедливост ще ви накаже; 
затова ви изпратих Моето "Слово", за да 
разберете, че Бог е Любов. 

25 Днес светлината Ми идва при теб, за да 
не се заблудиш и да стигнеш до края на 
пътя във вярност към Моя закон. (4,43 - 47) 
26. Новите ми учения са потвърждение на 
тези, които ви дадох през Втората епоха, но 
са още по-далечни. Помнете: Тогава 
говорех на човешките сърца, а сега говоря 
на духа. 
27. не отричам нито една от Моите думи, 
които ви дадох в миналото; напротив, 
давам им дължимото изпълнение и 
правилно тълкуване. По същото време 
казах на фарисеите, които вярваха, че Исус 
иска да разруши Закона: "Не мислете, че 
съм дошъл да разруша Закона или 
пророците - напротив, идвам да ги 
изпълня". Как бих могъл да отричам Закона 
и Пророците, след като те са основата на 
Храма, който трябваше да бъде изграден в 
сърцата на хората през трите века, и 
обявлението за Моето идване в света? (99, 
24 - 25) 
28 Днес отново ви казвам: "Аз съм пътят, 
истината и животът" и ако търсите смисъла 
на словото Ми в този момент, ще намерите 
в него вечния закон на любовта, точно този 
път, който ви начертах на земята. 
29 По онова време мнозина вярваха, че 
Христос е пропуснал пътя и е изопачил 
закона. Затова те се бореха и Го 
преследваха. Но истината, подобно на 
светлината на слънцето, винаги надделява 
над тъмнината. Сега моето слово ще бъде 
подложено на нова борба, защото някои 
смятат, че в смисъла му има противоречия, 
неясноти и грешки. Но неговата светлина 
ще заблести отново в мрака на това време 
и човечеството ще разбере, че Пътят и 
Законът, които ви разкрих, са същите като в 
онова време и винаги ще бъдат такива. (56, 
69 - 70) 
30 Това учение е пътят към вечния живот; 
всеки, който открие в него възвисяваща 
сила и съвършенство, ще знае как да го 
съедини с онова, на което ви учех, когато 
бях на земята, защото същността му е една 
и съща. 
31 Онези, които не знаят как да открият 
истината, съдържаща се в моите учения, 
дори ще могат да се уверят, че тези учения 
не водят до същия край като ученията на 
Исус; духовете, заслепени от лоши 
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тълкувания или объркани от религиозен 
фанатизъм, няма да могат веднага да 
схванат истината на тези откровения. Те 
трябва да преминат през път на изпитания, 
за да се освободят от земния разум, който 
им пречи да разберат и изпълнят Моята 
заповед, която ви учи да се обичате един 
друг. (83, 42 - 43) 
32. Напразно много хора ще казват, че това 
учение е ново или че то няма връзка с 
Божествените откровения, дадени ви в 
миналото. Уверявам ви, че всичко, което 
съм ви казал в този момент с помощта на 
човешкия интелект, се корени и се основава 
на това, което вече ви е било пророчески 
възвестено в Първата и Втората епоха. 
33. но объркването, за което ви говоря, ще 
настъпи, защото онези, които тълкуваха 
тези откровения, налагаха на хората своите 
тълкувания, а те бяха отчасти правилни, 
отчасти погрешни. Това ще се случи и 
защото духовната светлина на моите 
учения е била укривана от хората и 
понякога е била давана в изопачена форма. 
Ето защо днес, след като настъпи времето, 
когато Моята светлина ще ви освободи от 
мрака на вашето невежество, много хора 
отричат, че това може да бъде светлината 
на истината, тъй като според тях тя не 
съответства на това, на което ви учех преди. 
34. уверявам ви, че нито едно от Моите 
думи няма да бъде изгубено и че хората от 
това време ще узнаят какво всъщност съм 
ви казал в минали времена. Тогава, когато 
светът опознае спиритизма, ще каже: 
"Наистина, всичко това Исус вече го е 
казал!" 
35. Всъщност вече съм ви казал всичко, 
въпреки че за много от истините, които 
разкрих, ви казах само основите им. 
Оставих ви ги, за да се научите постепенно 
да ги разбирате, тъй като по онова време 
човечеството все още не беше способно да 
разбере всичко, което сега ви показвам в 
пълнота. (155, 24 -27) 
 
Третият път 
36. Това е "Третата епоха", в която ви 
преподавах урока, който трябва да обедини 
духовно човечеството. Защото Моята воля е 
езиците, расите и различните идеологии 
вече да не бъдат пречка за тяхното 

обединение. Духовната същност, от която 
създадох духа, е същата, която притежават 
всички, а веществата, от които се състои 
кръвта, която тече във вените на хората, са 
еднакви за всички. Затова всички са равни и 
достойни за Мен и за всички съм дошъл 
отново. (95, 9) 
37 Промените, които ще настъпят в 
човешкия живот, ще бъдат толкова големи, 
че ще ви се струва, че един свят свършва и 
се ражда друг. 
38 Точно както във всички времена животът 
на човека се е разделял на епохи или 
векове и всяка от тях се е отличавала с 
нещо - било то с откритията си, с 
божествените откровения, които е 
получавала, с разгръщането на чувството за 
красивото, което човек нарича "изкуство", 
или чрез своята наука - така че времето, 
което сега започва, Епохата, която вече 
настъпва като нова зора, ще бъде белязана 
от разгръщането на даровете на духа - 
онази страна на вашето същество, която би 
трябвало да развивате, за да си спестите 
толкова много злини, но която винаги сте 
отлагали за по-късно. 
39 Не вярвате ли, че човешкият живот може 
да бъде напълно преобразен, когато развие 
духовност, разгърне даровете на Духа и 
приложи закона, продиктуван в този свят от 
съвестта? 
40 Скоро всички народи ще разберат, че Бог 
им е говорил във всяка епоха, че 
божествените откровения са били стълбата, 
която Господ е спуснал на хората, за да 
могат да се изкачат при Него. 
41. Това ново време някои ще наричат 
време на светлината, други - епоха на 
Светия Дух, а трети - време на истината. И 
все пак ви казвам, че това ще бъде време 
на духовно издигане, на духовно 
възстановяване, на възвръщане. 
42. това е епохата, която отдавна желаех да 
живее в сърцето на човека и с която той 
непрекъснато се бореше и я унищожаваше - 
епоха, чийто блясък се вижда от всички и 
под чиято светлина се обединяват всички 
чада на Господа: не на религиозна общност 
от хора, която приема едни и отхвърля 
други, която тръби за своята истина и я 
отрича за другите, която използва 
недостойни оръжия, за да се наложи, или 
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която дава мрак вместо светлина. (135,53- 
54, 57-59) 
43 Това е "Третото време", в което 
човешкият дух трябва да се освободи от 
веригите на материализма. Това ще бъде 
свързано с борба на светогледите, която ще 
бъде по-ожесточена, отколкото човешката 
история познава. 
44 Корупцията, егоизмът, гордостта, 
порокът, лъжата и всичко, което е 
засенчвало живота ви, ще падне като 
счупени идоли в краката на онези, които са 
им се кланяли, за да направи място на 
смирението. (295,64 - 65) 
 
Седемте епохи на историята на спасението  
45 Първият от тези духовни етапи на 
развитие в света е представен от Авел, 
първият служител на Отца, който принася 
всеизгарянето си на Бога. Той е символ на 
жертвата. Злата воля се изправи срещу 
него. 
46 Вторият етап представлява Ной. Той е 
символ на вярата. Построил ковчега по 
божествено вдъхновение и вкарал хората в 
него, за да ги спаси. Срещу него се 
надигнаха тълпите със своите съмнения, 
присмех и езичество. Но Ной остави семето 
на вярата си. 
47 Третият период е символизиран от Яков. 
Той въплъщава силата, той е Израел, 
силният. Той видя духовната небесна 
стълба, по която всички ще се изкачите, за 
да "седнете отдясно на Създателя". Срещу 
него се изправя ангелът Господен, за да 
изпита силата и упоритостта му. 
48 Четвъртият е символизиран от Мойсей, 
той олицетворява закона. Той показва 
плочите, на които е написано за хората от 
всички времена. Той е този, който с 
огромната си вяра освобождава хората, за 
да ги поведе по пътя на спасението към 
Обетованата земя. Той е символ на закона. 
49. Петият период е представен от Исус, 
Божественото Слово, Непорочното Агне, 
което ви е говорило през цялото време и 
ще продължи да ви говори. Той е любовта, 
заради която е станал човек, за да живее в 
света на хората. Той понесе болката от нея, 
показвайки на човечеството пътя на 
жертвата, любовта и милосърдието, по 
който то ще постигне изкупление от всички 

свои грехове. Той дойде като Учител, за да 
ни научи как да живеем в любов, въпреки 
че произхождаме от скромни среди, как да 
стигнем до саможертва и как да умрем, 
обичайки, прощавайки и благославяйки. 
Той е олицетворение на петия етап, а 
неговият символ е любовта. 
50 Шестият период е представен от Илия. 
Той е символ на Светия Дух. Той идва на 
огнената си колесница и носи светлина на 
всички народи и светове, непознати за вас, 
но познати на Мен, защото Аз съм Отец на 
всички светове и на всички създания. Това е 
етапът, в който живеете в момента - този на 
Илия. Неговата светлина е тази, която ви 
просветлява. Той е представител на онези 
учения, които са били скрити и се разкриват 
на хората в това време. 
51 Седмият период е въплътен от Самия 
Отец. Тя е крайната цел, кулминацията на 
еволюцията. В него е времето на 
благодатта, Седмият печат. 
52. По този начин тайната на седемте 
печата е разгадана. Ето защо ви казвам, че 
настоящата епоха съдържа шестия печат. 
Защото пет от тях вече са отминали, 
шестият вече е решен, а седмият все още 
остава затворен, съдържанието му още не е 
дошло, още не е дошло времето този етап 
да дойде при вас. Когато тя е там, 
благодатта, съвършенството и мирът ще 
надделеят. Но за да го постигне - колко 
сълзи ще трябва да пролее човек, за да 
пречисти духа си! (161,54 - 61) 
53 Книгата на седемте печата е историята 
на вашия живот, на вашата еволюция на 
Земята, с всички нейни борби, страсти, 
конфликти и накрая с победата на доброто 
и справедливостта, на любовта и 
одухотворяването над страстите на 
материализма. 
54 Вярвайте в истината, че всичко е 
насочено към духовна и вечна цел, за да 
можете да отделите на всеки урок 
подходящото място, което заслужава. 
55. Докато светлината на Шестия печат ви 
осветява, ще има време на борба, отказ и 
пречистване; но когато това време 
приключи, ще сте достигнали нов период, в 
който Седмият печат ще ви донесе нови 
откровения. Колко доволен и щастлив е 
духът на онзи, който е намерен чист и 
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подготвен да приеме новото време. Докато 
Шестият печат ви просветлява, тялото и 
умът ви ще бъдат пречистени. (13, 53 – 55) 
56. книгата, която беше запечатана в 
небето, беше отворена в шеста глава. Това 
е Книгата на седемте печата, която съдържа 
мъдрост и съд и беше разпечатана поради 
любовта ми към вас, за да ви разкрия 
нейните дълбоки учения. 
57. Човекът е живял на земята в 
продължение на пет периода от време, 
насърчаван от божественото дихание на 
духа. И все пак той не е разбрал духовния 
смисъл на живота, целта на своето 
съществуване, съдбата си и същността на 
своето същество. Всичко беше 
непроницаема загадка както за ума, така и 
за духа му, запечатана книга, чието 
съдържание не можеше да разтълкува. 
58. Той смътно се досеща за духовния 
живот, но без да познава стълбицата на 
развитие, която приближава съществата 
към Бога. Той не знаеше за своята много 
висока мисия на земята, нито за 
добродетелите и дарбите, които 
принадлежат на неговия дух, за да 
побеждава в битките, да се издига над 
човешките трудности и да се 
усъвършенства духовно, за да живее във 
Вечната светлина. 
59. Необходимо е било божествената 
"книга" да бъде отворена и хората да се 
замислят над нейното съдържание, за да 
могат да се спасят от мрака на 
невежеството, който е източник на всички 
съществуващи в света злини. Кой може да 
отвори тази книга? Богословът, ученият или 
философът? Не, никой, дори праведните 
духове, не може да ви разкрие 
съдържанието й, защото това, което пази 
книгата, е Божията мъдрост. 
60. Единствено Христос, "Словото", 
единствено Той, Божествената Любов, 
можеше да го направи; но дори и тогава 
беше необходимо да се изчака, докато 
хората станат способни 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 разгръщане, което ще му 

позволи да узнае тайните, които книгата на 
Божията мъдрост пази за хората. 
61 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 обявява светлина, спасение и 
справедливост за всички хора. 
62. 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. 
63. Сега е моментът, когато благодарение 
на духовното развитие, което сте 
постигнали, на изпитанията, които сте 
преживели, и на опита, който сте 
придобили, можете да получите от Моя Дух 
за вас светлината на мъдростта, която се 
съхранява в Моите съкровищници в 
очакване на вашето оборудване. И тъй като 
човечеството е достигнало необходимата 
степен на развитие, за да приеме моето 
послание, аз му изпратих първия лъч от 
моята светлина, който накара 
необразованите и прости хора, които 
служат като гласоподаватели за моето 
застъпничество, да говорят във възторг. 
64. Този лъч светлина е бил само 
подготвителен, той е като светлината на 
зората, когато възвестява новия ден. По-
късно моята светлина ще ви достигне 
изцяло, ще освети съществуването ви и ще 
премахне и последната сянка на 
невежество, грях и мизерия. 
65. Това време, на чиято зора се 
възхищавате в Безкрая, 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 разтворен, ще излее в умовете 
ви своето съдържание на мъдрост в 
послание, изпълнено с праведност, 
просветление и откровение. (269, 10 - 18) 
66. Ученици, искам добродетелите на 
вашето сърце да бъдат дрехите, които 
покриват голотата на вашия дух. Така ви 
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говори Духът Утешител, който е обещан във 
Втората епоха. 
67. Отецът вече е знаел за болката и 
изпитанията, които ще сполетят 
човечеството, както и за степента на 
поквара, до която ще достигнат хората. 
Идването на Утешителя означава за вас 
разтварянето на Шестия печат, т.е. началото 
на нов етап в еволюцията на човечеството. 
От този момент нататък Божественият съд е 
в сила за всички хора; всеки живот, всяко 
дело, всяка стъпка ще бъдат строго съдени. 
Това е краят на една епоха, а не краят на 
живота. 
68. Това е краят на времената на греха и е 
необходимо цялото съдържание на този 
Шести печат от Книгата на Бога да се излее 
върху духовните същества, като ги събуди 
от летаргията им, за да може човекът да се 
съвземе и да изпита хармонията на своя дух 
с цялото творение и да се подготви за 
времето, когато чрез Агнето ще бъде 
разхлабен Седмият печат, който ще донесе 
последните изпити чаши на скърбите, но и 
триумфа на истината, любовта и 
божествената справедливост. (107, 17 - 19) 
69. Искам човечеството да се подготви през 
това време, за да може, когато последният 
печат бъде разпечатан, хората да го 
осъзнаят и да побързат да чуят и разберат 
съдържанието на новите откровения. 
Искам народите и племената да станат 
силни, за да издържат на страданията през 
онези дни. 
70. ще нарека блажени онези, които знаят 
как да преживеят посещенията на онези 
времена, и ще им дам награда за тяхната 
упоритост и вяра в Моята сила, като ги 
оставя като родоначалници на едно ново 
човечество. (111, 10 - 11) 
71. Когато Седмият печат бъде затворен 
заедно с останалите шест, ще остане 
затворена и тази книга, която е Божият съд 
над делата на хората - от първия до 
последния. Тогава Господ ще отвори нова, 
ненаписана книга, за да запише в нея 
възкресението на мъртвите, 
освобождението на угнетените, 
преобразяването на грешниците и победата 
на доброто над злото. (107, 20) 
 

Глава 39 - Земният и духовният 
Израел  
 
Историческата мисия на Израел, нейният 
провал 
1 Истина, казвам ви, ако хората бяха 
спазвали Закона, който съвестта им 
напомняше в себе си, нямаше да е 
необходимо да ви изпращам водачи или 
пророци; нито пък щеше да е необходимо 
вашият Господ да слезе при вас и да 
издълбае Моя Закон в камък още в "Първия 
път" и да стана човек и да умра като човек 
на кръст във "Втория път"; нямаше да бъда 
изпратен при вас като водач или пророк, 
нито пък щеше да е необходимо вашият 
Господ да слезе при вас и да издълбае Моя 
Закон в камък още в "Първия път" и да 
стана човек и да умра като човек на кръст 
във "Втория път". 
2 когато въздигнах един народ и го обсипах 
с дарове на благодатта, не за да се издига и 
да унижава другите, а за да бъде пример за 
покорство пред истинския Бог и образец за 
братство между хората. 
3 Избрах този народ да бъде инструмент на 
Моята воля на земята и вестител на Моите 
откровения, за да покани всички да живеят 
по Моя закон и за да може цялото 
човечество най-накрая да образува един 
народ на Господа. 
4 Този народ пострада много, макар че 
беше избран, защото вярваше, че 
наследството е само за него, че неговият 
Бог не може да бъде Бог и за езичниците, 
защото смяташе другите народи за 
пришълци и не им позволи да участват в 
това, което Отец им беше поверил. Само 
поради тази причина ги отделих за известно 
време от другите народи, за да не се 
заразят от покварата и материализма. 
5. Но когато стана егоист и си мислеше, че е 
велик и силен, Аз му доказах, че силата и 
величието му са измамни, и позволих на 
други народи да го нападнат и да го 
поведат в робство. Царете, фараоните и 
цезарите бяха негови господари, макар че 
аз предложих да бъда техен господар. 
6 Отец в Своята безкрайна любов се откри 
отново на Своя народ, за да му даде 
свобода и да му напомни за неговата 
мисия; и в сегашното време Аз идвам, за да 
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му дам Моето учение за любовта; но само 
Моят поглед може да открие сред 
човечеството синовете на Израил, които Аз 
призовавам и събирам, за да получат 
светлината на Светия Дух 
7. разкрих Себе Си пред духа ви, защото 
времето, когато ви говорех чрез природата 
и чрез материални прояви, които вие 
наричахте чудеса, отдавна е отминало. 
Днес вече можеш да Ме почувстваш в духа 
си, както и в дълбините на сърцето си. 
8 През това време Палестина не е била 
свидетел на Моето откровение, защото Аз 
не търся конкретно място, а твоя дух. Аз 
търся "народа на Израел по дух", а не по 
кръв - народа, който притежава духовното 
семе, получено през вековете по Моята 
милост. (63, 64 – 69) 
  
Разделянето на еврейския народ на земни 
и духовни хора 
9 Беше необходимо Отец, след като замине 
(в Исус), да изтръгне от ръцете на Своя 
народ земята, която вече беше поверена на 
прадедите им. 
10 Тя беше отнета от едни като изкупление, 
а от други като награда; защото 
Ханаанската земя, тази прекрасна 
Палестина от миналите времена, беше 
подготвена от Мен само като образ на 
истинската земя на обещанието за духа. 
Когато тези притежания бяха отнети от 
хората, материалистичният евреин остана 
без дом на земята; но другата част, 
верните, които винаги са усещали Моето 
присъствие, останаха предани на Моята 
воля, без да изпитват болка от загубата на 
това наследство от миналите времена, 
знаейки, че им е поверена нова благодат на 
Отца: наследството на Неговото Слово, на 
Божественото Слово, на Неговата жертва, 
на Неговата Кръв. 
11 В настоящето време, когато моят народ 
Израел вече живее в Третата епоха, аз все 
още го виждам разделен на две групи: 
Материализираната, забогатяла от земните 
блага като високопарно обезщетение, която 
кара дори основите на света да треперят от 
нейната мощ, защото е поставила силата си, 
таланта си, даровете на благодатта, които 
Отец е излял върху нейния дух, в служба на 

себе си, на своята амбиция, на своето 
величие. 
12. Вижте как този народ, дори в рамките 
на своя материализъм, е дал доказателства 
за силата на своите науки, на своята воля, 
на своя интелект. То пази в дъното на 
сърцето си обида заради някогашния глад, 
поробванията и униженията, но днес се 
надига силно и гордо, за да унижава 
другите народи, да ги плаши със силата си, 
да ги владее. Днес тя самата е сита и гледа 
със задоволство милионите гладни и 
огромните маси от хора роби, роби на 
своето злато, на своята власт, на своята 
наука и на своето желание за престиж. 
13 Но Аз виждам и другата част от Моя 
народ, тази на непоколебимите и верните - 
на онези, които винаги са усещали Моето 
присъствие, на онези, които винаги са 
разпознавали Моето идване сред хората, 
на онези, които са вярвали в Моите 
откровения и които въпреки всичко са Ми 
били послушни и са изпълнявали Моите 
заповеди. 
14 Тази друга част не сте само вие, които 
сте свидетели на Моето проявление чрез 
човешкия интелект в това време; защото 
част от духовния народ на Израил е 
разпръсната по цялата земя и на мястото, 
където се намира всеки един от тях, той 
получава Моята грижовна любов, усеща 
Моето присъствие, храни се с Моя хляб и 
Ме очаква, без да знае откъде ще дойда, 
нито по какъв начин, но Ме очаква. 
15 Но тези, които знаят много добре как 
дойдох, как се изявих - тези, които са 
подготвени за идващите времена - сте вие, 
които сте част от 144 000-те избрани от Мен 
от дванадесетте племена на този народ - 
сто четиридесет и четири хиляди, които ще 
бъдат пред многобройния народ на Израел 
като 144 000 капитани, които ще ги водят 
във Великата битка в Духовната борба на 
Третата епоха. 
16 Мислите ли, че народът Ми ще се 
раздели завинаги? Истина ви казвам: Не! За 
вас дойдоха наставленията, светлината и 
изпитанията, а за онези дойдоха Моето 
правосъдие и също така посещенията. Сега 
ги водя с големи крачки към пробуждане на 
духа им и макар че в първия момент те със 
сигурност ще отрекат третото Ми идване на 
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света, както отрекоха второто, ви казвам: 
Не е далеч времето на тяхното обръщане. 
Те живеят в древните си традиции, но аз 
виждам през ума и сърцето на еврейския 
народ и ви казвам, че те се придържат към 
традициите си повече от удобство и страх 
от духовни откровения, отколкото от 
собствено убеждение. Те избягват проявите 
на Отвъдното, но това, което аз ще им 
предложа, е: отказ от всичко ненужно, 
практикуване на милосърдие, любов и 
смирение. 
17 Ще трябва да се изправите срещу тях и 
двамата ще вземете оръжията си: единият - 
словото, мисълта, молитвата и 
доказателствата, а другият - таланта, силата 
и традицията им. Но Аз ще присъствам в 
тази конфронтация и ще направя така, че 
справедливостта Ми да възтържествува, ще 
направя така, че духовността да 
възтържествува, духът да се издигне над 
плътта, да я преклони и смири, и тогава ще 
настъпи помирението на израилевите 
племена, обединението на народа на 
Господа. 
18 Истина ви казвам, че щом този народ 
бъде подготвен, той ще изпълнява мисията 
си, докато не завърши великата мисия, 
която Бог е дал на Своя избран народ от 
началото на времето, а именно да бъде 
първороден и да пази откровенията на 
Господа, така че като най-възрастен от 
братята да води останалите, да споделя с 
тях Неговата благодат и да доведе всички 
до десницата на Отца. (332, 17 - 21) 
  
Духовният народ на Израел  
19. Когато говоря за Моя "народ Израел", за 
"народа на Господа", имам предвид онези, 
които донесоха със себе си на земята 
духовна мисия - онези, които направиха 
известен Моя закон, които Ме възвестиха, 
които Ми бяха верни; онези, които 
провъзгласиха съществуването на живия 
Бог, които разпространиха семето на 
любовта и които успяха да разпознаят в 
Сина присъствието и словото на Отца. Това 
са тези, които съставляват Божия народ, 
това е Израел, силният, верният, мъдрият 
Израел. Това е моят легион от войници, 
които са верни на Закона, на истината. 

20 Онези, които преследваха Моите 
пророци, които разкъсваха сърцето на 
Моите пратеници - онези, които обръщаха 
гръб на истинския Бог, за да се поклонят на 
идолите - онези, които се отричаха от Мен, 
подиграваха Ми се и искаха Моята кръв и 
живот, не принадлежаха към избрания 
народ, въпреки че се наричаха израилтяни 
поради расата си; те не принадлежаха към 
народа на пророците, към отряда на 
просветените, към верните войници. 
Защото "Израел" е духовно име, което е 
било използвано незаконно за господство 
над раса. 
21 Знайте също, че всеки, който желае да 
бъде от Моя народ, може да го направи 
чрез любовта си, милосърдието си, 
ревността си и спазването на закона. 
22 Моят народ няма определени страни 
или градове в света, моят народ не е раса, 
но е представен във всички раси, сред 
всички хора. Това множество от хора тук, 
които слушат словото ми и получават 
новите откровения, е само част от моя 
народ. Друга част е разпръсната по земята, 
а друга, най-голямата, живее в духовния 
свят. 
23 Това са Моите люде, които Ме познават 
и Ме обичат, които Ми се покоряват и Ме 
следват. (159, 55 - 59) 
24 Днес ви казвам: Къде е Моят народ? 
Къде са онези, които са мъдри в изпитания, 
смели в битки и непоколебими в 
трудности? Те са разпръснати по целия 
свят. Но Аз ще ги накарам да тръгнат с гласа 
Си и ще ги обединя духовно, за да 
изпреварят всички народи. Но Аз ви казвам, 
че днес той ще бъде формиран от хора от 
всички раси, които ще разберат какво 
представлява Заветът, който очаквам от 
всички хора. 
25 Този народ ще бъде смел и храбър, но 
няма да има братоубийствени оръжия, нито 
бойни колесници, нито ще пее песни за 
унищожение. Знамето му ще бъде мир, 
мечът - истина, а щитът - любов. 
26. Никой няма да може да открие къде е 
този народ: той е навсякъде. Враговете му 
ще се опитат да го унищожат, но няма да 
могат да го направят, защото никъде няма 
да го намерят физически обединен, защото 
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неговото единство, ред и хармония ще 
бъдат духовни. (157, 48 - 50) 
27 В това време духът на истинския Израил 
действа навсякъде. Духовете са тези, които 
усещат моето присъствие, които очакват 
моето идване, които вярват в моята 
справедливост. 
28 Когато тези думи стигнат до други места, 
мнозина ще им се подиграват; но казвам 
ви, че за тях ще бъде по-добре да не ги 
правят обект на подигравките си, защото 
ще дойде час, когато ще се събудят от 
дълбокия си сън и ще разберат, че и те са 
деца на Божия народ. 
29. Тези тълпи от хора тук, които Ме слушат 
днес, могат да изпаднат в заблуда, ако не 
изучават Моето Слово и ако не се 
освободят от земно-материалния си начин 
на мислене. Може да им се случи като на 
израилтяните от първите времена, които 
чули гласа на Господа, получили закона и 
имали пророци, поради което накрая 
повярвали, че са единственият народ, 
обичан от Бога - тежка грешка, от която 
трябва да ги освободят големите 
посещения, униженията, изгнанието и 
пленничеството. 
30 трябва да знаете, че Моята любов не 
може да ви раздели на раси или 
вероизповедания и че когато говоря за 
"Моя народ", това е само защото от най-
древни времена подготвям духове, които 
да изпратя на земята, за да осветят със 
светлината си пътя на човечеството; 
изпращам ги на земята, за да им дам своята 
светлина и да им 
31. Те са вечните скитници, които са живели 
в различни страни и са преминали през 
много изпитания. През това време те 
откриват, че човешките закони са 
несправедливи, че човешките чувства не са 
истински и че в душите на хората цари 
безпокойство. (103, 10 - 14) 
32 Божият народ ще се появи отново сред 
човечеството - не народ, олицетворен от 
раса, а огромно множество, легион от Мои 
ученици, за които не са важни кръвта, 
расата или езикът, а Духът. 
33. Този народ няма да се ограничи да 
преподава моето учение чрез писания. За 
да бъдат думите живи, трябва да се живеят. 
Този народ ще бъде не само 

разпространител на писания и книги, но и 
на примери и дела. 
34 днес ви освобождавам от всичко 
ненужно, от нечистото и погрешното, за да 
ви въведа в един прост и чист живот, над 
който духът ви може да се издигне, 
свидетелствайки за него с делата си; 
освобождавам ви от всичко нечисто и 
погрешно, за да ви въведа в един прост и 
чист живот, над който духът ви може да се 
издигне, свидетелствайки за него с делата 
си 
35. когато дойде времето, ще представя 
Моя народ на човечеството и нито Учителят 
ще се срамува от учениците си, нито 
учениците ще се отрекат от своя Учител. 
Това време ще съвпадне с времето на 
войната на светогледите, от която като 
полъх на мир, като лъч светлина, ще се 
издигне спиритуализмът. (292, 28 - 31) 
36. Моят народ расте, размножава се не 
само на земята, но и в духовния свят. Сред 
тези духовни множества са и онези, които 
са имали кръвни връзки с вас, независимо 
дали са били ваши родители, братя и сестри 
или деца. 
37. Не се учудвайте, когато ви казвам, че 
Моят народ е толкова многоброен, че 
земята няма да има достатъчно място за 
него, и че той ще бъде много по-голям. 
След като ги обединя и нито едно от Моите 
деца не липсва, безкрайността ще им бъде 
дадена като дом, тази сфера на светлина и 
благодат, която няма край. 
38. Тук, на земята, Аз само ви подготвям, 
давам ви необходимите указания чрез 
Моето учение, за да знаете как да се 
приближите до този живот. Това човечество 
е само част от Божия народ. Необходимо е 
всички да знаят тези разяснения, за да 
могат да насочат живота си към идеала за 
съвършенство. 
39. Това божествено послание, което е 
Моето слово, произнесено чрез устата на 
човешкия гласоподавател, ще достигне до 
всички хора според Моята воля. Моето 
слово е камбаната, която зове света, 
неговата същност ще събуди и пробуди 
народите, за да се замислят за 
одухотворяването, за съдбата на духа след 
този живот. (100, 35 - 37) 
 



202 
 

144000 избрани и белязани  
40. За да разпространявам Делото Си в тази 
Трета епоха, Аз избрах сред огромните 
множества 144 000 духове и ги белязах с 
целувката на Божествената светлина, а не с 
целувката на Юда, нито с печата на завета, 
който ще изложи духа ви на опасност. Моят 
знак е знакът, който Светият Дух поставя в 
Своите избраници, за да изпълнят велика 
мисия в тази "Трета епоха". 
41. тези, които носят този знак, не са 
свободни от опасности - напротив, те са по-
изкушавани и по-изпитани от останалите. 
Спомнете си за всеки от дванадесетте 
избрани от Мен през Втората епоха и ще 
потвърдите това, което ви казвам. Сред тях 
имаше моменти на съмнение, на слабост, 
на объркване и дори един, който Ме 
предаде, като Ме предаде на палачите чрез 
целувка. 
42. как не трябва избраните в това време да 
бдят и да се молят, за да не се поддадат на 
изкушение! Но истина ви казвам, че сред 
сто четиридесет и четирите хиляди ще има 
предатели. 
43 Знакът означава изоставяне, възлагане и 
отговорност пред Бога. То не е гаранция 
срещу изкушения или болести; защото ако 
беше така - какви заслуги щеше да има 
моят избраник? Какви усилия ще положи 
вашият дух, за да остане верен на думите 
ми? 
44. Аз ви говоря по този начин, защото сред 
този народ има много сърца, които искат да 
принадлежат към числото на избраните. Но 
видях, че повече от желанието да служат на 
човечеството чрез даровете, които дарявам 
със знака, решаващо е желанието да се 
чувстват сигурни или суетата, която ги кара 
да Ме молят да ги призова. Ще подложа 
тези Мои ученици на изпитание и те ще се 
убедят, че думите Ми не са безпочвени. 
45. Знакът е невидимият знак, чрез който 
този, който го носи с любов, уважение, 
ревност и смирение, може да изпълни 
задачата си. Тогава той ще може да 
разбере, че знакът е Божествена благодат, 
която го кара да се издигне над болката, 
която го просветлява в големите изпитания, 
която му разкрива дълбоки осъзнавания и 
която му отваря, където пожелае, път, по 
който духът напредва. 

46. Белегът е като верижна връзка, която 
свързва този, който го притежава, с 
духовния свят; той е средство за 
проявление на мисълта и словото на 
духовния свят във вашия свят, затова ви 
казвам, че белязаният е пратеник от Мен, 
че той е Мой пратеник и Мое оръдие. 
47 Голяма е задачата, както и отговорността 
на отбелязания към моята работа. Но той 
не е сам по пътя си, до него винаги е 
ангелът-хранител, който го защитава, 
напътства, вдъхновява и насърчава. 
48 Колко силен е бил онзи, който е знаел 
как да се прилепи с любов към кръста си, и 
колко труден и горчив е бил пътят на онзи 
избраник, който не се е оказал готов да 
понесе божествения знак на избраника в 
"Третия път". 
49. казвам на всички, които Ме слушат, да 
се научат да бдят и да се молят, да носят 
кръста си с любов и да действат праведно и 
послушно, за да не стане този живот, който 
за вашия дух е най-светлото му 
прераждане, безплоден, а по-късно да 
плачете за изгубеното време и 
неизползваните способности. 
50 Помислете всички за това указание, 
независимо дали сте отбелязани или не, 
защото всички вие имате съдба, която 
трябва да изпълните в Моето дело. (306, 3 – 
4 & 7 - 12) 
51. многобройни са "племената на Израил 
според духа". От всеки от тях ще избера 
дванадесет хиляди души и ще ги отбележа 
на челата им. Но "народът на Израил" не е 
ограничен до 144 000 души. Избраният 
народ е неизмеримо голям. 
52. във Втората епоха Учителят ви учеше, че 
мнозина са сред призованите, а малцина - 
сред избраните; но целият "народ на 
Израел" ще бъде призован и Аз ще 
отбележа сред тях 144000 души. Във всички 
тях ще поставя мир, духовност и начало на 
разговор между духовете. (312, 7 - 8) 
53. Аз съм универсалният Отец, Моята 
любов слиза във всички сърца. Аз дойдох 
при всички народи на земята. Но ако избрах 
тази мексиканска нация, за да се излеят 
върху нея Моето Слово и Моите откровения 
в цялата им пълнота, то е, защото я 
намерих смирена, защото открих 
добродетели в нейните жители и въплътих 
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в тях духовните същества на "народа на 
Израел". 
54. Но не всички принадлежат към тази 
националност, не всички са въплътени. По 
света все още са разпръснати духовете, 
които принадлежат към числото на 
избраните. Те са белязани, Аз отворих 
очите им, направих сърцата им 
чувствителни и от дух на дух те говорят с 
Мен. (341, 25) 
55. Сред човечеството живеят част от 144 
000 души, белязани от Мен. Тези Мои слуги 
са разпръснати по целия свят и изпълняват 
мисията си да се молят за мир и да работят 
за братството между хората. Те не се 
познават помежду си, но изпълняват 
предназначението си - да осветяват пътя на 
своите ближни - някои интуитивно, а други 
- просветени от това Откровение. 
56. Тези, които са белязани от моята любов, 
са отчасти прости хора, но има и такива, 
които са уважавани в света. Те могат да 
бъдат разпознати само по духовността на 
техния живот, по делата им, по начина им 
на мислене и разбиране на Божествените 
откровения. Те не са идолопоклоннически, 
светотатствени или лекомислени. 
Изглежда, че те не практикуват никаква 
религия, но въпреки това духът им се 
покланя вътрешно на духа на техния 
Господ. 
57. Тези, които са белязани със светлината 
на Светия Дух, са като спасителни лодки, те 
са стражи, те са съветници и защитници. 
Осигурих им светлина в духа, мир, сила, 
лечебен балсам, ключове, които тайно 
отварят и най-нежеланите врати, "оръжия" 
за преодоляване на препятствия, които за 
другите са непреодолими. Не е 
необходимо те да притежават светски 
титли, за да бъдат признати способностите 
им. Те не познават науките, но са "лекари"; 
не познават законите, но са съветници; 
бедни са на земни блага, но могат да 
направят много добрини по пътя на живота 
си. 
58. Сред тези множества тук, които са 
дошли да приемат словото Ми, мнозина са 
дошли само за потвърждение на своето 
поръчение. Защото те не са били на земята, 
където са им били дадени духовните дарби 
или където им е било дадено поръчението. 

Истина ви казвам, че светлината, която 
всеки дух притежава, е тази, която е 
придобил по време на дългия си път на 
развитие. (111,18 - 21) 
59. Човечеството ще стане вярващо, а 
Моето дело ще се разпространи по целия 
свят. Ще започна със 144 000 белязани, 
които ще се борят покорно, с любов и 
отдаденост, във време на спорове за вяра и 
светоглед. В разгара на тази битка те ще 
бъдат като верига, която предлага на света 
не верига на робство, а на духовен завет, 
белязан от свобода и братство. Тези 
войници няма да бъдат сами; моят Духовен 
свят ще ги придружава и защитава. Те ще 
правят чудеса по пътя си и така ще 
свидетелстват за моята истина. (137,9) 
 

Глава 40 - Силите на доброто и злото  
 
Произходът на доброто и злото 
1. Когато Отец ви е създал, Той ви е 
поставил на първото стъпало на небесната 
стълба, за да имате възможност истински 
да опознаете и разберете своя Създател, 
докато пътувате по този път. Но колко 
малко от тях започват възходящия път на 
развитие, след като напуснат първото 
стъпало! Повечето от тях се обединиха в 
непослушанието и бунтарството си, 
използваха зле дара на свободата и не се 
вслушаха в гласа на съвестта; позволиха си 
да бъдат доминирани от материята и по 
този начин създадоха с излъчването си сила 
- тази на злото - и изкопаха пропаст, в която 
влиянието им непременно повлече братята 
им, които започнаха кървава борба между 
своите слабости и поквара и желанието си 
за възвисяване и чистота. (35, 38) 
2 Първородният грях не идва от съюза на 
мъжа и жената. Аз, Създателят, наредих 
този съюз, когато казах на двамата: "Растете 
и се размножавайте". Това е първият закон. 
Грехът е в злоупотребата, която хората 
правят с дара на свободната воля. (99, 62) 
3. "Плътта" [душата] се страхува от битката с 
духа и търси начин да го изкуши чрез 
удоволствията на света, за да предотврати 
освобождението му или поне да го забави. 
Вижте как човек има свой собствен 
изкусител в себе си! Ето защо казах, че 
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когато победи себе си, той е спечелил 
битката. (97, 37) 
4 В това време, когато дори въздухът, 
земята и водата са отровени от злото на 
хората, колко малко са тези, които не са 
заразени от злото или от тъмнината! (144, 
44) 
5 Достига до Мен плачът на човечеството; 
надига се мъката на децата, на младежите, 
на мъжете и жените в зряла възраст и на 
старците. Това е викът, който изисква 
справедливост, молба за мир, за милост, 
която идва от Духа. Защото семето на 
любовта в този свят е покварено и знаете 
ли къде е любовта сега? В най-съкровената 
част на човешкото сърце, толкова дълбоко, 
че човек не е в състояние да я открие, 
защото омразата, желанието за власт, 
науката и суетата са смазали семето и в 
него няма нито духовност, нито 
милосърдие. Чашата на страданието става 
все по-пълна, а светът я изпива до дъно. 
(218, 12) 
6 От олтар на олтар, от обред на обред и от 
секта на секта хората обикалят, търсейки 
хляба на живота, без да го намерят, и от 
разочарование стават богохулници, които 
вървят по пътища без цел и живеят без Бог 
и без закон. 
7 но помнете, хора, че сред тях са великите 
духовни същества, че сред тях откривам 
пророците и учениците на Светия Дух! (217, 
49) 
8 В деноминациите хората осъзнават силата 
на злото и го олицетворяват в човешка 
форма. Те признават, че има могъщо 
царство, и му дават различни имена. Хората 
се страхуват, когато вярват, че Той е близо, 
без да разбират, че изкушението се корени 
в страстите, в слабостите, че и доброто, и 
злото се вълнуват в човека. 
9. По това време злото преобладава в света 
и е създало сила, мощ, която се проявява 
във всичко. А в духовния свят има легиони 
от несъвършени, объркани духовни 
същества, склонни към зло и отмъщение, 
чиято сила се обединява с човешката злоба, 
за да образуват царството на злото. 
10. Тази сила се противопоставя на Исус във 
"Втората епоха" и Му показва своето 
царство. Моята "плът", чувствителна към 
всичко, беше изкушавана, но Моята 

духовна сила победи изкушението; защото 
Аз трябваше да бъда победител на света, на 
"плътта", на изкушението и на смъртта, 
защото бях Учителят, който слезе при 
хората, за да даде пример за сила. (182, 42 
– 43) 
11 По мира, който усещаш в духа си, можеш 
да познаеш присъствието Ми. Никой освен 
мен не може да ви даде истински мир. 
Духовно същество от тъмнината не би 
могло да ви го даде. Казвам ви това, защото 
много сърца се страхуват от примките на 
съблазнително същество, на което хората са 
дали живот и форма според 
въображението си. 
12. Колко погрешно са тълкували хората 
съществуването на Княза на мрака! Колко 
много хора все пак са вярвали повече в 
неговата сила, отколкото в моята, и колко 
далеч от истината са били хората! 
13 Злото съществува, от него са произлезли 
всички пороци и грехове, т.е. тези, които 
вършат зло, винаги са съществували, както 
на земята, така и в други домове или 
светове. Но защо олицетворявате цялото 
съществуващо зло в едно единствено 
същество и защо го противопоставяте на 
Божеството? Питам ви: Пред моята 
абсолютна и безкрайна сила какво е 
нечисто същество и какво означава твоят 
грях пред лицето на моето съвършенство? 
14 Грехът не е възникнал в света. Когато 
духовете излязоха от Бога, някои останаха в 
доброто, а други, отклонявайки се от този 
път, създадоха друг, този на злото. 
15. думите и притчите, които ви бяха 
дадени като откровение, в образи, в 
минали времена, бяха изтълкувани 
погрешно от човечеството. Интуитивното 
познание, което хората имали за 
свръхестественото, се влияело от 
въображението им и така малко по малко 
около силата на злото се формирали науки, 
култове, суеверни идеи и митове, които се 
запазват и до наши дни. 
16. от Бога не могат да излязат никакви 
бесове, а ти си ги измислил с ума си. 
Представата ти за това същество, което 
постоянно Ми противопоставяш като 
противник, е погрешна. 
17 Аз ви научих да бдите и да се молите, за 
да се освободите от изкушенията и лошите 
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влияния, които могат да дойдат както от 
хора, така и от духовни същества. 
18. казах ви да поставите духа над "плътта" 
[душата], защото последната е слабо 
същество, което постоянно е застрашено от 
падение, ако не бдите над него. Сърцето, 
умът и сетивата са отворени врати, през 
които страстите на света наказват духа. 
19 Ако сте си въобразили, че съществата на 
мрака са като чудовища, Аз ги виждам само 
като несъвършени същества, към които 
протягам ръката Си, за да ги спася, защото и 
те са Мои деца. (114, 54 – 62) 
20 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 
идва от Бога и Аз я дарих на твоя дух. 
21 И така, всеки, който приписва добрите си 
дела на човешкото си сърце, отрича 
Неговия Дух и Този, Който му е дал тези 
добродетели. 
22 От друга страна, когато вършиш нещо 
зло, измиваш си ръцете като Пилат и 
приписваш това дело на Отца, като казваш: 
"Такава беше Божията воля, така беше 
написано, Бог го пожела, това е съдба." 
23. Казвате, че нищо не се случва без волята 
на Бога, който да ви освободи от грешките 
ви. Но наистина, казвам ви, вие грешите, 
защото вашите грешки, вашето нещастие се 
случват без Божията воля. 
24 Осъзнайте, че Всемогъщият никога не ви 
принуждава със сила, със своята власт. Така 
постъпвате с по-слабите си братя и сестри. 
25 Истина ви казвам: злобата, нечестността, 
липсата на съгласие са ваши; любовта, 
търпението, спокойствието идват от Бога. 
26 Винаги, когато обичате, ви вдъхновява 
Творецът на вашия дух. От друга страна, 
когато мразиш, това си ти, това е твоята 
слабост, която те подтиква и унищожава. 
Когато в живота ви се случи нещо лошо, 
можете да сте сигурни, че то е ваше дело. 
27 Но после се питате: Защо Бог позволява 
това? Нима Той не страда заради нашите 
грехове? Не плаче ли и Той, когато ни 
вижда да плачем? Колко би Му струвало да 
ни спести тези падания? 
28 Казвам ви, че докато не обичате, Бог ще 
бъде за вас нещо, което не можете да 

разберете, защото великодушието на 
вашия Създател е отвъд вашето разбиране. 
29 Станете силни, велики, мъдри, научете 
се да обичате. Ако обичате, вече няма да 
имате детското желание да се опитвате да 
разберете Бога, защото тогава ще Го 
виждате и чувствате и това ще ви е 
достатъчно. (248, 29 – 32) 
  
гордост и смирение  
30. Направете смирението един от най-
добрите си съюзници, за да постигнете 
духовно извисяване. Защото портите на 
Небесното царство, което е царството на 
Духа, са напълно затворени за 
високомерния човек. Той никога не е 
преминавал през тях и никога няма да 
успее да го направи. Но ако той се смири, 
Аз ще бъда първият, който ще го похвали, и 
Моята милост ще му отвори вратата към 
вечността. (89, 45) 
31. 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 на смирение. Но когато 
се почувствате малки, когато осъзнаете, че 
сте като атоми сред Моето творение, вие се 
приближавате към Мен; защото поради 
вашето смирение вие 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 
изпитате. Струва ви се, че чувате ехото на 
божествения шепот в духа си. (248, 22) 
32. ученици: Когато човек има истинско 
познание за делата, които е извършил, той 
не се оставя да бъде заслепен от суетата. 
Той знае, че ако това унизително чувство 
проникне в същността му, интелигентността 
му ще намалее и той повече няма да може 
да напредва по пътя на развитието, ще спре 
и ще изпадне в летаргия. 
33 Суетата е погубила много хора, 
унищожила е много процъфтяващи народи 
и е сринала културите ви. 
34 Докато народите са имали за идеали 
стремежа, ефективността и прогреса, те са 
изпитвали изобилие, великолепие и 
просперитет. Но когато високомерието ги 
накара да се почувстват по-висши, когато 
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идеалът им за възходящо развитие бе 
заменен от ненаситна амбиция да имат 
всичко за себе си, стъпка по стъпка, без да 
го осъзнават и без да го искат, те започнаха 
да разрушават всичко, което бяха 
изградили, и накрая се потопиха в 
бездната. 
35. Историята на човечеството е пълна с 
такива преживявания. Затова ви казвам, че 
е правилно в света да се появи "народ" с 
велики идеали, който, макар и винаги да 
осъзнава добрите си дела, не си представя 
нищо за тях. По този начин нейният ход 
няма да бъде спрян, а великолепието, 
което е постигнала досега, ще бъде 
надминато утре и отново ще се увеличи по-
късно. 
36. Когато ви говоря по този начин, се 
опитвам да ви вдъхновя не само за 
материални цели: Искам думите Ми да 
бъдат тълкувани правилно, за да знаете как 
да ги прилагате както в духовната, така и в 
материалната сфера. 
37. Суетата не може да сполети човека само 
в материалния му живот и като 
доказателство за това, което ви казвам, 
разгледайте паденията и провалите на 
големите деноминации, които са 
разяждани в основите си от суетата, 
високомерието, фалшивото си 
великолепие. Винаги, когато са си мислели, 
че са на върха на силата си, някой е идвал и 
ги е разтърсвал от сънищата им, показвайки 
им грешките, отклоненията, отклоненията 
от Закона и Истината. 
38 Само чрез истинското познаване и 
изпълнение на Моя закон в лицето на 
съвестта това човечество ще може да се 
издигне до висок живот; защото съвестта, 
която е Моята светлина, е съвършена, 
неопетнена, справедлива, никога не става 
суетна и не върви по криви пътища. (295, 18 
– 24) 
 
Добрият, човекът с добра воля  
Научете се да Ме познавате, всички вие, за 
да не Ме отрича никой - познавайте Ме, за 
да може представата ви за Бога да се 
основава на истината и да знаете, че където 
се проявява добротата, там съм и Аз. 
40 Добротата не се смесва с нищо. 
Добротата е истина, любов, милост, 

разбиране. Добротата е ясно 
разпознаваема и неповторима. 
Разпознайте го, за да не грешите. 
41 Всеки човек може да върви по различен 
път, но когато всички се срещнат в една 
точка, която е доброто, накрая ще се 
разпознаят и обединят. 
42 Но не и когато упорито мамят себе си, 
придавайки на злото вид на добро и 
маскирайки злото като добро, както се 
случва с хората от това време. (329, 45 – 47) 
43. От почти 2000 години повтаряте 
фразата, която чули пастирите от Витлеем: 
"Мир на земята на хората с добра воля"; но 
кога сте приложили добрата воля в 
действие, за да придобиете право на мир? 
Истина ви казвам, че по-скоро сте 
направили обратното. 
44 изгубихте правото да повтаряте това 
изречение; затова днес идвам с нови думи 
и учения, така че те да не са изречения и 
фрази, които да се запечатат в ума ви, а 
смисълът на моето учение да проникне в 
сърцето и духа ви. 
45. Ако искате да повтаряте думите Ми, 
както ви ги давам, правете го, но знайте, че 
докато не ги почувствате, те няма да имат 
ефект. Кажете ги с дълбоко чувство и 
смирение, усещайки как резонират в 
сърцето ви, и Аз ще ви отговоря по такъв 
начин, че ще накарам цялото ви същество 
да потрепери. (24, 33 – 34) 
46. 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, задължително 
трябва да усещат моето присъствие - както 
в духа си, така и в човешкия си живот, в 
борбите си, в нуждите си, в изпитанията си. 
47. Хората с добра воля са деца, които се 
подчиняват на закона на своя Баща. Те 
вървят по правилния път и когато страдат 
силно, издигат духа си към Мен в желание 
за прошка и мир. 
48. 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 духът ми се нуждае от пречистване, от 
страдание, за да се развива нагоре. Ти 
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знаеш по-добре от мен какво е необходимо 
за мен. Не можете да ми дадете нищо, от 
което не се нуждая. Затова нека ми бъде 
Твоята воля." 
49 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. (258, 52 – 53) 
 
Зло, човек, пристрастен към злото  
50 В това време влиянието на злото е по-
силно от това на доброто. Следователно 
силата, която преобладава в човечеството, 
е силата на злото, от която произлизат 
егоизмът, лъжата, блудството, 
арогантността, злорадството, разрушението 
и всички низки страсти. От това нарушено 
морално равновесие произтичат болестите, 
които измъчват човека. 
51. Мъжете нямат оръжия, с които да се 
борят срещу тези сили. Те са били 
победени и като затворници са се озовали в 
бездната на един живот без духовна 
светлина, без здрава радост, без стремеж 
към доброто. 
52 Точно сега, когато човек си мисли, че е 
на върха на познанието, той не знае, че е в 
бездната. 
53. Аз, Който знам вашето начало и вашето 
бъдеще във вечността, от най-древни 
времена дадох на хората оръжия, с които 
да се борят срещу силите на злото. Но те ги 
пренебрегнаха, предпочитайки битката на 
злото срещу злото, в която никой не е 
победител, защото всички ще излязат 
победени. 
54 Писано е, че злото няма да надделее, 
което означава, че в края на времето 
доброто ще възтържествува. 
55. Ако Ме попитате кои бяха оръжията, с 
които въоръжих хората, за да се борят 
срещу силите или влиянията на злото, ще 
ви кажа, че те бяха молитва, постоянство в 
Закона, вяра в Моето Слово и любов един 
към друг. (40, 65 - 70) 
56 Злото се разрасна сред хората, народе 
мой. Доброто, добродетелта, любовта са 
били слаби пред нашествието на злото, на 
болестите, на епидемиите, на чумата и 
нещастията. Всичко, което е семето на 
покварата, е заразило сърцето на добрите, 
накарало е някои да се препънат, намалило 

е броя на верните, защото злото е 
упражнило голяма власт над човечеството. 
57. Позволих това да се случи в името на 
предоставената ви свобода на волята. 
Защото зад цялата поквара, цялата тъмнина 
и заблудата на хората има Божествена 
светлина - съвестта, която не преминава и 
никога няма да премине. Съществува една 
първоначална същност, която е Духът, 
който пази неопетнена целувката, дадена 
му от Отца, и която е Божественият печат, с 
който изпратих всички Мои деца по пътя на 
борбата. Благодарение на тази 
характеристика нито един от тези духове 
няма да бъде изгубен. (345, 11 –12) 
 
Битката между доброто и злото  
58. Вие също така сте били изумени от 
насилието, което мъжете и жените са 
проявявали в своята злоба през всички 
епохи на вашето човешко съществуване. В 
книгата на вашата историография са 
събрани имената им. В паметната книга на 
вашето съществуване, в книгата, в която Бог 
записва и регистрира всичките ви дела, 
всичките ви дела, са включени и техните 
имена, и вие сте се учудили, че един ум, 
едно човешко сърце, може да съдържа 
толкова много сила за злото, да поддържа 
толкова много смелост, за да не се стресне 
от собствените си дела; че може да заглуши 
гласа на съвестта си, за да не чуе 
счетоводното изискване на Бога, което Той 
изисква чрез него от всички Свои деца. И 
колко често животът на тези духове на тази 
планета е бил дълъг и продължителен. 
59. Хората, които поради свободата на 
волята си се противопоставяха на Моята 
любов и Моята справедливост, Аз 
използвах и се възползвах от самото им 
непослушание, за да ги направя Мои слуги. 
Мислейки, че действат свободно, всичките 
им мисли, думи и дела бяха инструменти на 
Моята справедливост както по отношение 
на тях самите, така и по отношение на 
другите. 
60 Но кога ще приключи това управление? - 
Отецът ви казва: Царството на злото никога 
не е властвало над човечеството, защото 
дори във времената на най-голяма поквара 
е имало верни на Мен хора, послушни на 
Моите наставления и апостоли на Моя 
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закон. Но борбата винаги е съществувала от 
самото начало. 
61 Коя от тези две сили е имала 
превъзходство в битката досега? това на 
злото! Ето защо трябваше да се чуя 
физически сред вас, да застана до вас, да 
съживя надеждата и вярата ви в Мен, да 
стопля сърцата ви и да ви кажа: не сте сами 
по пътя, никога не съм ви лъгал. Никога не 
трябва да променяте принципите, които 
съм вложил във вас. Това е пътят на 
добротата и любовта. (345, 48 – 49) 
62. Вижте как моята светлина разкъсва 
мъглите на вашия свят. Аз се боря срещу 
хората, но само за да изкореня цялото зло, 
което живее в сърцата им. Аз ще вложа 
Светлината и Силата на Моята Любов в 
онези, които Ме следват вярно, и те ще 
кажат: "Нека потърсим змея, който ни 
дебне - звяра, който ни кара да грешим и да 
обиждаме Господа". Те ще го търсят по 
моретата, в пустинята, в планините и 
горите, в невидимото, но няма да го 
намерят, защото то живее в сърцето на 
човека. Само тя го е родила и там е растяло, 
докато е завладяло земята. 
63. Когато светкавицата на Моя меч на 
светлината рани сърцето на всеки човек, 
насилието, идващо от злото, ще става все 
по-слабо и по-слабо, докато не изчезне. 
Тогава ще кажете: "Господи, с божествената 
сила на Твоето милосърдие победих 
дракона, който мислех, че ме дебне от 
невидимото, без да мисля, че го нося в 
собственото си сърце." 
64 Когато веднъж мъдростта засияе във 
всички хора - кой тогава ще се осмели да 
превърне доброто в зло? Кой тогава ще се 
откаже от вечното заради тленното? Истина 
ви казвам: никой, защото всички вие ще 
бъдете силни в Божествената мъдрост. 
Грехът е резултат от невежество и слабост. 
(160, 51 – 54) 
 
Изкушения и съблазни  
65 Човечеството отглежда много "дървета"; 
гладът и мизерията на хората ги карат да 
търсят сянка и плодове от тях, които им 
предлагат спасение, справедливост или 
мир. Тези дървета са учения на хора, често 
вдъхновени от омраза, егоизъм, желание за 
власт и заблуда за величие. Плодовете им 

са смърт, кръв, разрушение и оскверняване 
на най-святото нещо в живота на човека, а 
именно свободата на вярата, мисълта, 
словото - с една дума, ограбване на 
свободата на ума. Тъмните сили се надигат, 
за да се борят срещу светлината. (113, 52 – 
53) 
66. казах ти, възлюбен Израел, че ще дойде 
време, когато ще се появят лоши 
говорители, които ще дадат достъп на 
фалшивия Исус, и в материалния си 
стремеж ще заблудят, като кажат, че чрез 
тях говори Учителят. Ще се появят фалшиви 
"лидери" и фалшиви "пророци", фалшиви 
"войници", които ще се опитат да ви 
отклонят от пътя на светлината и истината 
със своите думи и материални стремежи. 
(346, 38) 
67. молете се, осъзнайте, че сега е 
моментът, в който моята справедливост и 
моята светлина са разбунили всички тъмни 
сили. Това е трудно и опасно време, защото 
дори съществата, които живеят в 
тъмнината, ще се преструват на същества от 
светлина сред вас, за да ви съблазнят и 
объркат. Давам ви Моята светлина, за да не 
се отклонявате от пътя и да не се оставяте 
да бъдете измамени от онези, които 
използват името Ми напразно. 
68. Измамниците са не само невидими 
същества, но и въплътени в хора, които ви 
говорят за учения, претендиращи да са 
светли, но противоречащи на моите учения. 
Не ги слушай. (132, 7 – 8) 
69. моето царство е силно и могъщо и ако 
съм допуснал друга сила да се издигне 
пред моята сила и мощ - тази на злото - то 
е, за да докажа моята; така че в лицето на 
измамата, на тъмнината, вие да видите и да 
изпитате силата на моята светлина и моята 
истина. Това се случва, за да можеш да 
разбереш, че това царство на тъмните 
сенки, на отклоненията и изкушенията, 
макар и да има голяма сила, е Мое оръдие 
и в действителност Аз го използвам. 
70. Когато ви изпитвам, това не е, за да ви 
спра по пътя на еволюцията ви, защото Аз 
очаквам пристигането ви в Моето Царство. 
Но Аз искам да дойдеш при Мен победен 
след битките, силен след борбата, 
изпълнен със светлината на духовния опит 
след дългото поклонничество, изпълнен със 
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заслуги в духа, за да можеш смирено да 
вдигнеш лице и да погледнеш Отца в 
момента, в който Той се приближи, за да ти 
даде Божествената Си целувка, целувка, 
която съдържа цялото щастие и 
съвършенство за твоя дух. (327, 8 - 9) 
 
Морални престъпления  
71. Хора, хора, всички вие, които сте в 
конфликт помежду си! Открих, че отричате 
нечестието си и се хвалите с това, което 
смятате за величие, докато криете 
срамните си петна. Но аз ви казвам, че 
човек, който се смята за достоен за похвала 
с привидното си величие, е беден духовно. 
А на онези, които поради липса на 
добродетел хулят грешките на другите и 
съдят чуждите прегрешения, трябва да 
кажа, че са лицемери и са много далеч от 
справедливостта и истината. 
72. убиват не само тези, които отнемат 
живота на тялото, но и тези, които 
разкъсват сърцето чрез клевета. Онези, 
които убиват чувствата на сърцето, вярата, 
идеала, са убийци на духа. И колко от тях 
живеят на свобода, без затвор и без вериги. 
73. Не се учудвайте, че ви говоря по този 
начин, защото виждам сред вас разрушени 
домове, защото, пренебрегвайки 
задълженията си, сте поели нови 
ангажименти извън тях, без да се 
интересувате от болката и изоставянето на 
близките си. Огледайте се около себе си, 
колко разрушени домове има, колко жени 
са в безпаричие и колко деца са без баща. 
Как е възможно в тези сърца да има 
нежност и любов? Не смятате ли, че онзи, 
който е убил щастието на тези хора и е 
унищожил това, което е било свещено, е 
престъпник? 
74. Толкова сте свикнали със злото, че дори 
хората, които изобретяват новите оръжия 
на смъртта, наричате велики, защото те 
могат да унищожат милиони животи за 
един миг. А вие дори ги наричате учени. 
Къде е причината за това? Човек може да 
бъде велик само чрез Духа, а научен - само 
този, който върви по пътя на истината. 
(235,36 - 39) 
 
Безсилие и преходност на злото  

75. Голяма, много голяма е човешката 
поквара във вашите очи, страшна ви се 
струва властта и силата на злото, която 
хората упражняват; но Аз ви казвам, че тя е 
слаба в сравнение със силата на Моето 
правосъдие, в сравнение с Моята 
Божественост, която е Господар на съдбата, 
на живота, на смъртта и на цялото 
творение. (54, 70) 
76. Само същество, което е толкова 
всемогъщо като Мен, може да се бори с 
Мен. Но вярвате ли, че ако от Мен излезе 
Божественост, това ще бъде против Мен? 
Или вярвате, че то може да се появи от 
нищото? Нищо не може да произлезе от 
нищото. 
77. Аз съм Всичко и никога не съм се 
раждал. Аз съм началото и краят, Алфата и 
Омегата на всичко сътворено. 
78. Можете ли да си представите, че някое 
от съществата, създадени от Мен, може да 
достигне до Бога? Всички създания имат 
граници, а за да бъдеш Бог, е необходимо 
да нямаш граници. Онези, които са лелеели 
тези мечти за власт и величие, са изпаднали 
в мрака на собствената си арогантност. (73, 
34 - 35) 
79. Истина ти казвам, че няма сила, която да 
можеш да противопоставиш на моята 
любов. Враговете се оказват слаби, 
противопоставящите се сили са слаби, 
оръжията, които се опитват да се борят 
срещу истината и справедливостта, винаги 
са били крехки. 
80. Борбата, която силите на злото водят 
срещу Божествената справедливост, ви се 
струва безкраен конфликт. И все пак пред 
лицето на вечността това ще бъде като миг, 
а прегрешенията, извършени по време на 
несъвършенството на твоя дух, ще бъдат 
като малко петно, което твоята добродетел 
и моята любяща справедливост ще заличат 
завинаги. (179, 12 - 13) 
 
Силата на прошката  
81. Моля всички вас, хора, да считате тези 
хора тук за свои представители: Кога ще се 
издигнете вътрешно, ще се обичате един 
друг и ще си прощавате един на друг 
обидите? Кога най-накрая ще настъпи мир 
на вашата планета? 
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82 Прошката, която произлиза от любовта, е 
единственото учение, което преподавам, и 
тя притежава мощна сила да променя злото 
в добро, да превръща и преобразява 
грешника в добродетелен човек. 
83 Научете се да прощавате и ще поставите 
началото на мира във вашия свят. Ако е 
необходимо да простите хиляда пъти, 
трябва да го направите хиляда пъти. Не 
знаете ли, че примирението в подходящия 
момент ще ви спаси от изпиването на чаша 
страдание? (238, 12 -14) 
84. Докато сте хора, помнете Ме на кръста, 
когато простих на палачите Си, благослових 
ги и ги изцелих, 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 Аз ще го накарам да почувства 
силата Ми в моментите на изпитание. (263, 
56) 
85 Прощавайте си един на друг и така ще 
намерите облекчение за себе си и за този, 
който ви е обидил. Не носете в духа си 
бремето на омразата или обидата; бъдете 
чисти по сърце и ще откриете тайната на 
мира и ще живеете като апостоли на Моята 
истина. (243,63) 
 

Глава 41 - Връзката между този и 
отвъдния свят  
 
Вдъхновение и помощ от духовния свят 
1 Всички вие се изкачвате по стълбата на 
духовното съвършенство; някои са 
достигнали развитие, което сега не можете 
да разберете, други идват след вас. 
2 Великите духове, велики с борбата си, с 
любовта си, с усилията си, търсят хармония 
с малките си братя и сестри, с далечните, 
небрежните; техните задължения са 
благородни и високи, любовта им към 
Моята Божественост и към вас също е 
много голяма. 
3. Тези духовни същества знаят, че са 
създадени за дейност, за висше развитие; 
те знаят, че за децата на Бога няма 
бездействие. В Творението всичко е живот, 

движение, равновесие, хармония и затова 
тези безбройни същества работят, напрягат 
се и се радват на борбата си, знаейки, че по 
този начин прославят своя Господ и служат 
на прогреса и усъвършенстването на 
ближния си. 
4 Днес, когато сте извън пътя, очертан за 
вас от Моя Закон, вие не знаете влиянието, 
което тези ваши братя и сестри оказват 
върху вас; но ако имате чувствителността да 
възприемате излъчванията, вдъхновенията 
и посланията, които ви изпращат, ще имате 
представа за безбройните професии и 
благородни дела, на които те посвещават 
съществуването си. 
5. Трябва да знаете, че тези духовни 
същества, в своята любов и уважение към 
законите на Създателя, никога не вземат 
това, което не им принадлежи, не докосват 
забраненото и не влизат там, където знаят, 
че не трябва, за да не внесат дисхармония в 
основните компоненти на творението. 
6 Колко различно постъпват хората на 
земята, които в желанието си да бъдат 
велики и могъщи в света, без ни най-малко 
да уважават моите учения, търсят с ключа 
на науката разрушителните сили на 
природата, отварят портите на непознати 
сили и по този начин разрушават 
хармонията в природата, която ги 
заобикаля! 
7 Кога човекът ще разбере как да се 
направи възприемчив, за да слуша мъдрите 
съвети на духовния свят и да се остави да 
бъде ръководен по този начин от неговите 
вдъхновения? 
8 наистина, казвам ви, това ще е 
достатъчно, за да ви отведе по безопасен 
начин до върха на планината, която ви 
предстои; там ще видите пред себе си 
пряка и светла пътека, по която вървят 
духовете, които сега са там само за да ви 
правят добро и да ви помагат в 
трудностите, приближавайки ви стъпка по 
стъпка към края на пътя, където вашият 
Отец очаква всички вас. 
9 Тъй като ви говорих за добротата и 
духовната висота на тези същества, трябва 
да ви кажа, че и те, както и вие, от самото 
начало са имали дара на свободната воля, 
т.е. истинската и свещена свобода на 
действие, която е доказателство за любовта 
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на Създателя към Неговите деца. (20,28 – 
36) 
10. Вие не ходите сами, защото Моето 
насърчение и Моята светлина са с всеки от 
вас. Но в случай че това ви се струва малко, 
съм поставил до всяко човешко същество 
духовно същество от светлина, което да бди 
над стъпките ви, да ви накара да 
подозирате за някоя опасност, да ви служи 
като спътник в самотата и като помощник в 
житейския път. Те са онези същности, които 
наричате ангели пазители или защитници. 
11. никога не проявявайте неблагодарност 
към тях и не бъдете глухи за техните 
вдъхновения, защото силите ви няма да са 
достатъчни, за да преминете всички 
изпитания на живота. Нуждаете се от хора, 
които са по-напреднали от вас и които 
знаят нещо за вашето бъдеще, защото Аз 
съм им го разкрил. 
12 Борбата на тези същества е много 
трудна, докато не постигнете 
одухотворяване, защото допринасяте много 
малко от ваша страна, за да им помогнете в 
трудната им мисия. 
13. Когато вашата духовност ви позволи да 
усетите и възприемете присъствието на 
онези ваши братя и сестри, които работят 
невидимо, без да се показват, за вашето 
благополучие и напредък, ще съжалявате, 
че сте ги принудили да страдат толкова 
много заради вашите грехове. Но когато 
това прозрение се появи във вас, то е 
защото вече е станало светлина в ума ви. 
Тогава ще се събуди състрадание, 
благодарност и разбиране към тях. 
14 Какво голямо щастие ще изпитат твоите 
защитници, когато видят, че трудът им е 
подкрепен от теб и че вдъхновението им е 
в хармония с твоето възвисяване! 
15 Имате толкова много братя и сестри и 
толкова много приятели в "Духовната 
долина", които не познавате. 
16 Утре, когато познанието за духовния 
живот се разпространи по цялата земя, 
човечеството ще осъзнае значението на 
тези същества при теб и хората ще 
благославят моя Промисъл. (334, 70 - 76) 
17 Истина ви казвам, ако вярата ви беше 
твърда, нямаше да имате желание да 
усещате присъствието на духовното със 
сетивата на плътта, защото тогава духът 

щеше да е този, който щеше да възприема с 
тънката си сетивност света, който пулсира 
около вас непрестанно. 
18. Да, човечество, ако вие се чувствате 
отдалечени от духовния свят, тези същества 
не могат да се чувстват отдалечени от 
хората, тъй като за тях няма разстояния, 
няма граници, нито препятствия. Те живеят 
в духовния свят и затова не могат да бъдат 
отдалечени от живота на човешките 
същества, чието най-висше предназначение 
е възходящото развитие и усъвършенстване 
на духа. (317, 48 - 49) 
19 Единственото разстояние, което 
съществува между вас и Бога или между 
вас и духовно същество, не е материално, а 
духовно, причинено от липсата на 
подготовка, чистота или готовност да 
приемете вдъхновение и духовно влияние. 
20. Никога не поставяйте това разстояние 
между вас и вашия Учител или между вас и 
духовния свят, тогава винаги ще се радвате 
на благата, които моята любов излива върху 
онези, които знаят как да я търсят. Винаги 
ще усещате, че духовният свят е близо до 
сърцето на онези, които се подготвят да го 
усетят. 
21. Колко голямо е разстоянието, което 
човечеството в днешно време поставя 
между себе си и духовния живот! То е 
толкова голямо, че днешните хора смятат, 
че Бог е безкрайно далеч от тях и че 
Небесното царство е далечно и недостъпно. 
(321, 76 - 78) 
22 Казвам ви, че няма човешки ум, който да 
не живее под влиянието на духовния свят. 
23 Мнозина ще отричат това, но никой няма 
да успее да докаже, че е невъзможно 
човешкият ум да приема мислите и 
вибрациите не само на духовните същества 
и на своите събратя, но и на моите. 
24 Това е откровение за цялото човечество - 
откровение, което, когато се разпространи, 
ще намери отворени сърца, които ще го 
приемат с голяма радост; също така то ще 
срещне и упорити противници и борци. 
25. Но какво ще успеят да направят, за да 
попречат на светлината на духовното 
царство да засияе в живота на хората? 
Какви средства ще могат да използват 
невярващите, за да премахнат тази 
вибрация? Кой е този, който се смята за 
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извън всеобщото влияние, което е 
съзидателната и жизнеутвърждаваща сила 
на Бога? 
26. говоря на съвестта ви, на духа ви и на 
разума ви, но отново ви казвам, че 
получавате послания, идеи и вдъхновения 
от други нива на съществуване и че както не 
знаете откъде духът ви се е въплътил в това 
ваше тяло, така не знаете и кой му се 
представя невидимо и неуловимо. (282, 33- 
37) 
  
Объркани и злонамерени духове  
27 Този път е различен от първия и втория. 
Днес живеете в хаос от разгърнати стихии, 
видими и невидими. Горко на този, който 
не бди, защото ще бъде победен, а този, 
който е екипиран, трябва да се бори! 
28 Хиляди невидими очи те наблюдават: 
едни, за да те причакат по пътя ти и да те 
повалят, други, за да те защитят. (138, 26 - 
27) 
29 Големите легиони от объркани духовни 
същества водят война с хората, 
възползвайки се от тяхното невежество, 
тъпота и липса на духовно виждане; хората 
не са се снабдили с оръжията на любовта, 
за да се защитят от техните атаки, затова 
изглеждат като беззащитни същества в тази 
борба. 
30 Беше необходимо моето духовно учение 
да дойде при вас, за да ви научи как трябва 
да се въоръжите, за да победите в тази 
битка. 
31. От този невидим свят, който тъче и 
живее във вашия собствен свят, се излъчват 
влияния, които поразяват хората, било то в 
умовете им, в чувствата им или във волята 
им, и ги превръщат в предани слуги, роби, 
инструменти и жертви. Духовните прояви 
се появяват навсякъде, но въпреки това 
светските хора все още не искат да 
възприемат това, което заобикаля техния 
дух. 
32 Необходимо е да се започне битката за 
унищожаване на тъмнината, така че когато 
светлината засияе в хората, всички да се 
издигнат обединени в истинско общение и 
чрез молитвата да победят в битката, която 
ще поведат срещу силите, които са ги 
владеели толкова дълго време. 

33 Хора и народи са се поддали на силата 
на тези влияния, без човечеството да 
забележи. Редките и непознати болести, 
причинени от тях, са потиснали хората и са 
объркали учените. 
34. Колко раздори, колко объркване и 
болка е натрупал човекът върху себе си. 
Липсата на молитва, морал и духовност е 
привлякла нечистите и разтревожени 
същества. Но какво може да се очаква от 
тези, които са уединени без светлина и без 
подготовка? 
35 Има хора, които си измамил и потиснал, 
които си обезпокоил и унизил. Те могат да 
ви изпратят само объркване и мрак, могат 
само да ви отмъстят и да ви укорят. (152,22 
- 28) 
36. Легиони от същества на мрака идват 
като гръмотевични облаци сред 
човечеството, предизвикват сътресения, 
объркват мислите и помрачават сърцата на 
хората. И въпреки че човечеството 
разполага с оръжия, за да се защити от тези 
коварни атаки, някои не знаят как да ги 
използват, а други дори не подозират, че ги 
притежават. (240, 53) 
37. Днешното човечество, колкото и голямо 
да е то във вашите очи, е много малко в 
сравнение със света на духовете, които го 
заобикалят. С каква сила тези легиони 
нахлуват по пътищата на хората, но те не 
възприемат, не усещат, не чуват света, 
който ги заобикаля. (339, 29) 
38. Човек, който е изпаднал в греховен 
живот, е способен да повлече след себе си 
цял легион от същества на мрака, които ще 
го накарат да остави по пътя си следа от 
вредни влияния. (87, 7) 
39. Ако можеше да видиш оттук "духовната 
долина", в която се намират 
материализираните същества - тези, които 
не са работили нищо за духовното пътуване 
след този живот - щеше да си съкрушен. Но 
нито за миг не бихте казали: "Колко ужасно 
е Божието правосъдие!" Не, вместо това ще 
възкликнете: "Колко сме неблагодарни, 
колко сме несправедливи и жестоки към 
себе си! Колко безразлични сме към духа 
си и колко студени сме били като ученици 
на Исус!" 
40. Затова Отецът е позволил на тези 
същества да се проявяват понякога в 
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живота ви, като ви съобщават болезнените, 
страшни вести за своя мрачен и 
безметежен живот. Те са обитатели на свят, 
който не притежава сияйната светлина на 
духовните домове, нито красотите на 
земята, която са обитавали преди. (213, 52 - 
53) 
41. Легионите от духовни същества, които 
се скитат безцелно по света и чукат по 
различни начини на вратите на човешките 
сърца, често са гласове, които искат да ви 
кажат да се събудите, да отворите очите си 
за реалността, да се покаете за грешките си 
и да се обновите, така че по-късно, когато 
оставите тялото си в лоното на земята, да 
не ви се налага да плачете, както те, за 
самотата, невежеството и материализма си. 
Разберете как светлината извира дори от 
тъмнината, защото нито един лист от 
дървото не се движи без Моята воля; по 
същия начин духовните прояви, които се 
увеличават с всеки изминал ден, накрая ще 
залеят хората по такъв начин, че в крайна 
сметка ще победят скептицизма на 
човечеството. (87, 65) 
42. молете се за онези, които се 
отдалечават от вас и тръгват към отвъдното, 
защото не всички успяват да намерят пътя, 
не всички успяват да се издигнат духовно и 
не всички постигат мир за кратко време. 
43 Някои живеят в духовното под заблудата 
на материалния живот; други страдат от 
жестоки угризения; трети са изтръпнали, 
погребани заедно с телата си под земята, а 
четвърти не могат да се отделят от близките 
си, от тези, които са останали в света, 
защото скръбта, егоизмът и човешкото 
невежество ги задържат, привързват ги към 
материята и ги лишават от мир, светлина и 
напредък. 
44. Нека духовете, които все още са в този 
свят, но все още не са техни, да продължат 
напред; нека се откажат от благата, които са 
притежавали и обичали в този живот, за да 
могат да издигнат духа си в безкрая, където 
ги очаква истинското наследство. (106, 35 - 
37) 
45. За духа ви ще бъде много приятно да 
бъдете приети от тях при пристигането си в 
"духовната долина" и да получите знаци на 
благодарност за милостта, която сте 
проявили към тях. Радостта ви ще бъде 

голяма, когато ги видите пронизани от 
светлина. 
46. Но колко тъжно ще бъде, когато 
срещнеш този легион от същества, 
потъмнели от объркване, и разбереш, че те 
са очаквали от теб дело на любов, а ти не си 
им го дал. (287, 58) 
47. истина ви казвам: Ако към вас, хората, 
се отнасям с толкова много любов и 
милост, със същата грижа се обръщам и 
към онези, които изкупуват миналите си 
прегрешения в отвъдното. Изпращам 
Своята светлина на тези същества, за да ги 
освободя от разсеяността им, която е като 
тъмнина, и от самообвиненията им, които 
са "огън", за да ги изпратя след това сред 
хората, така че тези, които преди са сеели 
болка в сърцата, сега, надарени със 
светлината на познанието, да станат 
благодетели и защитници на своите братя и 
сестри. (169, 6) 
 
Битката на духовете за хората  
48 Отвъд човешкия ви живот съществува 
свят на духове, ваши братя и сестри, 
невидими за човека същества, които се 
борят помежду си, за да ви завладеят. 
49. Тази борба се дължи на разликата в 
еволюцията, в която се намират едни и 
други. Докато Съществата на Светлината, 
подкрепяни от идеала за любов, хармония, 
мир и съвършенство, обсипват пътя на 
човечеството със светлина, като винаги му 
вдъхват добро и му разкриват всичко, което 
е за доброто на хората, Съществата, които 
все още се придържат към материализма 
на Земята, които не са успели да се 
откъснат от своя егоизъм и любовта си към 
света, или които безкрайно подхранват 
човешките пристрастия и наклонности, 
засяват пътя на хората с обърквания, като 
помрачават ума, заслепяват сърцата, 
поробват волята, за да се възползват от 
хората и да ги превърнат в инструменти на 
своите планове или да ги използват като 
свои собствени тела. 
50. Докато Духовният свят на Светлината се 
опитва да спечели духа на хората, да му 
отвори пролука към Вечността; докато тези 
благословени войнства се трудят 
непрестанно, увеличавайки любовта си, 
превръщайки се в медицински сестри край 
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леглото на болката, в съветници на човека, 
който носи бремето на голяма отговорност; 
да станат съветници на младите, защитници 
на децата, спътници на онези, които се 
забравят и живеят сами, легионите от 
същества без светлината на духовната 
мъдрост и без възвисяващото чувство на 
любовта също работят непрестанно сред 
хората. Но целта им не е да ви улеснят пътя 
към духовното царство - не; намерението 
на тези същества е напълно 
противоположно, стремежът им е да 
управляват света, да продължат да бъдат 
негови господари, да се увековечат на 
земята, да управляват хората и да ги 
превърнат в роби и оръдия на своята воля - 
с една дума: да не им позволят да им 
отнемат това, което винаги са смятали за 
свое: света. 
51 И така, ученици, между едните и другите 
същества се води ожесточена битка - битка, 
която физическите ви очи не виждат, но 
чиито отражения се усещат всеки ден във 
вашия свят. 
52 За да може това човечество да се защити 
и да се освободи от злите влияния, то се 
нуждае от познаване на истината, която го 
заобикаля, трябва да се научи да се моли с 
Духа и също така трябва да знае с какви 
способности е надарено, за да може да ги 
използва като оръжия в тази голяма битка 
на доброто срещу злото, на светлината 
срещу мрака, на одухотворяването срещу 
материализма. 
53 Самият Духовен свят на Светлината 
работи, бори се и подготвя всичко, за да 
може един ден светът да тръгне по пътя на 
одухотворяването. 
54 Помислете за всичко това и ще можете 
да си представите жестокостта на тази 
борба на вашите духовни братя и сестри, 
които се борят за спасението на хората - 
борба, която за тях е чаша, с която вие 
постоянно им давате да пият жлъчката на 
неблагодарността, защото се ограничавате 
да получавате от тях всички блага, които те 
ви дават, но без никога да заставате до тях, 
за да ги подкрепите в борбата им. 
55. Малцина са тези, които знаят как да се 
присъединят към тях, малцина са тези, 
които са възприемчиви към техните 
вдъхновения и следват указанията им. Но с 

каква сила те преминават през живота, 
колко защитени се чувстват, какви наслади 
и вдъхновения вдъхновяват духа им! 
56. Мнозинството от хората се разкъсват 
между двете влияния, без да избират 
едното, без да се отдават напълно на 
материализма, но и без да полагат усилия 
да се освободят от него и да одухотворят 
живота си, т.е. да го издигнат чрез доброто, 
чрез знанието и духовната сила. Те все още 
са изцяло във война със себе си. 
57. Тези, които са се отдали напълно на 
материализма, без да се интересуват 
повече от гласа на съвестта и които 
пренебрегват всичко, което се отнася до 
техния дух, вече не се борят, те са победени 
в битката. Те вярват, че са победили, че са 
свободни, но не осъзнават, че са 
затворници и че е необходимо легионите 
на светлината да слязат в мрака, за да ги 
освободят. 
58. Изпращам това послание на светлината 
до всички народи на Земята, за да могат 
хората да се събудят, да осъзнаят кой е 
врагът, с когото трябва да се борят, докато 
го победят, и какви оръжия носят, без да 
знаят това. (321, 53 - 63) 
 
Връзката с духовния свят на Бога  
59. Ученици, събудете се и осъзнайте 
времето, в което живеете. Казвам ви: както 
никой не може да спре Моето правосъдие, 
така и никой не може да затвори портите 
към Отвъдното, които Моята милост отвори 
за вас. Никой няма да може да попречи на 
посланията на светлина, надежда и 
мъдрост да достигнат до хората от тези 
светове. (60, 82) 
60. Позволих ви да контактувате със 
съществата от отвъдното за кратко време, 
което не одобрих във "Втората епоха", 
защото тогава не бяхте подготвени за това - 
нито те, нито вие. Тази врата е отворена от 
Мен в това време и с нея Аз сбъдвам 
предсказанията на Моите пророци и някои 
от Моите обещания. 
61 През 1866 г. тази невидима врата се 
отвори за вас, а също и за предавателния 
орган на избраните за нея, за да оповестят 
посланието, което духовете на светлината 
щяха да донесат на хората. 
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62 Преди онази година в народите и 
племената на земята се появиха духовни 
същества, които очакваха моето идване. 
(146, 15) 
63. Ако днешните хора не бяха толкова 
твърди и безчувствени, те несъмнено щяха 
да получават послания от духовния свят 
постоянно и понякога щяха да се оказват 
заобиколени от множество същества, които 
непрестанно работят за пробуждането на 
хората, и щяха да открият, че никога не са 
сами. 
64 Някои наричат този свят "невидим", а 
други - "извънземен". Но защо? Просто 
защото им липсва вяра, за да "видят" 
духовното, и защото човешката им окаяност 
ги кара да се чувстват далечни и чужди на 
света, който би трябвало да чувстват в 
сърцата си. (294, 32 - 33) 
65 Вие се учудвате, че едно духовно 
същество се изявява или общува с вас, без 
да се замисляте, че вие също се изявявате и 
дори се изявявате в други светове, в други 
сфери. 
66. Твоята "плът" [душа] не знае, че духът ти 
се съединява с Мен в моментите на 
молитва, не е в състояние да възприеме 
приближаването до твоя Господ чрез този 
дар - не само до Моя дух, но и до този на 
твоите духовни братя и сестри, които си 
спомняш в моментите на молитва. 
67 Също така не знаете, че в часовете на 
почивка, когато тялото спи, духът, в 
зависимост от степента си на развитие и 
одухотворяване, се отделя от тялото и се 
появява на далечни места, дори в духовни 
светове, които умът ви дори не може да си 
представи. 
68. Никой не е изненадан от тези 
разкрития. Разберете, че в момента се 
приближавате към завършека на времето. 
(148, 75 - 78) 
69. Искам чистите мисли да бъдат езикът, 
на който общувате с братята и сестрите си, 
които живеят в духовното, да се разбирате 
по този начин и наистина, вашите заслуги и 
добрите ви дела ще им бъдат от полза; 
точно както влиянието на тези на 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. 

70 Одухотворете се и ще изпитате в живота 
си благотворното присъствие на тези 
същества: ласката на майката, която е 
оставила детето си на земята, топлината и 
съветите на бащата, който също е трябвало 
да си отиде. (245, 7 - 8) 
71. Този труд ще бъде критикуван и 
отхвърлен от мнозина, когато научат, че в 
него са се проявили духовни същности. Но 
не се тревожете, защото само невежите ще 
се борят с тази част от Моето учение. 
72. колко пъти апостолите, пророците и 
пратениците на Господа са говорили на 
света под влиянието на духовни същества 
от светлина, без човечеството да разбере 
това, и колко пъти всеки от вас е действал и 
говорил по волята на духовни същности, 
без да го осъзнава! И точно това, което 
винаги се е случвало, сега ви потвърдих. 
(163, 24 - 25) 
73. ако само любопитството ви накара да 
потърсите общуване с Отвъдното, няма да 
намерите истината; ако желанието за 
величие или суета ви доведе до това, няма 
да получите истинска проява. Ако 
изкушението залъгва сърцето ти с фалшиви 
цели или егоистични интереси, ти също 
няма да получиш общение със светлината 
на Моя Свети Дух. Само благоговението, 
чистата молитва, любовта, милосърдието и 
духовното ви извисяване ще предизвикат 
чудото, при което духът ви ще разпери 
криле, ще прекоси пространствата и ще 
достигне духовните домове, доколкото това 
е Моята воля. 
74. Това е благодатта и утехата, която 
Светият Дух е предназначил за вас, 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 духовно 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. 
75. 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 контакт и 
че наближава времето, когато въплътените 
и безплътните духове ще могат да общуват 
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помежду си от дух на дух, без да използват 
никакви материални или човешки средства, 
т.е. чрез вдъхновение, чрез дарбата на 
духовна чувствителност, откровение или 
интуиция. Очите на духа ви ще могат да 
възприемат присъствието на отвъдното, 
след това сърцето ви ще може да усети 
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. 
76. Тогава ще разберете какъв е животът на 
вашия дух, кой е той и кой е бил, ще 
познаете себе си, без да се виждате в 
такива тесни граници, каквито са тези, 
които съответстват на вашите тела. Защото 
Отец ви казва: дори ако вашата телесна 
материя е наистина малка, колко подобен е 
вашият дух на Моя Божествен Дух! (244,21-
24) 
 

Глава 42 - Вина и изкупление, 
изпитания и страдания  
 
Необходимостта от покаяние и изкупление 
1 Ако често ти позволявам да пиеш същата 
чаша, която си дал на братята си, то е 
защото само така някои ще разберат злото, 
което са причинили; и като преминат през 
същото изпитание, през което са накарали 
другите да преминат, ще познаят болката, 
която са им причинили. Това ще просветли 
духа им и ще доведе до разбиране, 
покаяние и съответно до изпълнение на 
Моя закон. 
2 Но ако искаш да избегнеш страданията 
или да не изпиеш чашата на горчивината, 
можеш да го направиш, като изплатиш 
дълга си чрез покаяние, чрез добри дела, 
чрез всичко, което ти казва съвестта. По 
този начин ще изплатите дълг на любовта, 
ще върнете чест, живот, мир, здраве, 
радост или хляб, които в един или друг 
момент сте отнели от ближния си. 
3 Вижте колко различна е реалността на 
Моята праведност от представата, която 
имахте за вашия Отец. 
4 не забравяйте: ако ви казах, че никой от 
вас няма да се изгуби, непременно ви казах 
също, че всеки дълг трябва да се изплати и 
всяко престъпление да се изтрие от книгата 

на живота. От вас зависи да изберете пътя, 
по който да стигнете до Мен. Все още 
притежавате свобода на волята. 
5 Ако предпочитате стария закон за 
възмездието, както все още правят хората 
от гордите народи, вижте резултатите им! 
6 Ако искате лакътят, с който измервате 
ближните си, да измерва и вас, не е нужно 
да чакате дори да влезете в другия живот, 
за да получите Моята правда; защото тук 
(на земята), когато най-малко очаквате, ще 
се окажете в същото критично положение, в 
което сте поставили ближните си. 
7 Но ако искаш един по-висш закон да ти се 
притече на помощ, не само да те освободи 
от болката, от която най-много се 
страхуваш, но и да ти вдъхне благородни 
мисли и добри чувства, помоли се, призови 
Ме и след това тръгни по пътя на борбата, 
за да ставаш все по-добър, да бъдеш силен 
в изпитанията - с една дума, да изплащаш с 
любов дълга, който имаш към своя Отец и 
към ближния си. (16, 53 - 59) 
8 Често някой ме пита: "Учителю, ако Ти 
прощаваш прегрешенията ни, защо ни 
позволяваш да ги изкупуваме с болка?" На 
това ви казвам: Прощавам ти, но е 
необходимо да поправиш тези 
прегрешения, за да възстановиш чистотата 
на духа си. (64, 14) 
9 Казах ви, че и последното петно ще се 
изтрие от сърцето на човека, но ви казвам 
също, че всеки трябва да измие 
собственото си петно. Спомнете си, че ви 
казах: "С лакътя, с който мерите, ще се 
мери" и "Каквото посеете, това ще 
пожънете". (150,47) 
10. От материалните дарения, които 
човечеството Ми прави, Аз приемам 
доброто намерение само ако то е добро в 
действителност; защото един дар не винаги 
изразява щедро и благородно намерение. 
Колко често хората Ми принасят жертва, за 
да прикрият лошите си дела или за да 
поискат нещо от Мен в замяна. Затова ви 
казвам, че мирът на духа не е за продан, че 
тъмните ви петна няма да бъдат измити от 
материално богатство, дори и да Ми 
предложите най-голямото съкровище. 
11 Покаяние, скръб за това, че Ме 
обидихте, обновление, поправяне, 
обезщетение за извършените прегрешения, 



217 
 

всичко това със смирението, на което ви 
научих - да, тогава хората Ми принасят 
истинските жертви на сърцето, ума и 
мисълта, безкрайно по-приятни на вашия 
Отец от тамяна, цветята и свещите. (36, 27 - 
28) 
  
Законът за изкуплението  
12 ти имаше възможност една след друга и 
в това можеш да видиш моята безкрайна 
любов към теб; защото ти дадох дарове и 
предоставих на твоето същество 
възможността да се поправи, да пречисти и 
усъвършенства духа си, вместо да те 
накажа или осъдя завинаги, както си 
мислил в миналото. 
13 Кой, знаейки тези учения и вярвайки, че 
са верни, би се осмелил да обърне гръб на 
земния си дълг, знаейки, че по този начин 
ще направи още по-тежко изкупление за 
духа си? 
14 Защото, макар да е вярно, че Моята 
праведност ви дава нови възможности да 
премахнете петната и да поправите 
грешките си, също така е вярно, че с всяка 
възможност броят на изпитанията се 
увеличава и че неприятностите и 
страданията всеки път стават по-силни, 
точно както са по-сериозни и допуснатите 
грешки. 
15. Вашият дълг - не бива да се говори за 
наказание - ще бъде да възстановите, да 
подновите, да поправите и да платите до 
последния дълг. Никой - нито Небесният ви 
Отец, нито братята и сестрите ви на земята 
или в духовната долина - няма да направи 
това, което само вие трябва да направите, 
въпреки че ви казвам, че винаги ще се 
отзова на призива ви. Когато се чувствате 
самотни и изоставени, ще усещате Моето 
присъствие, а духовният свят винаги ще 
идва да ви подкрепя в бремето на вашия 
кръст. (289, 45 -47) 
16 Единствено Моята любов и Моята 
справедливост могат да защитят днес 
онези, които жадуват за нея. Само Аз, в 
Своята съвършена справедливост, мога да 
приема този, който сам отнема живота си. 
17 Ако те знаеха, че изоставянето на духа е 
по-страшно от самотата в този свят, щяха 
търпеливо и смело да устояват до 

последния ден на земното си 
съществуване. (165, 73 - 74) 
18. не погубвам никое от децата Си, 
колкото и да Ме обиждат; запазвам ги и им 
давам възможност да поправят 
прегрешението си и да се върнат в пътя, 
който са напуснали. Но въпреки че съм им 
простил, те се сблъскват с плодовете на 
делата си и именно те ги съдят и им 
показват правилния път. (96, 55) 
 
Причината за изпитанията и трудностите  
19 Познайте себе си! Размишлявал съм 
върху съществуването на хората от всички 
времена и знам каква е била причината за 
всички техни болки и нещастия. 
20. От първите времена съм виждал как 
хората отнемат живота си (един на друг) от 
завист, от материализъм, от жажда за 
власт; винаги са пренебрегвали духа си, 
вярвайки, че са само материя, и после, 
когато е дошъл часът да напуснат 
човешката форма на земята, е останало 
само това, което са създали в материалния 
си живот, без да пожънат никакво 
блаженство за духа; защото не са го 
търсили, не са мислили за него, не са се 
грижили за добродетелите на духа, нито за 
знанието. Те се задоволяваха да живеят, 
без да търсят пътя, който ще ги отведе до 
Бога. (11, 42 - 43) 
21. Днес, въпреки напредъка на вашата 
цивилизация, вие все повече се 
отдалечавате от материалната природа, 
както и от духовното, от чистото, от онова, 
което е от Бога. Ето защо с всеки етап от 
живота си вие изпадате във все по-голяма 
слабост, във все по-голямо страдание, 
въпреки желанието си да ставате все по-
силни и щастливи с всеки ден, който 
прекарвате на земята. Но сега вие ще 
направите крачка напред в изпълнението 
на Моя закон, о, жители на земята! (16, 35) 
22. изпитанията, които срещаш по пътя на 
живота си, не са случайни, Аз ти ги 
изпратих, за да придобиеш заслуги. Нито 
едно листо на дървото не се движи без 
Моята воля и Аз съм както в големите, така 
и в малките дела на творението. 
23 Гледайте и се молете, за да разберете 
какъв е плодът, който трябва да пожънете 
от всяко изпитание, така че изкуплението 
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ви да бъде по-кратко. Поеми кръста си с 
любов и Аз ще те накарам да понесеш 
изкуплението си с търпение. (25, 6) 
24. ако сред смеха, удоволствията и суетата 
хората Ме забравят и дори се отричат от 
Мен, защо се отчайват и треперят, когато 
жънат реколтата от сълзи, която измъчва 
духа и тялото им? Тогава те богохулстват, 
като казват, че няма Бог. 
25. Човекът е достатъчно смел, за да 
съгреши, решен да се отклони от пътя на 
Моя закон, но ви уверявам, че е 
изключително страхлив, когато става 
въпрос за изкупление и изплащане на 
дълговете му. Въпреки това Аз ви укрепвам 
в малодушието ви, защитавам ви в 
слабостите ви, изваждам ви от летаргията 
ви, изсушавам сълзите ви и ви давам нови 
възможности, за да можете да си 
възвърнете изгубената светлина и да 
намерите забравения път на Моя закон. 
26 Дойдох да ви донеса, както във Втората 
епоха, хляба и виното на живота, както за 
духа, така и за тялото, за да можете да 
живеете в хармония с всичко, създадено от 
вашия Отец. 
27 В моите пътища процъфтяват 
добродетелите, а в твоите има тръни, 
пропасти и горчивини. 
28 Който казва, че Господните пътища са 
пълни с тръни, не знае какво казва, защото 
Аз не съм причинил болка на никого от 
Моите деца; но онези, които са се 
отклонили от пътя на светлината и мира, ще 
трябва да понесат последствията от 
грешката си, когато се върнат към него. 
29. Защо изпихте чашата на страданието? 
Защо забравихте заповедта на Господа и 
мисията, която ви поверих? Защото вие 
заменихте Моя закон с вашия и имате 
резултатите от вашата суетна мъдрост: 
горчиви страдания, войни, фанатизъм, 
разочарования и лъжи, които ви задушават 
и изпълват с отчаяние. И най-болезненото 
нещо за материализирания човек, за онзи, 
който подчинява всичко на своите 
изчисления и го подчинява на 
материалните закони на този свят, е това, 
че след този живот той все още ще носи със 
себе си бремето на своите отклонения и 
наклонности. Тогава страданието на духа ви 
ще бъде много голямо. 

30 Отърси се от бремето на греха си тук, 
изпълни закона Ми и дойди скоро. Поискай 
прошка от всички, които си наранил, а 
останалото остави на Мен; защото скоро ще 
дойде твоето време да обичаш, ако 
наистина решиш да го направиш. (17, 37 - 
43) 
31. Елате при Мен, всички, които носите 
скрита скръб в сърцето си. Тайно носите в 
себе си болка, причинена от предателство, 
и горчивината ви е много голяма, защото 
това е било много любимо същество, което 
ви е наранило дълбоко. 
32 Помълчете в себе си, за да ви просветли 
молитвата и да разберете дали някога не 
сте били причина да бъдете предадени. 
Тогава молитвата ще ви укрепи в мисълта, 
че трябва да простите на онези, които ви 
предават в любовта, вярата и доверието ви. 
33 Истина ви казвам, че в момента, в който 
простите на този, който ви е обидил, ще 
почувствате напълно Моя мир, защото в 
този момент вашият дух ще се съедини с 
Моя и Аз ще разтворя мантията Си, за да ви 
простя и да ви обгърна и двамата с любовта 
Си. (312, 49 - 51) 
34. в действителност Учителят ви казва: Аз 
съм приготвил за всеки дух царство на мира 
и съвършенството. Но на това царство, 
което съм подготвил, се противопоставя 
друго царство - светът. Докато моето 
царство се печели чрез смирение, любов и 
добродетел, за превземането на другото 
царство са необходими високомерие, 
амбиция, гордост, алчност, егоизъм и 
злоба. 
35 През всички времена светът се е 
противопоставял на Моето царство; през 
всички времена онези, които Ме следват, 
са били потискани и изкушавани в пътя си - 
било от видими влияния, било от невидими 
сили. 
36. Това не е единственият път, в който 
преминаваш през тръни, за да стигнеш до 
Мен, не е първият път, в който духът ти се 
препъва в усилията си да достигне до 
Моето присъствие. През цялото време сте 
водили битката в дълбините на своето 
същество. 
37 Вдъхновението на Моя Дух осветява 
вътрешността ви и разпалва битка с 
тъмните сили, с фалшивите светлини, с 
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фалшивите добродетели, с материята, с 
всичко излишно, с цялата фалшива слава на 
този свят. (327, 3) 
38 Благославям болката, която си изтърпял 
заради мен, защото всичко, което си 
изтърпял заради мен, ще те направи вечно 
достоен. (338,61) 
 
Вяра, отдаване и смирение в изпитанията  
39. Човешкият живот е за духа тигелът, в 
който той се пречиства, и наковалнята, на 
която се изковава. От съществено значение 
е човек да има идеал в духа си, вяра в 
Създателя си и любов към съдбата си, за да 
може да носи кръста си с търпение до 
върха на Голгота. 
40 Без вяра във вечния живот човек изпада 
в отчаяние при всички тежки изпитания; без 
високи идеали той потъва в материализъм; 
а без сила да понесе разочарованието, 
загива в униние или порок. (99, 38 – 39) 
41. казвам ви да обичате кръста си, защото 
ако се бунтувате срещу него, докато го 
носите на раменете си, болката ще разкъса 
дълбока рана в сърцата ви. Наистина 
обичам кръста Си, о, хора; но знаете ли как 
наричам кръста Си? Моят Кръст се състои от 
вас, о, хора, които толкова много обичам. 
(144, 20) 
42. Вярата, покорството и смирението пред 
това, което съм отредил, ще направят пътя 
на изпитанието по-кратък, защото няма да 
извървите пътя на страданието повече от 
веднъж. Но ако по време на изпитанията се 
появят бунт, недоволство или дори 
богохулство, посещението ще бъде по-
дълго, защото тогава ще трябва да 
изминете този път наново, докато научите 
урока. (139, 49) 
43 Казвам ви, че изпитанията, които 
човекът си е приготвил в това време, са 
много тежки, защото са необходими за 
неговото спасение. 
44 Върху възлюбения на всеки човек ще 
бъде извършено божествено правосъдие, 
което ще поиска сметка за работата на 
всяко човешко същество. 
45 Колко важно е човек да придобие 
познание за това какво означава духовното 
изкупление, така че, осъзнавайки, че духът 
има минало, което само Бог знае, да може 
да приеме чашата на страданието с любов, 

търпение, уважение и дори радост, 
знаейки, че по този начин измива минали и 
настоящи петна, плаща дългове и печели 
заслуги пред закона. 
46. Болката няма да доведе до духовно 
извисяване, докато човек не страда с 
любов, с уважение към Моята 
справедливост и с отдаване на това, което 
всеки е получил за себе си. Но само това 
издигане сред изпитанията ще може да 
даде на хората знанието за това, какъв е 
законът на духовното възмездие. (352,36 - 
37, 42 - 43) 
 
Значението на страданието и болката 
47. Ако приписвате житейските изпитания 
на случайността, едва ли ще успеете да 
бъдете силни. Но ако имате представа за 
това какво е изкуплението, какво е 
справедливостта и обезщетението, ще 
намерите извисяване и отдаденост във 
вярата си, за да бъдете победители в 
изпитанията. 
48. Моята воля е да изпитвам духа ти по 
различни начини, защото Аз го формирам, 
оформям и усъвършенствам. За тази цел 
използвам всички неща и всички хора; като 
инструменти използвам и праведния, и 
нечестивия човек. Веднъж използвам 
светлината, друг път правя тъмнината Свой 
слуга. Ето защо ви казвам: Когато се 
окажете в критична ситуация, спомнете си 
за Мен, вашия Учител, който ще ви обясни с 
цялата си любов причината за това 
изпитание. 
49. Има чаши, които всички трябва да 
изпият, някои по-рано, а други по-късно, за 
да могат всички да Ме разберат и обикнат. 
Нещастието, болестта, клеветата, 
безчестието са много горчиви чаши, които 
не достигат само до устните на грешника. 
Помнете, че Всеблагият в онази "Втора 
епоха" изпразни най-горчивата чаша, която 
можете да си представите. Послушанието, 
смирението и любовта, с които се изпива 
чашата на страданието, ще направят кръста 
по-лек и изпитанието ще премине по-
бързо. (54, 4 - 6) 
50. Всичко, което ви заобикаля, има за цел 
да ви пречисти, но не всички го възприемат 
по този начин. Не позволявайте болката, 
която пиете от чашата на страданието си, да 
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бъде безплодна. От болката можете да 
извлечете светлина, която е мъдрост, 
нежност, сила и чувствителност. (81,59) 
51 Знайте, ученици, че болката премахва 
лошите плодове от сърцето ви, дава ви опит 
и кара грешките ви да се поправят. 
52 Така вашият Отец ви изпитва, за да 
станат умовете ви светли. Но ако не 
разбираш и страдаш безплодно, защото не 
откриваш смисъла на моите мъдри уроци, 
болката ти е безсмислена и ти не оценяваш 
урока. (258,57 - 58) 
53 Народът вика: Ако има Бог на 
милосърдието и любовта - защо добрите 
трябва да страдат от ръцете на нечестивите, 
а праведните - от ръцете на грешниците? 
54. истина ви казвам, чада Мои: никой не е 
дошъл на този свят, за да получи само 
своето спасение. Той не е самотна личност, 
а част от едно цяло. 
55 Не страда ли един здрав и съвършен 
орган в човешкото тяло, когато другите 
органи са болни? 
56. Това е материално сравнение, за да 
можете да разберете връзката, която 
съществува между всеки човек и 
останалите. Добрите трябва да страдат от 
лошите, но и добрите не са напълно 
невинни, ако не работят за духовния 
напредък на своите братя и сестри. Но като 
индивиди всеки носи своята отговорност и 
като част от Моя Дух и подобен на Него, той 
притежава воля и интелигентност, за да 
допринесе за напредъка на всички. (358, 18 
- 19) 
57. тълкувайте правилно Моето учение, не 
мислете, че Моят Дух се радва, когато 
вижда вашите страдания на земята, или че 
искам да ви лиша от всичко, което ви е 
приятно, за да Ме зарадвате с него. Дойдох, 
за да ви накарам да разпознаете и спазвате 
Моите закони, защото те заслужават 
вашето уважение и внимание и защото 
спазването им ще ви донесе вечно 
блаженство и мир. (25, 80) 
58. трябва да ви кажа, че докато живеете на 
земята, можете да се стремите да 
направите съществуването си на нея 
възможно най-приятно. Не е необходимо 
да плачем, да страдаме и да "кървим" 
непрестанно, за да заслужим мир в 
отвъдното. 

59. Ако можехте да превърнете тази земя от 
долина на сълзите в свят на щастието, 
където да се обичате един друг, където да 
се стремите да правите добро и да живеете 
в рамките на Моя закон, наистина ви 
казвам, че този живот би бил още по-
заслужил и възвишен в Моите очи, 
отколкото съществуването, изпълнено със 
страдания, нещастия и сълзи, колкото и 
голяма да е готовността ви да ги понесете. 
(219,15 - 16) 
60 Радвайте се, че никоя болка не е вечна; 
страданията ви са временни и скоро 
отминават. 
61 Времето за изкупление и пречистване е 
кратко за онзи, който гледа на изпитанията 
с духовност; но за онзи, който е изцяло 
погълнат от материализма, това, което в 
действителност много скоро е свършило, 
ще бъде дълго. 
62 Както отминават ударите на сърцето ти, 
така в безкрайността отминава и животът 
на човека. 
63 Няма защо да се страхувате, защото 
както въздишката излиза от някого, както 
сълзата се пролива или както думата се 
изрича, така и страданията на човека 
отминават. 
64 В безкрайната нежност на Бога всички 
твои болки и скърби трябва да се разтворят 
в нищо. (12, 5-9) 
 

Глава 43 - Болест, изцеление и 
обновяване  
 
Произход и значение на заболяването  
1 Когато човек, пропускайки молитвата и 
добрите дела, се отклони от пътя на 
доброто, той губи моралната си сила, 
духовността си и е изложен на изкушения, а 
в слабостта си допуска грехове, които 
разболяват сърцето. 
2 Но Аз дойдох като лекар в стана на 
болния и му дадох цялата Си любов и 
грижа. Светлината Ми беше като прясна 
вода върху разгорещените от треска устни и 
когато той усети балсама Ми върху челото 
си, Ми каза: "Господи, само Твоята милост 
може да ме спаси. Душата ми е много 
болна и смъртта ще ме застигне много 
скоро". 
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3 Но Аз му казах: "Няма да умреш, защото 
Аз, който съм Животът, дойдох и всичко, 
което си изгубил, ще ти се върне". (220, 39) 
4. Какви достойнства може да придобие 
болен човек, който е неспособен на 
никакви усилия? Неговите заслуги могат да 
бъдат многобройни и големи, ако знае как 
да се въоръжи с търпение и отдаденост, ако 
е смирен пред Божествената воля и е 
способен да Ме благослови въпреки 
болката си. Защото примерът му ще 
просветли много сърца, които живеят в 
мрак, които се отчайват и се отдават на 
пороци или мислят за смъртта, когато ги 
сполети изпитание. 
5 Ако по пътя си тези хора срещнат пример 
за вяра, за смирение и надежда, идващ от 
сърце, което също страда много, защото 
носи много тежък кръст, те ще почувстват, 
че сърцето им е докоснато от лъч светлина. 
6 Така е и в действителност: тъй като те не 
можеха да чуят гласа на собствената си 
съвест, трябваше да получат духовната 
светлина на съвестта, която друг човек им 
предаваше чрез своя пример и вяра. 
7 Не се предавайте, никога не се 
обявявайте за пропаднали, не се 
прекланяйте пред тежестта на страданията 
си. Винаги имайте пред очите си горящия 
светилник на вярата си. Тази вяра и 
любовта ти ще те спасят. (132, 38 - 39) 
 
Изцеление със собствена сила  
8 Искате от Мен да ви излекувам; но истина 
ви казвам: никой не може да бъде по-
добър лекар от вас самите. 
9 Каква полза от това, че Аз ви изцелявам и 
премахвам болката ви, ако вие не се 
отървете от греховете, пороците и 
недостатъците си? Причината за болестите 
ви не е болката, а вашите грехове. Ето, това 
е произходът на болката! Затова се борете с 
греха, отделете се от него и ще бъдете 
здрави. Но да направите това е ваша 
задача. Аз само ви уча и ви помагам. 
10 Ако чрез съвестта си откриеш причината 
за страданията си и положиш всички усилия 
да се пребориш с нея, ще почувстваш 
напълно божествената сила, която ще ти 
помогне да победиш в битката и да 
извоюваш духовната си свобода. 

11. Колко голямо ще бъде 
удовлетворението ви, когато почувствате, 
че благодарение на собствените си заслуги 
сте се освободили от болката и сте 
постигнали мир. Тогава ще кажете: "Отче 
мой, Твоето слово беше моето изцеление. 
Твоето учение беше моето спасение." (8, 54 
- 57) 
12 Истинският лечебен балсам, хора - този, 
който лекува всички болести - произлиза от 
любовта. 
13 Обичайте с духа, обичайте със сърцето и 
с ума и тогава ще имате достатъчно сила не 
само да лекувате болестите на тялото или 
да утешавате малките човешки проблеми, 
но и да изяснявате духовните тайни, 
големите тревоги на ума, неговите 
смущения и разкаяния. 
14 Този балсам разхлабва големите 
изпитания, разпалва светлината, успокоява 
мъката, стопява оковите, които стягат. 
15 Човекът, изоставен от науката, ще се 
върне към здравето и живота при допир с 
"този балсам; духът, който се е откъснал, 
ще се върне при любовната дума на брата, 
който го призовава" (296, 60 - 63). 
16 Премахнете болката! Животът, създаден 
от Мен, не е изпълнен с болка. Скръбта 
извира от непослушанието и 
прегрешенията на Божиите деца. Болката е 
характерна за живота, който хората са 
създали в своята разпуснатост. 
17 Вдигнете очи и открийте красотата на 
Моите дела. Подгответе се вътрешно, за да 
можете да чуете божествения концерт, не 
се изключвайте от този празник. Ако се 
затворите в себе си, как бихте могли да 
споделите тази наслада? Ще живееш 
тъжно, измъчено и болно. 
18. Искам да бъдете хармонични ноти във 
вселенския концерт, да разберете, че сте 
произлезли от източника на живота, да 
почувствате, че във всеки дух има Моя 
светлина. Кога ще достигнеш пълна 
зрялост, за да можеш да Ми кажеш: "Отче, 
подчини духа ми на Твоя Дух, както и 
волята ми и живота ми." 
19 Осъзнайте, че няма да можете да кажете 
това, докато сетивата ви са болни и умовете 
ви егоистично се отделят от правия път. 
20 Живееш под мъченията на болести или 
под страха да се заразиш с тях. Но какво 
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означава физическото заболяване в 
сравнение с болестта на духа? Нищо, ако 
последният е в състояние да се изправи; 
защото в моята милост винаги ще намериш 
помощ. 
21 Както кръвта тече във вените ви и 
оживява цялото тяло, така и Божията сила 
прониква в духа ви като поток на живота. 
Няма причина да се разболявате, когато 
изпълнявате закона. Животът е здраве, 
радост, щастие, хармония. Ако сте болни, 
не можете да бъдете хранилище на 
божествени блага. 
22 Хора с болни умове, сърца или тела, 
Учителят ви казва: Помолете духа си, който 
е дете на Всемогъщия, да се върне в правия 
път, да излекува недъзите ви и да ви 
помогне в слабостите ви. (134, 57 - 59) 
 
Обновлението на човешкото същество  
23 Суетата - слабост, която вече се е 
проявила в първия човек - ще бъде 
преборена чрез одухотворяване. Това е 
борбата, която винаги е съществувала 
между духа и "плътта" [душата]. Защото, 
докато духът, желаейки същността на Отца, 
е склонен към Вечното и Високото, "плътта" 
търси само онова, което я удовлетворява и 
ласкае, дори и да е в ущърб на духа. 
24. Тази борба, която се проявява във всяко 
човешко същество, е сила, която възниква в 
самия човек в резултат на влиянието, което 
светът оказва върху него. Защото земното 
изисква всичко, което съответства на 
неговата природа. 
25. Ако духът е в състояние да контролира 
тази сила и да я насочва в правилните 
посоки, той ще е хармонизирал двете 
природи в собственото си същество и ще 
постигне техния напредък и възход. Ако пък 
се остави да бъде доминиран от силата на 
"плътта", той ще се окаже съблазнен от 
злото, ще бъде лодка без кормило насред 
бурята. (230, 64) 
26. Вие - невярващите и съмняващите се - 
не можете да повярвате в свят на 
справедливост, нито да си представите 
живот в любов и добродетел на вашата 
земя. С една дума, смятате, че не сте 
способни на нищо добро, и не вярвате в 
себе си. 

27 но Аз вярвам във вас, Аз познавам 
семето, което е във всяко от децата Ми, 
защото Аз ги създадох, защото Аз им дадох 
живот чрез любовта Си. 
28. възлагам надеждата си на човека, 
вярвайки в неговото спасение, в неговото 
достойнство и в неговия напредък. Защото, 
когато го създадох, му отредих да бъде 
господар на земята, където да създаде 
място на любов и мир, а също така му 
отредих духът му да стане силен в борбата 
за живот, за да достигне чрез заслугите си 
да живее в светлината на Царството на 
съвършенството, което е негово вечно 
наследство. (326,44-46) 
 

Глава 44 - Животът в божествен 
смисъл  
 
Необходимият баланс  
1 Съдбата на всеки човек се определя от 
неговата духовна и човешка задача. И двете 
трябва да са в хармония помежду си и да се 
стремят към една цел. Истина ви казвам: 
ще оценя не само духовните ви дела, но и 
материалните ви дела. Защото в тях ще 
открия достойнства, които ще помогнат на 
духа ти да Ме достигне. (171, 23) 
2 Досега гордостта на човека го е карала да 
пренебрегва духовната част и липсата на 
това познание му е пречела да бъде 
съвършен. 
3 Ако човек не се научи да поддържа 
физическите и духовните си сили в 
хармония, той няма да може да намери 
баланса, който трябва да съществува в 
живота му. (291, 26 - 27) 
4 Ученици: Въпреки че живеете в света, 
можете да водите духовен живот. Защото 
не бива да мислите, че одухотворяването се 
състои в отвръщане от това, което е според 
тялото, а в привеждане на човешките 
закони в съответствие с божествените. 
5 Блажен е онзи, който изучава Моите 
закони и знае как да ги обедини с 
човешките закони в едно, защото ще бъде 
здрав, силен, щедър и щастлив. (290, 26 - 
27) 
 
Добри и нетрайни удоволствия  
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6 Не ви казвам да се отвърнете от земните 
си задължения или от здравословните 
удоволствия на сърцето и сетивата. Искам 
само да се откажете от това, което трови 
духа ви и разболява тялото ви. 
7 Който живее в рамките на закона, 
изпълнява това, което му диктува съвестта. 
Този, който отхвърля позволените 
удоволствия, за да се потопи в забранените, 
дори в моментите на най-голямо 
удоволствие се чуди защо не е щастлив и не 
е спокоен. Защото от удоволствие на 
удоволствие той затъва все по-дълбоко и 
по-дълбоко, докато загине в бездната, без 
да намери истинско удовлетворение за 
сърцето и ума си. 
8 Някои трябва да се предадат и да 
изпразнят чашата, в която са търсили 
удоволствие, без да го намерят, до 
последната капка, за да чуят гласа на Онзи, 
който ги кани завинаги на трапезата на 
вечния живот. (33, 44 - 46) 
9 Ученият отрязва плод от дървото на 
науката с благоговейна ръка, без да се 
вслуша в гласа на съвестта си, в който Моят 
закон му говори, за да му каже, че всички 
плодове на дървото на мъдростта са добри 
и че следователно всеки, който ги откъсне, 
може да го направи само за доброто на 
ближния си. 
10 Примерите, които дадох, ви показват 
защо човечеството не познава нито 
любовта, нито мира на онзи вътрешен рай, 
който човек би трябвало да има в сърцето 
си завинаги заради послушанието си към 
Закона. 
11 За да ви помогна да откриете същото, 
уча грешниците, непокорните, 
неблагодарните и високомерните, за да 
разберете, че сте надарени с дух, че имате 
съвест, че можете напълно да преценявате 
и оценявате кое е добро и кое е зло, и да ви 
покажа пътя, който ще ви отведе в рая на 
мира, мъдростта, безкрайната любов, 
безсмъртието, славата и вечността. (34, 15 - 
17) 
12 Човек не винаги тълкува правилно моите 
учения. Никога не съм ви учил да 
пренебрегвате или да се въздържате да се 
наслаждавате на добрите плодове, които 
моите закони одобряват и позволяват. Учех 
само, че не бива да се стремите, а още по-

малко да обичате ненужното, излишното; 
че не бива да се възползвате от нетрайното, 
незаконното, както от плодовете, които са 
полезни за духа и тялото. Но всичко, което е 
позволено на духа или на сърцето и е 
полезно за него, Аз ви препоръчах, защото 
то е в рамките на Моите закони. (332, 4) 
13. Трябвало е да мине много време, за да 
може човечеството да достигне духовна 
зрялост. Винаги сте се поддавали на две 
крайности: едната е материализмът, чрез 
който търсите по-големи светски 
удоволствия, а това всъщност е вредно, 
защото пречи на духа да изпълни задачата 
си. Но трябва да избягвате и другата 
крайност: умъртвяването на "плътта", 
пълното отричане от всичко, което 
принадлежи на този живот; защото Аз ви 
изпратих на тази земя, за да живеете като 
хора, като човешки същества, и ви показах 
правилния път, за да живеете така, че да 
"давате кесаревото на кесаря, а Божието на 
Бога". 
14. Създадох този свят за теб, с цялата му 
красота и съвършенство. Дадох ви 
човешкото тяло, чрез което да развиете 
всички способности, които съм ви дал, за да 
постигнете съвършенство. 
15 Отец не иска да се лишавате от всички 
блага, които този свят ви предлага. Но не 
поставяйте тялото над духа, защото тялото 
е преходно, а духът принадлежи на 
вечността. (358,7 - 9) 
 
Благословено и неблагословено богатство  
16 Ако Моята воля е да ви направя 
собственици на земни блага, Аз ви ги 
давам, за да ги споделите с братята и 
сестрите си в нужда, с тези, които нямат 
богатство или подкрепа, със слабите и 
болните. Въпреки това много от тези, които 
нямат нищо на земята, могат да споделят с 
вас духовните си блага. (96, 27) 
17 Искам всичко да бъде твое, но да 
използваш съзнателно това, от което се 
нуждаеш; да знаеш как да бъдеш богат 
духовно и да притежаваш много 
материални неща, ако ги използваш добре, 
като даваш на едното и на другото 
истинската им стойност и ранг. 
18. Как духът на един изключително богат 
човек може да навреди на себе си, когато 
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това, което притежава, е за благото на 
ближния? И как може да бъде наранен 
един могъщ човек, когато духът му знае как 
да се оттегли от време на време, за да се 
моли, и е в общение с Мен чрез молитвата 
си? (294, 38) 
19. не Ми казвайте: "Господи, видях 
бедност сред тези, които Те следват. А сред 
онези, които дори не си спомнят за Теб и не 
произнасят Твоето име, виждам изобилие, 
удоволствия и наслади." 
20. Нека Моят народ не смята тези случаи 
за доказателство, че онзи, който Ме следва, 
трябва непременно да бъде беден в света. 
Но аз ви казвам, че мирът, който тези, които 
слушат тук и посвещават част от живота си 
на правенето на добро, не познават тези, на 
които вие толкова много завиждате, нито 
пък биха могли да го получат с цялото си 
богатство. 
21. Някои умеят да притежават 
едновременно благата на света и на духа. 
Други нямат тези на света, защото са 
забравили тези на духа, а трети се 
интересуват само от тези на света, защото 
смятат, че божествените закони са враг на 
земното богатство. 
22 Стоките са и си остават стоки, но не 
всички знаят как да ги използват правилно. 
Също така знайте, че не всичко от това, 
което мнозина притежават, съм им дал. 
Някои имат като компенсация това, което 
са получили от Мен, както има и други, 
които са откраднали всичко, което 
притежават. 
23 Най-доброто доказателство, което 
хората могат да получат за изпълнението на 
своя дълг в живота, е душевното 
спокойствие, а не дрънкането на монети. 
(197, 24 - 27) 
24. когато ви казвам: "Искайте, и ще ви се 
даде", вие Ме молите за земни неща. Но 
наистина, колко малко искаш от Мен! 
Искайте от Мен преди всичко всичко това, 
което е за доброто на вашия дух. Не 
събирайте съкровища на земята, защото тук 
има крадци! Събирайте съкровища в 
Царството на Отца, защото там богатството 
ви ще бъде в безопасност и ще служи за 
щастие и мир на духа ви. 
25 Съкровищата на земята са богатството, 
властта и титлите на фалшивото величие. 

Съкровищата на духа са добрите дела. (181, 
68 - 69) 
26 Горделивият човек се смята за велик, без 
да е такъв, и беден е този, който се 
задоволява с ненужните богатства на този 
живот, без да открива истинските ценности 
на сърцето и духа. Колко жалки са 
желанията му, алчността му, идеалите му! С 
колко малко е доволен! 
27 Но знае как да живее онзи, който се е 
научил да дава на Бога това, което е Божие, 
и на света това, което е на света. Който 
умее да се освежава в лоното на 
природата, без да робува на материята, 
знае как да живее и дори да изглежда, че 
не притежава нищо, той е господар на 
благата на този живот и е на път да 
притежава съкровищата на Божието 
царство. (217, 19 - 20) 
 
Законът за даването 
28 Ако хората имаха вяра в Моето Слово, 
носейки Ме в сърцата си, те винаги щяха да 
имат пред себе си онова Мое изречение, 
което веднъж казах на множествата, които 
Ме слушаха: "Истина ви казвам, дори да 
подадете само чаша вода, тя няма да 
остане без награда." 
29 Но хората смятат, че ако дадат нещо и не 
получат нищо в замяна, ще запазят това, 
което имат, като го задържат само за себе 
си. 
30. Сега ви казвам, че в Моята 
справедливост има съвършено равновесие, 
така че никога да не се страхувате да 
дадете нещо от това, което притежавате. 
Виждате ли онези хора, които събират и 
трупат съкровища и не позволяват на 
никого да се раздели с тях? Тези хора имат 
мъртъв дух в себе си. 
31 От друга страна, онези, които до 
последния дъх на своето съществуване са 
се посветили на задачата да дадат на 
ближния си всичко, което притежават, 
докато в последния си час не са се видели 
сами, изоставени и бедни - тези винаги са 
били водени от светлината на вярата, която 
им е показвала в далечината близостта на 
"Обетованата земя", където Моята любов 
ги очаква, за да им даде възнаграждение за 
всичките им дела. (128, 46 - 49) 
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32. Елате тук, за да ви възкреся за истинския 
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. 
33. Вижте как всичко, което ви заобикаля, 
изпълнява мисията на даряването. 
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-надареният с божествената благодат да 
обичаш? 
34. колко повече трябва да нараствате в 
мъдрост, в любов, в добродетел и в 
умения, за да бъдете светлина по пътя на 
по-младите си братя и сестри! Каква висока 
и красива съдба ви е отредил вашият Отец! 
(262, 50 - 52) 
 
Изпълнението на задълженията и 
задачите  
35 В "Третото време" моето духовно учение 
ще даде на духа свободата да разпери 
криле и да се издигне до Отец, за да Му се 
поклони истински. 
36 Но човекът, като човешко същество, 
също има служба на Бога, която да 
предложи на Създателя, и тази служба се 
състои в това да изпълнява задълженията 
си на земята, като се подчинява на 
човешките закони, проявява морал и добра 
преценка в действията си и изпълнява 
задълженията на баща, дете, брат, приятел, 
господар и слуга. 
37 Който живее по този начин, ще Ме 
почита на земята и ще даде възможност на 
духа си да се издигне, за да Ме прослави. 
(229, 59 - 61) 
38. Тези, които избягват бремето на своята 
задача, тези, които изоставят правилния път 
или пренебрегват ангажиментите, които 
духът им е поел към Мен, за да поемат 
задължения според вкуса или волята си, 
няма да могат да имат истински мир в 
сърцата си, тъй като духът им никога няма 
да бъде удовлетворен и спокоен. Това са 
онези, които винаги търсят удоволствия, за 
да забравят мъките и безпокойството си, 
като се мамят с фалшиви удоволствия и 
мимолетни удовлетворения. 

39. оставям ги да вървят по своя път, 
защото знам, че дори днес да се 
отдалечават, да Ме забравят и дори да се 
отричат от Мен, скоро ще разберат 
нищожността на богатствата, титлите, 
удоволствията и почестите на света, когато 
действителността ще ги събуди от мечтата 
им за величие на земята, когато човек ще 
трябва да се изправи пред духовната 
истина, вечността, божествената 
справедливост, от която никой не може да 
избяга. 
40. Никой не е в неведение за това, защото 
всички вие притежавате дух, който чрез 
дара на интуицията ви разкрива реалността 
на вашия живот - пътя, който ви е 
предначертан, и всичко, което трябва да 
постигнете по него. Но вие се стремите да 
се освободите от всеки духовен обет, за да 
се почувствате свободни и господари на 
живота си. (318, 13 - 15) 
41 Преди духът ви да бъде изпратен на тази 
планета, му бяха показани "полята", беше 
му казано, че мисията му е да сее мир, че 
посланието му е духовно, а духът ви го 
очакваше с нетърпение и обеща да бъде 
верен и послушен на мисията си. 
42 Защо се страхувате да сеете сега? Защо 
сега се чувствате недостойни или 
неспособни да извършите работата, която 
толкова е радвала духа ви, когато му е била 
дадена? Защото сте позволили на страстите 
да препречат пътя ви и по този начин 
отказвате на Духа да премине, опитвайки се 
да оправдаете нерешителността си с 
детински причини. 
43. Не се връщайте с празни ръце в 
"долината", от която сте дошли. Знам, че 
тогава страданието ви ще бъде много 
голямо. (269, 32 - 34) 
44. Всеки от тях има определен брой 
духове, които трябва да напътства или да се 
грижи за тях, и тази задача не приключва с 
физическата смърт. Духът продължава да 
сее, да култивира и да жъне както в 
духовния свят, така и на земята. 
45 По-големите духове водят по-малките, а 
те на свой ред - други с още по-малка 
степен на развитие, докато Господ е този, 
който води всички към Своето препятствие. 
46. Когато сега ви казах, че по-големите 
духове водят по-малките, не исках да кажа, 
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че тези духове са били големи от самото 
начало и че последните винаги трябва да 
бъдат малки в сравнение със своите братя и 
сестри. Тези, които сега са велики, са 
такива, защото са се развили и са се 
усъвършенствали нагоре в изпълнението на 
благородната задача да обичат, служат и 
помагат на онези, които все още не са 
достигнали тази степен на духовно 
развитие, които са все още слаби - тези, 
които са се отклонили, и тези, които 
страдат. 
47 Тези, които днес са малки, утре ще бъдат 
големи, защото са постоянни по пътя на 
развитието. (131, 19 - 21) 
 

Глава 45 - Предопределение, 
смисъл и удовлетворение в живота  
 
Божият промисъл и съдба в човешката 
съдба  
1 Сега е времето на светлината, когато 
човек, освен че вярва, разбира, разсъждава 
и чувства моята истина. 
2 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 
хора е да изпълняват мисия на любов. 
3 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? 
4 за част от своите несигурности и липса на 
знания те получиха отговор в моите 
обяснения и чрез размишленията си върху 
това, което съм ви разкрил през годините. 
5 А някои мислят, че вече знаят всичко; но 
Аз ви казвам, че те са в голяма заблуда, 
защото това, което се пази в Книгата на 
Божията Премъдрост, не може да бъде 
открито от хората, докато не им се открие; а 
в тази Книга на Божията Премъдрост се 
съдържа много, съдържанието й е 
безкрайно. (261, 4 - 6) 
6. Съдбата притежава милостта, която Бог е 
вложил в нея. Съдбата на хората е 
изпълнена с божествена доброта. 
7 Често не намирате тази доброта, защото 
не знаете как да я търсите. 

8 ако в рамките на съдбата, определена от 
Мен за всеки дух, вие си проправяте труден 
и горчив път, Аз се стремя да го смекча, но 
никога да не увеличавам горчивината му. 
9 Хората в света се нуждаят един от друг, 
никой не е твърде много и никой не е 
твърде малко. Всички животи се нуждаят 
един от друг, за да завършат и 
хармонизират своето съществуване. 
10 Бедните се нуждаят от богатите, а 
последните от тях. Нечестивите се нуждаят 
от добрите, а последните - от първите. 
Незнаещите имат нужда от знаещи, а 
знаещите - от незнаещи. Малките се 
нуждаят от възрастните, а те от своя страна 
се нуждаят от децата. 
11. Всеки един от вас е поставен от Божията 
мъдрост в този свят на своето място и близо 
до този, с когото трябва да бъде. На всеки 
човек се определя кръгът, в който трябва да 
живее и в който има въплътени и 
безплътни духовни същества, с които 
трябва да живее. 
12 Така, всеки по свой начин, постепенно 
ще срещнете всички онези, чиято мисия е 
да ви научат на любовта, която ви издига; 
от други ще изпитате болка, която ви 
пречиства. Някои ще ви донесат страдание, 
защото се нуждаете от него, а други ще ви 
дадат любовта си, за да компенсират 
горчивината ви; но всички имат послание за 
вас, учение, което трябва да разберете и да 
използвате. 
13 Не забравяйте, че всеки въплътен или 
безплътен дух, който под каквато и да е 
форма се изпречи на житейския ви път, ще 
ви помогне в съдбата ви. 
14 Колко много духове на светлината съм 
изпратил в света за вас, а вие не сте се 
спрели да благословите любовта Ми към 
вас! 
15 много духове, които ви изпратих, вие не 
обърнахте внимание, без да разберете, че 
те са част от вашата съдба, но понеже не 
знаехте как да ги приемете, останахте с 
празни ръце и по-късно проляхте сълзи на 
разкаяние; не знаехте как да ги приемете, 
но понеже не знаехте как да ги приемете, 
останахте с празни ръце и по-късно 
проляхте сълзи на съжаление 
16. Човечество, твоето предназначение е да 
бъдеш в хармония с всичко, което е 
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създадено. Тази хармония, за която ви 
говоря, е най-великият от всички закони, 
защото в нея се намира съвършено 
общение с Бога и Неговите дела. (11, 10 -16; 
22 - 25) 
17. Който отрича съдбата си, отхвърля 
почетното име "дете на моята 
Божественост". Ако не вярва в моето 
съществуване, не може да вярва и в моята 
любов. 
18 Ако за някои този живот е бил 
изключително горчив и тъжен, знайте, че 
това съществуване не е единственото, че то 
е дълго само на пръв поглед и че в съдбата 
на всяко създание има тайна, която само Аз 
мога да разгадая. (54, 8 - 9) 
19 Съществуването на човека на земята е 
само миг във вечността, дихание на живот, 
което оживява човека за известно време и 
веднага си отива, за да се върне по-късно и 
да вдъхне живот на ново тяло. (12,4) 
20 На всеки е отредено какво ще му се даде 
по време на житейския му път. Докато едни 
я приемат и използват навреме, други я 
пропиляват, а трети дори не знаят как да се 
подготвят да я получат. Но когато се 
върнали в духовния свят, те осъзнали 
всичко, което им било предназначено и 
което не знаели нито как да получат, нито 
как да заслужат. (57, 31) 
21 Никой не е роден случайно, никой не е 
създаден случайно. Разберете Ме и ще 
разберете, че никой не е свободен в 
житейския си път, че има закон, който 
ръководи и управлява всички съдби. (110, 
29) 
22. Човек вярва, че действа по своя воля, 
вярва, че е свободен от каквото и да било 
висше влияние върху него, и накрая се 
смята за независим и творец на собствената 
си съдба, без да подозира, че ще дойде 
часът, когато всички ще разберат, че 
именно моята воля е била изпълнена върху 
тях. (79, 40) 
23 Изработете добра награда за себе си, 
като отглеждате добър плод за ближните 
си. Подгответе се за идните времена, 
защото преди моето заминаване все още 
ще има раздори между вас, защото 
изкушението ще се приближи до всички 
вас. Трябва да бъдете бдителни. Молете се 
и прилагайте на практика моите указания. 

Истина ви казвам, че тези кратки периоди 
от време, които посвещавате на 
практикуването на доброто, ще имат 
благотворно въздействие върху много 
поколения, които ще дойдат след вас. 
Никой не е бил и няма да бъде в състояние 
да определи собствената си съдба; това 
принадлежи единствено на Мен. Доверете 
се на моята воля и ще извървите пътя на 
живота до края без големи трудности. 
24. приемете добре, когато ви казвам, че 
нито едно листо от дървото не се движи без 
Моята воля; тогава ще разберете кога Аз 
съм този, който ви изпитва, и когато 
изпразните чашата на страданието си - за 
да Ме обвините след това. Тогава вие ще 
станете съдии и ще Ме направите 
обвиняем. 
25 Разпознайте грешките си и ги поправете. 
Научете се да прощавате грешките на 
ближните си и ако не можете да ги 
поправите, поне разпънете над тях булото 
на търпението. (64, 43 - 44) 
26. Не бъдете фаталисти, които се укрепват 
в убеждението, че съдбата ви е точно 
такава, каквато Бог е поставил на пътя на 
живота ви, и ако страдате, то е защото така 
е написано, а ако се радвате: причината е, 
че така е написано. Убедих ви, че ще 
пожънете това, което сте посели. 
27. Но сега слушайте добре: в някои случаи 
ще получите реколтата веднага, а в други 
случаи ще трябва да влезете в ново 
съществуване, за да пожънете и приберете 
семето си. Помислете добре върху това, 
което току-що ви казах, и ще премахнете 
много лоши преценки за моето правосъдие 
и много неясноти. (195, 53) 
 
Училище на живота  
28 Хората са като деца, които не мислят за 
последствията от действията си, и затова не 
разбират, че спънката, която срещат по пътя 
си, е само препятствие, поставено от 
Учителя, за да спре безсмисления им ход 
или да ги предпази от вземане на лошо 
решение. 
29. Искам сега да се държите като 
възрастни, да обмисляте делата си, 
постъпките си, да претегляте думите си. 
Това е начинът да внесете мъдрост и 
справедливост в живота си. Освен това 
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трябва да се замислите за факта, че животът 
е огромно и постоянно изпитание за духа. 
30 В Моя път никой не загива и макар че 
има случаи, когато човек е победен от 
тежестта на кръста, една по-висша сила го 
издига отново и го насърчава. Тази сила 
идва от вярата. (167, 55 - 57) 
31. От разбирането, което хората 
придобиват от тези учения и от 
подчинението на Законите, които 
управляват Вселената, зависи тяхното 
щастие, което според някои не съществува 
на земята, а според други само аз имам в 
изобилие, но което много добре се 
проявява в мира на вашия дух. 
32 Сега знаете, о, възлюбени хора, че 
вашето щастие е в самите вас, за да научите 
хората, че в дъното на тяхното същество, 
където според тях има само горчивина, 
омраза и обида, разкаяние и сълзи, има 
светлина, която нищо не може да угаси, а 
именно светлината на духа. (178, 6 - 7) 
33. Духовното ви минало не е известно на 
вашата "плът" [душа]. Оставям го 
отпечатано в духа ви, за да бъде като 
отворена книга и да ви бъде разкрито чрез 
съзнанието и интуицията. Това е моето 
правосъдие, което вместо да ви осъди, ви 
дава възможност да поправите 
прегрешението или да поправите грешката 
си. 
34 Ако миналото бъде изтрито от 
съзнанието ви, ще трябва да преминете 
отново през вече отминалите изпитания; но 
ако чуете гласа на опита си и позволите на 
тази светлина да ви освети, ще видите пътя 
си по-ясно и ще видите хоризонта по-ярко. 
(84, 46) 
 
Смисъл и стойност на човешкия живот  
35. Знайте, че естественото състояние на 
човека е доброто, спокойствието и 
хармонията с всичко, което го заобикаля. 
Този, който постоянно практикува тези 
добродетели през целия си живот, върви по 
истинския път, който ще го доведе до 
познанието на Бога. 
36. Но ако се отклониш от този път и 
забравиш закона, който трябва да ръководи 
действията ти, ще трябва да компенсираш 
със сълзи моментите, които си изживял 
далеч от пътя на духовното извисяване, 

което е естественото състояние, в което 
човек винаги трябва да остава. (20, 20) 
37 Много хора дотолкова са свикнали със 
света на греховете и страданията, в който 
живеете, че смятат, че този живот е най-
естественият, че земята е обречена да бъде 
долина на сълзите и че никога няма да 
може да приюти мир, съгласие и духовен 
напредък. 
38. Хората, които мислят така, са в плен на 
невежеството. Онези, които смятат, че този 
свят е предопределен от Мен да бъде 
долина на сълзите и на изкуплението, 
грешат. Едемът, който предложих на 
хората, може да се върне и ще се върне, 
защото всичко, което съм създал, е живот и 
любов. 
39. Ето защо онези, които твърдят, че светът 
е създаден от Бога като място за човешка 
болка, грешат. Вместо това трябва да кажат, 
че те самите са го обрекли на осъдителна 
мисия, докато той всъщност е създаден за 
радост и освежаване на духовните 
същества, които са станали хора. 
40 Никой не е бил предопределен да 
съгреши, макар че всичко е било 
предвидено, за да се спаси човекът от 
паденията му. 
41 Човекът не искаше да се развива нагоре 
чрез любовта, нито да стане мъдър, като 
изпълнява Моя закон; и забрави, че Моята 
справедливост, която винаги се опитваше 
да избегне, го защитава, защото Моята 
справедливост произлиза от съвършената 
любов. (169, 10 - 13) 
42. Ако вникнете в думите Ми, ще 
разберете, че намерението на Отец, когато 
ви е изпратил в света, за да преминете през 
неговите пътища, пълни с опасности и 
изкушения, не е било да загубите пътя си по 
тях. Защото те бяха предварително 
замислени така, че на тях да получите 
необходимите уроци за развитието на духа, 
да ви дадат опита, който ви липсваше, и 
накрая да се върнете при Мен пълни със 
светлина. 
43 Когато духът ти излезе от Мен, той беше 
като искра, която ветровете трябваше да 
превърнат в пламък, за да може, връщайки 
се при Мен, твоята светлина да се слее с 
тази на Божеството; Аз съм твоят Бог, Аз 
съм твоят Бог, Аз съм твоят Бог. 
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44. Говоря ви от върха на Новата планина. 
Там те очаквам и наистина ти казвам, че в 
деня на пристигането ти в това царство ще 
има празник. 
45. ти идваш там по пътя на болката и по 
този начин изчистваш престъпленията си - 
път, който Аз не съм начертал преди, но 
който човекът е създал. По този път вие 
също Ме пуснахте. Но оттогава пътят на 
жертвата и болката е прославен чрез Моята 
кръв. (180, 64 - 65) 
46. Човекът най-накрая ще разбере, че 
неговото царство също не е от този свят, че 
тялото му или човешката му обвивка е само 
инструментът, чрез чиито сетива духът му 
възприема този свят на изпитания и 
обезщетения. В крайна сметка той ще 
разбере, че този живот е само един голям 
урок, илюстриран с чудесни фигури и 
образи, за да могат учениците, т.е. всички 
хора, да разберат по-добре уроците, които 
животът им дава, и чрез които, ако успеят 
да ги оценят правилно, ще постигнат 
развитие на духа си и ще разберат смисъла 
на борбата, която ги прави силни; - болката, 
която съсипва, трудът, който облагородява, 
знанието, което просвещава, и любовта, 
която възвисява. 
47. Ако това съществуване беше 
единственото - наистина, казвам ти, 
отдавна щях да съм премахнал болката от 
него, защото щеше да е несправедливо, ако 
беше дошъл на този свят само за да изпиеш 
чаша страдание. Но тези, които днес 
страдат и плачат, го правят, защото някога 
са се наслаждавали на разврата. Но тази 
болка ще ги пречисти и ще ги направи 
достойни да се издигнат и да се 
наслаждават в по-чиста форма в домовете 
на Господа. (194, 34 - 35) 
48 Изпитанието, което съдържа животът на 
човека, е толкова тежко, че е необходимо 
то да бъде подсладено от всички онези 
духовни и физически удоволствия, които 
правят бремето на кръста му по-мило и по-
леко за човека. 
49. благославям всички, които намират в 
топлината на дома си най-хубавите радости 
на своето съществуване и които се стремят 
да превърнат родителската си любов към 
децата, любовта на децата към техните 
родители и на братята и сестрите един към 

друг в служба на Бога. Защото това 
единство, тази хармония и този мир са като 
хармонията, която съществува между 
универсалния Отец и неговото духовно 
семейство. 
50 В тези домове свети светлината на духа, 
обитава мирът на моето царство и когато 
дойдат страданията, те се понасят по-лесно, 
а моментите на изпитание са по-малко 
горчиви. 
51 Още по-заслужили са онези, които 
търсят удовлетворение в това да го дават на 
другите и се радват на здравата радост на 
ближните си. Те са апостоли на радостта и 
изпълняват велика мисия. 
52. наистина ви казвам, че ако знаехте как 
да търсите моменти на удовлетворение и 
радост, както и как да поддържате часове 
на вътрешен мир, щяхте да ги имате през 
всичките дни на земното си съществуване. 
Но за целта първо трябва да издигнете 
духа, чувствата и начина, по който мислите 
за живота. 
53. това послание, което ви изпращам чрез 
Словото Си, е изпълнено със светлина, 
която ще освети пътя ви и ще даде на 
съществото ви възходяща еволюция, която 
ще ви научи да живеете в мир и да се 
наслаждавате здравословно на всичко, с 
което съм благословил съществото ви. 
54. Това човечество все още ще трябва да 
се бори усилено със сенките на болката и 
да преодолее склонността си към фалшиви 
удоволствия и измамни удовлетворения. 
Ще трябва да се бори срещу религиозния си 
фанатизъм, който му пречи да признае 
истината; ще трябва да се бори срещу 
фатализма, който го кара да вярва, че 
всичко върви към окончателна гибел, от 
която никой не може да се спаси; ще трябва 
да се бори срещу материализма си, който 
го кара да търси само преходни 
удоволствия - чувствени удоволствия, които 
потапят духа в бездна от пороци, болка, 
отчаяние и мрак. 
55. давам ви моята светлина, за да можете 
да напуснете сенките и на тази планета, 
която превърнахте в долина на сълзите, да 
откриете най-накрая истинските наслади на 
духа и сърцето, до които всички други 
радости са малки и незначителни. 
(303, 28-33) 
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X Материализъм и 
спиритуализъм  

 

Глава 46 - Заблуденият, 
материалистичен човек  
 
Инерцията, невежеството и арогантността 
на човека 
1 Крайната цел на сътворението на този 
свят е човекът; за негово удоволствие 
добавих другите същества и сили на 
природата, така че той да ги използва за 
своето запазване и освежаване. 
2 Ако Ме беше обикнал и познал от най-
ранни времена, от духовното си детство, 
днес щеше да принадлежи към един свят 
на велики духове, където нямаше да има 
нито невежество, нито различия, където 
всички щяхте да сте равни по познание и по 
изтънченост на чувствата си. 
3. Но колко бавно еволюира човекът! Колко 
много време е минало, откакто е живял на 
земята, и все още не е успял да разбере 
духовната си задача и истинската си съдба. 
Той не е успял да открие в себе си своя дух, 
който не умира, защото притежава вечен 
живот; не е знаел как да живее в хармония 
с него, нито е признавал правата му, а той, 
лишен от свободата си, не е развил дарбите 
си и е застинал на едно място. (15, 24) 
4 Човекът, отвръщайки се от изпълнението 
на Моя закон, е създал различни идеи, 
теории, религии и доктрини, които 
разделят и объркват човечеството, 
обвързват духа с материята и му пречат да 
се издига свободно. Но светлината на 
Светия Дух просветлява всички хора и им 
показва пътя на истинския живот, в който 
има само един водач - съвестта. (46, 44) 
5 Материалистът обича само човешкия 
живот. Въпреки това, осъзнавайки, че 
всичко в него е преходно, той се стреми да 
го изживее интензивно. 
6 А когато плановете или желанията му не 
се осъществяват, или пък го мъчи някаква 
болка, той се отчайва и хули; предизвиква 
съдбата и я обвинява, че не му дава 
благата, на които смята, че има право. 

7 Те са слаби духовни същества в 
непоклатими тела, те са морално незрели 
същества, които са подложени на 
многобройни изпитания, за да разберат 
фалшивото уважение, с което се отнасят 
към делата с малки заслуги в тяхната 
материализация. 
8 С каква радост материализираното ще 
промени съдбата им! Как копнеят всичко да 
върви според техните представи и воля. 
(258, 48 - 50) 
9 сега можете да разберете, че когато 
винаги съм се разкривал на хората в 
Мъдростта, това е било, за да освободя 
духовете, затворени от ограничените 
способности за разсъждение. 
10. И в днешно време има хора с 
ограничени умове, без вдъхновение. Макар 
че хората вече би трябвало да притежават 
ясен ум, отворен от тяхното развитие, 
много от тях все още мислят и живеят като в 
примитивните епохи. 
11 Други са постигнали голям напредък в 
науката и се капсулират в суетата и егоизма 
си, като смятат, че са достигнали върха на 
познанието. Но те са спрели по пътя към 
духовния си напредък. (180, 32 - 33) 
12 Ако човек живееше със съзнанието за 
висшия живот, който съществува и вибрира 
над него, и ако знаеше как да се съветва с 
духа си - от колко неудобства щеше да се 
избави, от колко бездни щеше да се спаси. 
Но през целия си живот той се обръща за 
съвет към онези, които нямат решение за 
неговите съмнения и несигурност: учените, 
които са проникнали в материалната 
природа, но не познават духовния живот, 
защото духът в тях е изпаднал в летаргия. 
13 Човешкият дух трябва да се събуди, за да 
намери себе си, да открие всички 
способности, които са му поверени, за да 
му помогнат в борбата. 
14 Днес човекът е като малко, мършаво 
листо, паднало от дървото на живота, и 
играчка на ветровете, подложен на хиляди 
превратности, слаб пред силите на 
природата, крехък и жалък пред лицето на 
смъртта, докато би трябвало да бъде 
господар на земята като принц, изпратен от 
Мен да се усъвършенства в света. (278, 4 - 
6) 
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15 Дойде времето на съда, когато ще 
попитам някои: Защо се отрекохте от Мен? 
И останалите: Защо Ме преследвахте? Има 
ли право да отрича съществуването на 
Моето Царство този, който не е успял да 
проникне в себе си? Ако не познавате 
Моята истина, ако не знаете как да я 
откриете, това не означава, че тя не 
съществува. Ако мислите, че съществува 
само това, което можете да разберете, 
казвам ви, че има много неща, които все 
още не знаете, и вашето високомерие е 
много голямо. 
16 Истина ви казвам: който се отрече от 
Бога и от Неговото царство, той се е отрекъл 
от себе си. Който иска да черпи сила от себе 
си, който се смята за независим и има 
високомерното усещане, че може да бъде 
велик, без да се нуждае от Бога, няма да 
стигне далеч в този свят, скоро ще се 
заблуди и страданията му ще бъдат много 
мъчителни. 
17 Къде са истинските мъдреци? 
18 Знанието означава да усещате моето 
Присъствие. Знанието е да бъдеш воден от 
моята светлина и да изпълняваш моята 
воля. Знанието е да разбереш закона, а 
знанието - да обичаш. (282, 19 - 22) 
19 Днес духовното ви невежество е толкова 
голямо, че когато си помислите за онези, 
които са заминали за другия свят, си 
казвате: "Горкият човек е умрял, трябвало е 
да остави всичко и си е отишъл завинаги." 
20. ако знаехте 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! (272, 46 - 47) 
21. Вие отдавате по-голямо значение на 
материалните ценности, отколкото те 
притежават, но за духовното не искате да 
знаете нищо и любовта ви към света е 
станала толкова голяма, че дори се 
опитвате колкото се може повече да 
отричате всичко, което е свързано с 
духовното, защото смятате, че това знание 
противоречи на напредъка ви на земята. 
22 Казвам ви, че познанието за духовното 
не влияе на напредъка на хората нито по 

отношение на морала, нито по отношение 
на науката. Напротив, тази светлина 
разкрива на хората безкрайно богатство от 
знания, непознати досега на неговата 
наука. 
23. Докато човекът отказва да се изкачи по 
стълбата на одухотворяването, той няма да 
може да се доближи до истинската слава, 
която ще му даде тук, в лоното на неговия 
Отец, върховното щастие да бъде дете на 
Бога - достойно дете на Моя Дух, заради 
Неговата любов, възвишеност и познание. 
(331, 27 - 29) 
  
Липса на готовност за отказ, усилия и 
отговорност 
24. Ако човечеството не се придържаше 
толкова упорито към невежеството си, 
съществуването му на земята щеше да бъде 
различно. Но хората се противопоставят на 
Моите заповеди, проклинат съдбата си и 
вместо да Ми съдействат в Моето дело, 
търсят начин да заобиколят законите Ми, за 
да наложат волята си. 
25 Казвам ви още: Ако хората наблюдаваха 
внимателно всяко свое действие, щяха да 
забележат как се бунтуват срещу Мен на 
всяка крачка. 
26 Когато обсипвам хората с благословиите 
Си, те стават егоисти; когато им позволявам 
да се наслаждават на удоволствията на 
живота, те стават разпуснати; когато 
изпитвам силата им, за да укрепя духа им, 
те се бунтуват; когато позволя чашата на 
страданието да достигне до устните им, за 
да ги пречисти, те проклинат живота и 
усещат, че вярата им угасва; когато 
поставям на раменете им бремето на 
голямото семейство, те усещат, че вярата 
им угасва. когато позволявам на чашата на 
страданието да достигне до устните им, за 
да ги пречисти, те проклинат живота и 
усещат как вярата им угасва; когато 
стоварвам върху раменете им бремето на 
голямото семейство, те се отчайват, а 
когато отнемам от земята един от техните 
роднини, те Ме обвиняват, че съм 
несправедлив. 
27 Никога не се съгласявате, никога не ви 
чувам да благославяте името Ми в 
изпитанията си, нито пък ви виждам да се 
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опитвате да сътрудничите в Моето дело на 
сътворение. (117, 55 - 57) 
28 Положих на човека величие, но не това, 
към което той се стреми на земята. 
Величието, за което говоря, е саможертва, 
любов, смирение, милосърдие. Човекът 
постоянно бяга от тези добродетели, 
отклонявайки се от истинското си величие и 
от достойнството, което Отец му е дал като 
свое дете. 
29 Вие бягате от смирението, защото 
мислите, че то означава бедност. Бягате от 
изпитанията, защото страданията ви 
ужасяват, без да осъзнавате, че те 
освобождават духа ви. Вие бягате и от 
духовното, защото смятате, че е загуба на 
време да се потопите в това знание, без да 
осъзнавате, че презирате по-висша 
светлина от всяка човешка наука. 
30. Ето защо ви казах, че има много хора, 
които, въпреки че изповядват, че Ме 
обичат, не Ме обичат, и макар да твърдят, 
че вярват в Мен, нямат вяра. Те стигнаха 
дотам, че Ми казаха, че са готови да Ме 
следват, но искат да Ме следват без кръст. 
Но Аз им казах, че всеки, който иска да Ме 
последва, трябва да вземе кръста си и да 
Ме последва. Всеки, който прегърне кръста 
си с любов, ще стигне до върха на 
планината, където ще издъхне за последен 
път на тази земя, за да бъде възкресен за 
вечен живот. (80, 37 - 39) 
31 Вместо да премахнат мизерията, която 
ги заобикаля навсякъде, днешните хора се 
стремят да се възползват максимално от 
нея за себе си. 
32. Защо хората не са се развили нагоре в 
стремежа си към идеал, който би им дал 
по-чисти чувства и стремежи, по-достойни 
за духа? Защото не са искали да погледнат 
отвъд това, което е видимо за техните 
смъртни очи, т.е. отвъд трудностите, 
земните удоволствия и материалистичната 
наука. 
33 Те са използвали и използват времето, 
което са имали на този свят, за да имат 
колкото се може повече богатства и 
удоволствия - мислейки, че когато тялото 
им свърши, всичко за тях е приключило. 
34 Вместо да се развива нагоре и да се 
смята за дете на Бога, човекът в своето 
невежо високомерие се принизява до 

нивото на по-нисше същество и когато 
съвестта му говори за Божеството и за 
Духовния живот, страхът от Божието 
правосъдие го завладява и той предпочита 
да заглуши този вътрешен глас и да не 
"губи" мисъл за тези предупреждения. 
35. Той не мисли за собственото си 
съществуване, нито за психическото и 
физическото си състояние. Как би могло да 
бъде иначе, освен че е прах и нещастие, 
докато живее и мисли по този начин? (207, 
18) 
36. моето учение, което винаги е обяснение 
на закона, идва при вас като път към 
светлината, като безопасна пролука за духа. 
Въпреки това хората, използвайки дадената 
им свобода на волята и желаейки да 
следват пътя на живота си, винаги са 
избирали лесния път на 
материализирането. По този начин някои 
напълно пренебрегват призивите на 
съвестта, които винаги насочват към 
духовното, а други създават култове и 
обреди, за да вярват, че вървят с твърда 
крачка по духовния път, докато всъщност са 
също толкова егоистични, колкото и онези, 
които са прогонили името и словото Ми от 
живота си. (213, 51) 
37 Пътят е проправен и вратата е отворена 
за всеки, който иска да дойде при Мен. 
38. Пътят е тесен, това ви е известно от 
дълго време. На никого не е известно, че 
моят закон и моето учение са най-чисти и 
неподвластни, така че никой не може да си 
помисли да ги променя според своето 
удобство или воля. 
39. Широкият път и широко отворената 
порта са всичко друго, но не и това, което 
води духа ви към светлината, мира и 
безсмъртието. Широкият път е пътят на 
разпуснатостта, непокорството, гордостта и 
материализма - път, който мнозинството от 
хората следват, за да избегнат духовната си 
отговорност и вътрешната присъда на 
съвестта си. 
40. Този път не може да бъде безкраен, 
защото не е нито истинен, нито съвършен. 
Следователно, тъй като този път, както и 
всичко човешко, е ограничен, човекът един 
ден ще стигне до неговия край, където ще 
спре, за да се поклони с ужас пред 
бездната, която е краят на пътя. Тогава в 
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сърцата на онези, които отдавна са се 
отклонили от истинския път, ще настъпи 
хаос. 
41. В някои ще се появи покаяние, чрез 
което ще намерят достатъчно светлина, за 
да се спасят; в други ще се появи ужас от 
края, който ще смятат за несправедлив и 
нелогичен; а трети ще хулят и ще се 
бунтуват срещу Бога. Но истина ви казвам, 
че това ще бъде началото на завръщането 
към Светлината. (333, 64 - 68) 
  
Духовната нищета на човека  
42 Не съм сгрешил в това, което съм създал; 
човекът обаче е пропуснал очертания път и 
живота; но скоро ще се върне при Мен като 
блудния син, който пропилял цялото си 
наследство. 
43 Със своята наука той е създал нов свят, 
фалшиво царство. Той е създал закони, 
издигнал е трон за себе си и се е сдобил със 
скиптър и корона. Но колко мимолетна и 
измамна е славата му: достатъчно е слабо 
дихание на моята справедливост, и 
основите му се разклащат, а цялото му 
царство се разпада. Но царството на мира, 
справедливостта и любовта, което то не е 
успяло да спечели, е далеч от сърцето на 
човека. 
44. Удоволствията и удовлетворенията, 
които работата на хората им носи, са само 
въображаеми. В сърцата им гъмжи от 
болката, безпокойството и 
разочарованието, които се крият зад 
маската на усмивките. 
45 Това е, което е било направено от 
човешкия живот, а що се отнася до живота 
на духа и законите, които го управляват, те 
са били изопачени, защото е било 
забравено, че съществуват също така сили и 
елементи, които оживяват духа и с които 
човек трябва да остане в контакт, за да 
устои на изпитанията и изкушенията и да 
преодолее всички препятствия и несгоди по 
пътя на възхода си към съвършенството. 
46. Светлината, която достига до всеки дух 
от безкрайността, не идва от Кралската 
звезда; силата, която духът получава от 
Отвъдното, не е извор от земята; 
източникът на любов, истина и здраве, 
който утолява жаждата на духа за 
познание, не е водата на вашите морета 

или вашите извори; атмосферата, която ви 
заобикаля, не е само материална, тя е 
поток, дъх и вдъхновение, които получават 
човешкия дух директно от Създателя на 
всички неща, от Онзи, който е създал 
живота и го управлява със своите 
съвършени и неизменни закони. 
47. Ако човек има поне малко добра воля 
да се върне по пътя на истината, той 
веднага ще усети ласката на мира като 
стимул. Но когато духът се материализира 
под влиянието на материята, той се 
поддава на нейните нокти и вместо да бъде 
господар на този живот, кормчия, който 
управлява кораба му, той става роб на 
човешките слабости и склонности и 
претърпява корабокрушение в бурите. 
48. вече ви казах, че духът е преди тялото, 
както тялото е преди дрехата. Тялото, което 
притежавате, е само временно облекло на 
духа. (80, 49 - 53) 
49 Ах, ако всички хора можеха да видят 
изгряващата светлина на този век - колко 
надежда щеше да има в сърцата им! Но те 
са заспали. Те дори не знаят как да приемат 
светлината, която кралската звезда им 
изпраща всеки ден - тази светлина, която е 
като образ на светлината, излъчвана от 
Твореца. 
50. Тя те гали и те събужда за ежедневната 
борба на съществуването, без онези, които 
са безчувствени към красотите на 
творението, да се спират за няколко мига, 
за да Ми благодарят. Славата може да 
премине покрай тях, без да я усетят, защото 
те винаги се събуждат, изпълнени с тревоги, 
и забравят да се молят, за да потърсят 
духовна сила в Мен. 
51 Те не търсят сила за тялото си и в 
природните източници. 
Всички те тичат наоколо и се трудят, без да 
знаят за какво, без да имат ясна цел. 
Именно в тази бездушна и безсмислена 
борба за съществуване те са 
материализирали душите си и са ги 
превърнали в егоисти. 
52 Тогава, когато законите на духа, които са 
светлината на живота, бъдат забравени, 
хората се самоунищожават, убиват се и си 
вземат хляба, без да чуват гласа на 
съвестта, без да внимават, без да се 
замислят. 
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53. Но ако някой ги попита как оценяват 
настоящия си живот, те веднага ще 
отговорят, че никога в миналото не е имало 
толкова много светлина в човешкия живот, 
както сега, и че науката никога не им е 
разкривала толкова много тайни. Но те ще 
трябва да казват това с маска на щастие 
пред лицето си, защото в сърцата си ще 
крият цялата си духовна скръб и нещастие. 
(104, 33 - 34) 
54. аз изпратих Духа да се въплъти на 
земята и да стане човек, за да бъде той княз 
и господар на всичко, което съществува на 
нея, а не за да бъде роб и жертва, нито 
нуждаещ се, какъвто всъщност го виждам. 
Човек е роб на своите нужди, страсти, 
пороци и невежество. 
55. Той е жертва на страданията, грешките 
и ударите на съдбата, които му носи 
липсата на духовно извисяване, докато 
върви по земята. Той е нуждаещ се, защото 
не знае за наследството, което му се полага 
в живота, не знае какво притежава и се 
държи така, сякаш няма нищо. 
56. Това човечество първо трябва да се 
събуди, за да започне да изучава Книгата на 
духовния живот, а след това скоро, чрез 
предаването на този свят на идеи от 
поколение на поколение, ще се появи 
онова благословено семе, в което ще се 
изпълни моето слово. 
57. Казвал съм ви, че един ден това 
човечество ще достигне одухотворяване и 
ще знае как да живее в хармония с всички 
сътворени неща, а духът, умът и сърцето ще 
вървят в унисон. (305, 9 - 11) 
 
Неправилно земно поведение и неговите 
последици  
58. Когато виждам как хората са въвлечени 
във войни и се избиват един друг за 
притежание на съкровищата на света, не 
мога да не сравня хората с малки деца, 
които се бият за неща, които нямат 
стойност. Децата все още са хората, които 
се борят за малко власт или малко злато. 
Какво означават тези притежания в 
сравнение с добродетелите, които другите 
хора притежават? 
59. Човекът, който разделя народите, като 
сее омраза в сърцата им, не може да се 
сравнява с този, който посвещава живота си 

на задачата да сее семената на всеобщото 
братство. Онзи, който причинява страдание 
на своите ближни, не може да се сравнява с 
онзи, който посвещава живота си на 
задачата да облекчи страданието на своите 
ближни. 
60 Всеки човек мечтае за престол на земята, 
макар че от самото начало човечеството е 
изпитало колко малко струва един престол 
в света. 
61. Обещах ви място в Моето царство, но 
малцина са тези, които са го поискали, и 
това е така, защото хората не искат да 
разберат, че най-малкият поданик на Царя 
на небесните царства е по-велик от най-
могъщия монарх на земята. 
62 Все още хората са малки деца, но 
голямото посещение, което идва върху тях, 
ще ги накара да изпитат толкова много за 
толкова кратко време, че скоро ще 
преминат от това детство към зрелостта и 
тогава, снабдени с плодовете на опита, ще 
възкликнат: "Исус, нашият Отец, беше прав, 
нека отидем при Него." (111, 3 - 7) 
63. хората се стремят към безсмъртие в 
света и се опитват да го постигнат чрез 
материални дела, защото земната слава, 
дори и да е временна, боде очите, и 
забравят славата на духа, защото се 
съмняват в съществуването на този живот. 
Липсата на вяра и на одухотворяване са 
тези, които са поставили пред очите на 
хората завеса от скептицизъм. (128, 45) 
64. Развитието на човека, неговият прогрес, 
неговата наука и цивилизация никога не са 
имали за цел издигането на духа, който е 
най-висшето и най-благородното нещо в 
човека. Неговите стремежи, амбиции, 
желания и грижи винаги са имали своята 
цел в този свят. Тук е търсил знания, тук е 
трупал съкровища, тук е получавал 
удоволствия, почести, награди, властови 
позиции и отличия, тук е искал да намери 
своята слава. 
65 Затова ви казвам: Докато природата 
напредва стъпка по стъпка, без да се спира 
в закона си за непрестанно развитие към 
усъвършенстване, към съвършенство, 
човекът е изостанал, не е напреднал; оттук 
и ударите на съдбата му на земята, оттук и 
изпитанията, препятствията и ударите, 
които среща по пътя на живота си. (277, 42) 
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66 Искам да имате желания, да сте 
амбициозни, да мечтаете да бъдете велики, 
силни и мъдри, но за вечните блага на духа. 
67. защото за да се получат тези блага, са 
необходими всички добродетели, като 
милосърдие, смирение, прошка, търпение, 
щедрост, с една дума, любов. А всички 
добродетели издигат, пречистват и 
усъвършенстват духа. 
68 В този нещастен свят, в този временен 
дом, човекът - за да бъде велик, силен, 
богат или учен - е трябвало да бъде егоист, 
лъжлив, отмъстителен, жесток, 
безразличен, безчовечен и надменен, и 
всичко това го е довело до крайно 
противопоставяне на това, което е истина, 
любов, мир, истинска мъдрост и правда. 
(288,32) 
69. Когато човек открие себе си духовно, 
той усеща в себе си присъствието на своя 
Отец. Но ако не знае кой е и откъде идва, 
той се чувства далечен, чужд, недостижим 
или остава безчувствен. 
70. Само пробуденият дух може да 
проникне в царството на истината. Само с 
помощта на своята наука човек няма да 
може да я опознае. 
71. виждам, че хората желаят знание, слава, 
сила, богатство и власт, и им предлагам 
средствата за постигане на всичко това - но 
в истинските, съществените му качества, в 
духовната му истинност, а не във външното 
и измамното на света, не в преходното и 
измамното. 
72. Когато човек се посвети на 
материалното и се затвори в малкото 
пространство на свят като вашия, той 
обеднява, ограничава и потиска духа си, не 
му остава нищо друго освен това, което 
притежава, или това, което знае. Тогава е 
необходимо да изгуби всичко, за да може 
да отвори очите си за истината и, след като 
осъзнае грешката си, да обърне отново 
поглед към Вечния. (139, 40 - 43) 
 

Глава 47 - Материализъм и 
спиритуализъм  
 
Ефектът от преобладаващия 
материализъм  

1 Истина ви казвам: мнозина ще избягат от 
Моето учение от страх да не бъдат 
одухотворени; но в тях няма да говори 
разумът или духът, а низките страсти на 
плътта. 
2. Когато духът живее, посветен на 
истината, той бяга от материализма като 
човек, който се отстранява от замърсена 
среда. Висшият дух намира щастие в 
морала - там, където цари мир, където 
живее любовта. (99, 41 - 42) 
3. Изучавайте словото Ми, докато се 
уверите в неговата чистота и истинност. 
Само така ще можете да вървите смело по 
пътя си и да останете непоколебими срещу 
навлизането на материалистични идеи, 
които застрашават духа. Защото 
материализмът е смърт, мрак, иго и отрова 
за духа. Никога не заменяйте светлината 
или свободата на духа си за земен хляб или 
за нищожни материални блага! 
4 Истина ви казвам: Който се уповава на 
моя закон и упорства във вярата докрай, 
никога няма да изпита недостиг на 
материални средства за живот, а в 
моментите на единение с моя Дух винаги 
ще получава хляба на вечния живот чрез 
моето безкрайно милосърдие. (34, 61 - 62) 
5 Материализмът е огромна пречка за 
развитието на духа. Човечеството е спряло 
пред тази стена. 
6. Намирате се 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 е все още 
ограничена, познанието му за всичко, което 
не принадлежи изцяло на материята, е 
забавено. (271, 37 - 38) 
7 Изпитанията, през които преминава 
вашият свят, са признаци за края на една 
епоха, са падението или предсмъртните 
гърчове на епохата на материализма; 
защото материализмът е във вашата наука, 
във вашите цели и във вашите страсти. 
Материализмът определя предаността ви 
към Мен, а също и всичките ви дела. 
8 Любовта към света, алчността за земни 
неща, желанието на плътта, удоволствието 
от всички низки желания, егоизмът, 
самолюбието и високомерието бяха силата, 
с която си създадохте живот според вашия 
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разум и вашата човешка воля, чиито 
плодове ви накарах да пожънете, за да 
бъде опитът ви съвършен. 
9. Но ако тази епоха, която сега приключва, 
ще бъде белязана в историята на 
човечеството със своя материализъм - 
наистина, казвам ви, новата епоха ще бъде 
белязана със своята духовност. Защото в 
него съвестта и волята на духа ще издигнат 
на земята свят на същества, които са с 
високо сърце чрез любовта - живот, в който 
духът на Отца се усеща да вибрира в духа 
на децата, защото тогава всички дарби и 
способности, които днес живеят скрити във 
вашето същество, ще имат за поле на 
действие безкрайността. (305, 41 - 42) 
 
Същността на спиритизма 
10 Спиритизмът не е смесица от религии. 
Това е най-чистото и съвършено учение в 
своята простота, то е Божията светлина, 
която слиза към човешкия дух в тази "Трета 
епоха". (273, 50) 
11. Спиритизъм нарекох откровението, 
което ви говори за живота на духа, което ви 
учи да общувате директно с вашия Отец и 
което ви издига над материалния живот. 
12 Истина ви казвам, спиритизмът не е 
нещо ново, нито пък принадлежи само на 
това време, но той е откровение, което се 
разкрива все повече и повече в 
съответствие с духовната еволюция на 
човечеството. 
13 Тъй като учението, което ви давам, е 
спиритуализъм, който ви учи на съвършена 
любов към Бога и към ближния и ви кани на 
пътя, който води към съвършенство, 
спиритуализмът е бил и това, на което ви е 
учил Божият закон в "Първата епоха", а 
Христовото слово - във Втората епоха. (289, 
20 - 22) 
14 Спиритизмът не е религия; това е същото 
учение, което разпространих в лицето на 
Исус за напътствие на всички хора по света 
във всички времена. Това е Моето учение 
за любовта, справедливостта, разбирането 
и прошката. 
15. В този "Трети път" Аз ви говорих с по-
голяма яснота само поради вашето 
духовно, физическо и интелектуално 
развитие. (359, 60 - 61) 

16 Спиритизмът идва, за да разруши 
обичаите и традициите, въведени от 
хората, които са задържали духа. 
Спиритизмът е непрекъснато развитие и 
издигане на духа, който се пречиства и 
усъвършенства чрез своите способности и 
качества, докато достигне своя Създател. 
Спиритизмът показва начина, по който 
духът получава, чувства и изразява своя 
Господ. Спиритизмът освобождава духа и 
го води към развитие. 
17. Духовното е универсална сила и 
универсална светлина, която е във всички и 
принадлежи на всички. Моите учения няма 
да изглеждат странни за никого. 
18 Качествата на духа са неизменни, защото 
са добродетели на Моята Божественост, 
вечни сили. Разберете обаче, че в 
зависимост от това как сте живели, 
чистотата, която можете да покажете, ще 
бъде по-голяма или по-малка. (214, 57 - 59) 
 
Кой с право може да се нарече 
спиритуалист?  
19 Този, който е постигнал определена 
духовност благодарение на своята 
упоритост, развитие и любов към учението 
на Отца, ще бъде спиритуалист, дори ако 
устните му не го казват. 
20 Който има вяра и проявява щедрост в 
действията си, той ще отрази това, което 
притежава духът му. (236, 27 -28) 
21 Духовникът знае, че Всемогъщият е във 
всичко, че светът, вселената и 
безкрайността са пронизани от моята 
същност и моето присъствие. 
22 Който Ме разпознава и възприема по 
този начин, той е жив храм на Бога и вече 
няма да материализира откровенията на 
Духа чрез символи или образи. (213, 31 - 
32) 
23 Спиритизмът е откровение, което ви 
разкрива и учи на всичко, което 
притежавате и носите в себе си. Тя ви кара 
да осъзнаете, че сте дело на Бога, че не сте 
само материя, че има нещо над вашата 
"плът", което ви издига над нивото на 
природата, която ви заобикаля, и над 
мръсотията на вашите страсти. 
24. Когато човек достигне духовност, всяка 
заповед и всяко учение ще бъдат част от 
светлината на неговия дух. Дори паметта му 
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да не е запазила нито едно изречение или 
дума от моето учение, той ще носи 
същността му в себе си, защото го е 
разбрал, защото го чувства и защото го 
следва. (240, 17 - 18) 
25 Добрият духовник ще бъде този, който 
при цялата си бедност на материални блага 
се чувства господар, богат и щастлив, 
защото знае, че Отец му го обича, че има 
братя и сестри, които да обича, и че 
съкровищата на света са второстепенни 
пред богатствата на духа. 
26 Той също ще бъде добър духовник, 
който като притежател на материални блага 
знае как да ги използва за добри цели, 
използвайки ги като средства, дадени му от 
Бога, за да изпълни важна мисия на земята. 
27. Не е необходимо да бъдеш беден, 
презрян или нещастен, за да бъдеш 
причислен към онези, които Ме следват, 
както не е необходимо да бъдеш сред 
онези, които страдат, за да бъдеш обичан 
от Мен. Всъщност ви казвам, че според 
Моята воля вие винаги трябва да сте силни, 
здрави и да притежавате всичко, което съм 
създал за вас. 
28 Кога ще се научите да бъдете 
собственици на наследството си, да 
оценявате всяка благодат и да отреждате 
на всичко полагащото му се място в 
живота? (87,28 - 30) 
 
Спиритизмът в религиите и 
деноминациите 
29 Днес хората преживяват епоха на 
объркване, защото не са разбрали, че 
целият им живот и всичките им усилия 
трябва да ги водят към разгръщане на духа 
им, чиято цел трябва да бъде единението 
на духа им с този на Създателя. 
30 Култът, който днес изповядват 
мнозинството от хората, е материализмът. 
31 Докато доктрините и религиите 
настояват на своите различия, светът ще 
продължава да подхранва омразата си и 
няма да може да направи решителната 
крачка към истинското поклонение на Бога. 
32 Но кога хората ще разберат и ще се 
обединят и така ще направят първата 
крачка към любовта помежду си, ако все 
още има хора, които, смятайки, че 
притежават ключа или тайната за 

спасението на духовните същества и 
ключовете на вечния живот, не признават 
всички онези, които вървят по други 
пътища, защото според тях те не са 
достойни да дойдат при Бога? 
33 Затова осъзнайте истинската цел на 
спиритизма, чиято доктрина е над всяка 
деноминация, всяка човешка идеология и 
всяка секта. (297, 38 -41) 
34. спиритуализмът не е нова доктрина, 
която се стреми да постигне развитие на 
доктрините на вярата от минали времена - 
не, той е същото откровение като това от 
Първата и Втората епоха. Това е основата на 
всички религии, за която искам да напомня 
на човечеството в тези времена на 
разделение, за да не забрави своя 
произход. 
35 Делата на човека, неговите обичаи и 
начинът, по който той впечатлява сетивата, 
за да се ласкае и гордее с тях в различните 
си религии, са в разрез с това, което моето 
дело иска да види светът. (363, 9) 
36. През това време ви давам нови учения, 
върху които да размишлявате - учения за 
любовта, които ще ви изкупят и издигнат, 
истини, които, макар и горчиви, ще бъдат 
светлина по пътя ви. 
37 Спиритизмът в тази епоха, подобно на 
християнството в миналото, ще бъде 
преследван с ярост, жестокост и ярост; но в 
разгара на борбата духовното ще се появи, 
ще извърши чудеса и ще завладее сърцата. 
38. Материализмът, егоизмът, 
арогантността и любовта към света ще 
бъдат силите, които ще се изправят срещу 
това откровение, което не е ново, нито 
различно от това, което ви донесох в 
минали времена. Учението, което сега ви 
разкрих и на което давате името 
спиритизъм, е същността на Закона и на 
Учението, които ви бяха разкрити през 
Първата и Втората епоха. 
39. Когато човечеството разбере 
истинността на това учение, неговата 
праведност и безкрайното знание, което то 
разкрива, то ще прогони от сърцата си 
всеки страх, всеки предразсъдък и ще го 
превърне в пътеводител на своя живот. (24, 
48 - 51) 
40 Истина ви казвам, по всички краища на 
света има разпръснати духовници - зрели 
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хора, които ще донесат мир на 
човечеството. 
41. Но аз ви казвам, че обединението 
между спиритуалистите от целия кръг на 
земята няма да стане чрез организирането 
на нова църква, защото тяхната сила няма 
да е материална. Тяхното единство ще бъде 
умствено, идеално и по отношение на 
работата им и по този начин силата им ще 
бъде непобедима, тъй като ще я черпят от 
Вечния източник, който е в Моя Дух. 
42. На всички тях внушавам своята истина и 
ги търся, за да може от сърцата и умовете 
им да излязат всички примеси, тъй като те 
не трябва да се смесват с моята светлина. 
43 Задължение на всички тях е да следят за 
това спиритическото учение да бъде 
обяснено и ясно разпознато от техните 
духовни способности и да не бъде 
замърсено от човешки философии. (299, 30 
- 32) 
44 Истина ви казвам, че историята на 
спиритизма ще бъде записана в човешката 
история със сияйни букви. 
45 Нима Израил не се превърна в 
безсмъртен чрез освобождаването си от 
египетското иго? Нима християните не са се 
превърнали в безсмъртни чрез любовта в 
своя триумфален поход? По същия начин 
спиритуалистите ще се превърнат в 
безсмъртни в борбата си за свобода на 
духа. (8,64-65) 
  

Глава 48 - Духовни дарби и 
одухотворяване  
 
Духовните способности на човека 
1 Всеки път, когато това съмняващо се, 
невярващо и материалистично човечество 
се сблъска с божествено откровение или с 
нещо, което нарича чудо, то веднага търси 
причини или доказателства, за да докаже, 
че няма свръхестествено действие, нито пък 
е имало такова чудо. 
2. Когато се появи човек, който проявява 
необичайни духовни способности, той 
изпитва присмех, съмнение или 
безразличие, за да заглуши гласа си. И 
когато природата, като инструмент на 
моята Божественост, отправя към хората 
гласа си на справедливост и виковете си на 

тревога, те приписват всичко на 
случайността. Но никога човечеството не е 
било толкова безчувствено, глухо и сляпо за 
всичко Божествено, духовно и вечно, както 
в днешно време. 
3 Милиони хора наричат себе си християни, 
но в по-голямата си част те не познават 
Христовото учение. Те твърдят, че обичат 
всички дела, които съм извършил като 
човек, но с начина си на вярване, мислене и 
разглеждане на нещата доказват, че не 
познават същността на Моето учение. 
4 Аз ви научих на живота на духа, разкрих 
ви способностите, които са в него; за това 
дойдох на света. 
5 Изцелявах болни без лекарства, говорех с 
духове, освобождавах обсебени от странни 
и свръхестествени влияния, разговарях с 
природата, превръщах се като човек в 
духовно същество и като духовно същество 
отново в човек, и всяко от тези дела винаги 
е имало за цел да ви покаже пътя към 
развитието на духа. (114, 1 - 4) 
6. Вие имате истински съкровища в себе си, 
способности и таланти, за които дори не 
подозирате, и в резултат на невежеството 
си проливате сълзи като нуждаещи се хора. 
Какво знаете за силата на молитвата и 
силата на мисълта? Какво знаете за 
дълбокия смисъл на диалога на духа с 
духа? Нищо, вие, материалистично и земно 
мислещо човечество! (292,14) 
7. Очаквам одухотворяване от света. За Мен 
нямат никакво значение имената, с които се 
отличават отделните църкви или секти, 
нито по-голямото или по-малко 
великолепие на техните обреди и външни 
форми на поклонение. Това достига само 
до човешките сетива, но не и до духа ми. 
8 Очаквам от хората духовност, защото тя 
означава издигане на живота, идеал за 
съвършенство, любов към доброто, 
отдаденост на истината, упражняване на 
дейността на любовта, хармония със себе 
си, която е хармония с другите и 
следователно с Бога. (326, 21 - 22) 
9 Одухотворяването не означава 
благочестие, нито предполага 
практикуването на някакъв обред, нито е 
външна форма на поклонение. 
Одухотворяването означава развитие на 
всички способности на човека, както на 
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тези, които принадлежат на човешката му 
част, така и на тези, които са отвъд 
телесните сетива и са сили, качества, 
способности и сетива на духа. 
10 Одухотворяването е правилното и добро 
използване на всички дарби, които човек 
притежава. Одухотворяването е хармония с 
всичко, което ви заобикаля. (326, 63 - 66) 
11 Тогава те научих на най-голямата 
добродетел - милосърдието; вдъхнових 
сърцето ти и направих чувствата ти 
чувствителни. Сега ви разкривам дарбите, с 
които е надарен духът ви, за да ги развиете 
и да ги използвате за правене на добро 
сред ближните си. 
12. Познанието за духовния живот ще ви 
позволи да извършвате дела, подобни на 
тези, които е вършил вашият Учител. Не 
забравяйте, че ви казах, че ако развиете 
способностите си, ще правите истински 
чудеса. (85, 20 -21) 
13. Всички вие притежавате дарбите на 
духа, които започват да се разгръщат в тази 
"Трета епоха" чрез развитието, което са 
постигнали духовните същества. 
Интуицията, духовният облик, 
откровението, пророчеството, 
вдъхновението се проявяват по ясен начин 
сред хората и това е обявяването на ново 
време, това е светлината на Книгата на 
седемте печата, отворена в този момент в 
шестата й глава. 
14. но вие, които знаете за какво са тези 
прояви и разбирате времето, в което 
живеете - насочете духовните си дарби към 
пътя на любовта. Винаги бъдете готови да 
предложите любящата си помощ и ще 
бъдете в съответствие с моя закон и ще 
служите на ближните си като пример. 
Тогава вие ще бъдете Мои ученици и ще 
бъдете признати за такива. (95,18) 
15 Щом хората се обичат и умеят да си 
прощават един на друг, щом в сърцата им 
има смирение и щом постигнат, че духът 
надделява над тялото [душата], нито плътта 
[душата], нито светът, нито страстите вече 
няма да образуват онази плътна завеса, 
която ви пречи да видите Пътя зад вас или 
пред вас. Напротив, "плътта", одухотворена 
чрез следването на моето учение, ще бъде 
като слуга, послушен на повелите на 
съвестта, за разлика от това, което е днес: 

пречка, примка, превръзка на очите на 
духа. (122, 32) 
16 Интуицията, която е духовно виждане, 
предчувствие и пророчество, просветлява 
ума и кара сърцето да бие по-бързо заради 
посланията и гласовете, които получава от 
безкрайността. (136, 46) 
17 чрез дара на интуицията, който съм дал 
на всички хора, можете да откриете много 
неща, скрити в тайната на сърцата - много 
трагедии, които засягат не само земния 
живот на вашите ближни, но и техните 
духове 
18 Как можеш да проникнеш в интимността 
на тези сърца, без да ги нараниш и без да 
оскверниш тайните им? Как да откриете 
онези скрити страдания, които засенчват 
живота на вашите ближни? Вече ви казах: 
интуицията, онази способност, която е част 
от духовния дар на зрението и която трябва 
да получи пълното си развитие във вас чрез 
молитва, ви показва процедурата за 
облекчаване на болката на всеки ваш 
ближен. (312, 73 -74) 
19. Колко много загадки все още 
съществуват за човека. Той е заобиколен от 
невидими и неосезаеми същества, които 
вече би трябвало да са видими и осезаеми 
за него. 
20 Живот, изпълнен с красоти и откровения, 
пулсира над съществуването на хората, но 
те в своята слепота все още не са в 
състояние да го видят. (164, 56 – 57) 
21 Човек, който е оборудван с моето 
учение, ще може да извършва 
свръхчовешки дела. От духа и тялото му ще 
струи светлина, сила и мощ, които ще му 
позволят да постигне това, което само 
интелигентността не е в състояние да 
постигне. (252, 4 - 5) 
22. Това е времето, когато божествената 
светлина ще засияе напълно в моите 
последователи, които ще разкрият дарбите 
на духа и ще докажат, че не се нуждаят от 
земни блага или светски науки, за да 
вършат добро и да правят чудеса. Те ще 
изцеляват в Мое име, ще възстановяват 
безнадеждно болните, ще превръщат 
водите в балсам и ще възкресяват мъртвите 
от леглата им. Тяхната молитва ще има 
силата да успокоява бурите, да успокоява 
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природните сили и да се бори с мор и зли 
влияния. 
23 Обсебените ще бъдат освободени от 
обсесиите си, от преследвачите и 
потисниците си чрез словото, молитвата и 
властта на новите ми ученици. (160, 28 - 29) 
24. Одухотворяването означава 
усъвършенстване на чувствата, чистота в 
живота, вяра, милосърдие, помощ на 
ближния, смирение пред Бога и дълбоко 
уважение към получените дарове. Ако 
успеете да постигнете нещо от тези 
добродетели, ще започнете да напредвате 
с духовния си поглед към дома на любовта 
и съвършенството. По същия начин, когато 
постигнете одухотворяване, вече можете да 
кажете на земята, че живеете в Духовния 
дом, дори и да е само в моментите на 
вашата молитва. В същото време ще 
получите светлината, която ще ви разкрие 
събитията, които са в бъдещето, тъй като за 
извисяващия се дух това, което предстои, 
вече не е тайна. 
25 Да, ученици, само в човешкия живот 
човек не знае какво ще се случи в бъдеще, 
какво ще дойде утре. Той не знае съдбата 
си, не знае пътя, по който трябва да поеме, 
и какъв ще бъде краят му. 
26. Човекът не може да понесе знанието за 
всички изпитания, които ще трябва да 
премине през своето съществуване. Ето 
защо, в Моята милосърдна любов към него, 
Аз поставих между неговото настояще и 
бъдеще завесата на мистерията, за да 
предпазя съзнанието му от объркване, 
знаейки всичко, което той все още трябва 
да преживее и изстрада. 
27 От друга страна, духът, същество, 
надарено със сила и създадено за 
вечността, има в себе си способността да 
познава бъдещето, дарбата да знае съдбата 
си и силата да разбере и приеме всички 
изпитания, които го очакват. Той знае, че в 
края на пътя, когато е изминат в 
послушание към Закона, ще стигне до 
Обетованата земя, Рая на Духа, който е 
състоянието на възвишеност, чистота и 
съвършенство, което най-накрая ще е 
постигнал. 
28 Вие не можете да достигнете духовното 
ниво на вашия Учител, за да разберете 
какво ви е подготвила съдбата, какво ще ви 

донесе бъдещето; но чрез вътрешното ви 
издигане ще ви накарам да усетите 
близостта на някакво събитие. 
29. Това предчувствие, това духовно 
виждане за бъдещето, това познание за 
съдбата ви ще постигнете само когато 
вашето същество, състоящо се от тяло 
[душа] и дух, постепенно се развива по пътя 
на одухотворяването, което е вяра, 
искреност, любов към живота, любов и 
помощ към ближния, смирение и любов 
към вашия Господ. (160, 6- 9,13 - 14) 
30 Бъдете нащрек, за да не се биете с 
онези, които като вас са тръгнали да 
изпълняват мисиите, поверени им от Моята 
Божественост, за да разпознавате 
истинските и лъжливите пророци, да 
потвърждавате делата на едните и да 
унищожавате делата на другите. 
31. Защото това е времето, когато всички 
сили са се вдигнали на битка. Вижте как 
доброто се бори срещу злото, светлината 
срещу тъмнината, знанието срещу 
невежеството, мирът срещу войната. (256, 
66) 
  
Предпоставки и характеристики на 
истинската духовност  
32 Знайте, че във всеки човек живее по 
един Юда. Да, ученици, защото във вашия 
случай тялото [душата] е Юда на духа; 
тялото е това, което се съпротивлява на 
светлината на одухотворяването, което чака 
духа да го потопи в материализма, в 
низките страсти. 
33. Но тъй като тялото ви води до ръба на 
бездната, не го осъждайте. Не, защото тя ви 
е необходима за вашия прогрес и трябва да 
я преодолеете чрез вашето 
одухотворяване, както Аз преодолях Юда 
чрез моята любов. (150, 67 - 68) 
34. Преди да пристъпиш към преподаване 
на Моите принципи на живот и да обясниш 
тяхното съдържание, трябва да започнеш, 
като следваш Учението, което съм ти 
разкрил, като обичаш ближния си, като 
водиш живот, обърнат към духовното, и 
като посяваш пътя си с любяща дейност и 
светлина. Ако не направите това, вече ви 
казвам, че не сте разбрали спиритизма. Тя 
ви разкрива истинската ви природа и чрез 
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нея можете да придобиете ясна представа 
за вашия Отец и да опознаете себе си. 
35. Вярно е, че за да постигнеш духовност, 
се нуждаеш 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 около 
себе си, което е безполезно, вредно или 
лошо. (269, 46 - 47) 
36. Винаги осъзнавайте, че всички вие сте 
еднакви пред Мен, че всички имате един и 
същ произход и една и съща цел, дори ако 
външно всяка съдба се проявява по 
различен начин. 
37. Никога не забравяйте, че всички вие 
трябва да Ме достигнете, което означава, 
че всички вие, макар и по различен начин, 
трябва да направите необходимите заслуги, 
за да достигнете най-голямата духовна 
висота. Затова никога не смятайте никого за 
по-нисш. 
38 Суетата никога не трябва да пуска 
корени в духовния човек. От друга страна, 
истинската скромност винаги трябва да 
бъде негов спътник, тогава делата му, 
вместо да заслепяват с фалшива светлина, 
ще намерят благоволение в сърцата на 
ближните му. (322, 32 - 34) 
39. Добрите сеячи на спиритизма никога 
няма да се отличават с нещо външно или 
материално. Сред тях няма да има нито 
костюми, нито отличителни знаци, нито 
някакъв специален начин на говорене. 
Всичко в начина им на действие ще 
свидетелства за простота и смирение. 
Въпреки това, ако те се отличават с нещо, то 
това е тяхната благотворителност и 
духовност. 
40 Истинските проповедници на 
спиритизма няма да се отличават с 
красноречие, а с мъдростта и простотата на 
словото си, и най-вече с истинността на 
делата си и добротата на живота си. (194, 
24 - 25) 
41 Одухотворяването е яснота, простота, 
отдаване на любовта и борба за постигане 
на съвършенството на духа. (159, 64) 
 
Благоприятният ефект на духовността  

42 Чрез одухотворяването се постига степен 
на издигане, която позволява на човека да 
получава идеи отвъд това, което умът му 
може да възприеме, и да има власт над 
материалното. 
43. помислете за момент: Ако духовното 
издигане на духа се прилага на практика в 
изучаването на материалното творение, 
което природата ви представя, или в която 
и да е друга човешка цел, тогава можете да 
си представите плодовете, които бихте 
могли да пожънете, ако откритията ви се 
дължат не само на изследване с ума, но и 
ако участвате в духовното откровение, 
което ще ви даде Онзи, който е създал 
всичко. (126,26 - 27) 
44. Когато хората постигнат 
одухотворяване, те ще бъдат същества, 
превъзхождащи всичко, което ги заобикаля. 
Защото досега те са били само слаби 
същества, подвластни на природните сили, 
сили и влияния, които не могат да бъдат по-
висши от човека, защото не са над него. 
(280, 29) 
45. Истина ви казвам, че духовността също 
се наследява, затова трябва да се стремите 
да предадете на децата си чистотата на 
сърцето и възприемчивостта към 
духовното. Те ще ви благодарят, защото сте 
проявили милосърдие, като сте им дали 
тяло, свободно от страсти, с ясен ум, 
чувствително сърце и дух, който е готов да 
се вслуша в призива на съвестта си. (289, 
65) 
46. Единственото нещо, към което е 
насочено моето Дело, е одухотворяването 
на всички хора, защото при 
одухотворяването те ще станат едно цяло и 
ще се разбират помежду си. При 
одухотворяването те ще видят как изчезват 
имената, външните форми на техните 
религии, които са били причина за 
духовното им разделение, тъй като всеки е 
тълкувал своя Бог по различен начин. 
47 Щом всички те се приближат към 
одухотворяването по различните си 
пътища, ще разберат, че единственото, 
което им е липсвало, е да се освободят от 
материализма си, за да могат да тълкуват 
духовно това, което винаги са възприемали 
в материален смисъл. 
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48. Одухотворяването е всичко, което искам 
от хората в този момент, тогава, в рамките 
на позволеното, те ще видят изпълнени 
най-висшите си идеали и разрешени най-
сериозните си конфликти. (321, 22-23, 29) 
 

XI Човечество  
 

Глава 49 - Религия и юриспруденция  
 
Никоя религия или деноминация не е 
единствената истинска  
1 Не идвам, за да събудя религиозен 
фанатизъм сред хората; моето учение е 
много далеч от проповядването на 
лъжливи неща; искам подобрение, вяра, 
милосърдие, одухотворяване. Фанатизмът 
е тъмна превръзка пред очите, нездрава 
страст, мрак. Внимавайте това лошо семе 
да не влезе в сърцето ви. Помнете, че 
фанатизмът понякога има вид на любов. 
2 Разберете, че тази тъмнина е поразила 
човечеството в това време. осъзнайте, че 
макар езическите народи да са изчезнали 
от земята и по-голямата част от 
човечеството да се покланя на истинския 
Бог, хората нито Ме познават, нито Ме 
обичат; защото техните войни, омраза и 
липса на хармония са доказателство, че все 
още не Ме оставят да живея в сърцата им; 
Аз съм единственият, който може да им 
помогне; Аз съм единственият, когото те 
обичат. 
3 Над тъмнината на този "религиозен 
фанатизъм" и идолопоклонничество се 
приближават големи вихри, които ще 
пречистят духовния култ на човечеството. 
Когато тази работа бъде завършена, дъгата 
на мира ще засияе безкрайно. (83, 60 – 62) 
4. позволих на земята да съществуват 
религии, които са пътища за духа, водещи 
към Бога. Всяка религия, която учи на 
доброта и любов и възхвалява 
милосърдието, е добра, защото съдържа 
светлина и истина. Когато хората изсъхват в 
тях и превръщат първоначално доброто в 
лошо, пътят се губи под влиянието на 
материализма и греха. 

5. Затова в този момент ви показвам отново 
Моята Истина, която е Пътят, Същността на 
Живота и Законът, за да можете да търсите 
този Закон, който е фар и пътеводна звезда, 
отвъд формите и обредите, отвъд всичко 
човешко. Който Ме търси по този начин, ще 
бъде духовник. (197, 10 – 11) 
6 Никой няма да се изгуби; едни ще стигнат 
по-рано по пътя, който ви показах, а други - 
по-късно по пътеките, които следват. 
7. Във всички религии човек може да 
приеме онова учение, което му е 
необходимо, за да стане добър. Но ако не 
постигне това, обвинява религията, която 
изповядва, и остава такъв, какъвто винаги е 
бил. 
8. Всички религии са пътища; някои са по-
съвършени от други, но всички целят 
доброто и се стремят да стигнат до Отца. 
Ако нещо не ви удовлетворява в религиите, 
които познавате, не губете вяра в Мен. 
Вървете по пътя на милосърдието и ще 
намерите спасение, защото Моят път е 
осветен от силата на любовта. (114, 43) 
9. Религиите са малки пътища, които 
насочват духовете 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. (243, 5) 
10. Обединението на религиите ще 
настъпи, когато духът на хората се издигне 
над материализма, над традициите, 
предразсъдъците и фанатизма. Тогава 
хората ще се обединят духовно в едно 
единствено поклонение: това на доброто в 
името на любовта към Бога и ближния. 
Когато това се случи, човечеството ще 
навлезе в период на съвършенство. (187, 
43) 
11. Духовното разделение на хората се 
дължи на факта, че едни са използвали 
един клон (от дървото на божествените 
откровения), а други - друг клон. Има само 
едно дърво, но клоните му са много. Но 
хората не искаха да възприемат учението 
ми по този начин, а споровете ги разделяха 
и задълбочаваха разногласията им. Всеки 
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вярва, че притежава истината, всеки смята, 
че е в правото си. Но Аз ви казвам: докато 
вкусвате плодовете само на един клон и 
отхвърляте тези на другите, няма да 
осъзнаете, че всички плодове идват от 
Божественото дърво, чиято цялост 
представлява пълната истина. 
12 Когато ви говоря за тези истини, не 
мислете, че Учителят има предвид 
външните форми на поклонение на 
различните религии, а основния принцип, 
на който се основава всяка от тях. 
13 Сега се усеща силен бурен вятър. 
Неговите пориви, докато разтърсват 
дървото, карат различните му плодове да 
паднат и те ще бъдат опитани от онези, 
които не са ги познавали преди. 
14 Тогава те ще кажат: "Колко заблудени и 
слепи бяхме, когато, водени от фанатизма 
си, отхвърлихме всички плодове, които ни 
предложиха нашите братя, само защото ни 
бяха непознати!" 
15 Част от моята светлина е във всяка група 
от хора, във всяка общност. Затова нека 
никой не се хвали, че притежава цялата 
истина. Затова разберете, че ако искате да 
стигнете по-далеч от сърцевината на 
Вечното, ако искате да отидете по-далеч от 
това, до което сте стигнали досега, първо 
трябва да обедините знанието на едни с 
това на други и по този начин с всички 
останали. Тогава от тази хармония ще 
засияе ясна и много ярка светлина, която 
досега сте търсили в света, но не сте 
намерили. 
16 "Обичайте се един друг" - това е моята 
максима, моята най-висша заповед за 
хората, независимо от тяхното 
вероизповедание или религия. 
17 Приближавайте се един към друг, като 
изпълнявате тази върховна заповед, и ще 
Ме намерите присъстващ във всеки от вас. 
(129, 36 - 41) 
 
Враждебността на религиите към 
развитието  
18 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 
напреднал в цивилизацията и науката си, 

той е останал духовно застоял и заспал в 
религиите си. 
19 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 си правят труда да 
направят и една крачка напред. 
20. Божествените откровения, Законът на 
Бога, моето Учение и моите прокламации 
ви накараха да разберете от самото начало, 
че човекът е същество, което подлежи на 
еволюция. Защо тогава нито една от вашите 
деноминации не потвърждава и не 
проверява тази истина? 
21 Казвам ви: Само онова учение, което 
събужда духа, което разпалва светлина в 
него, което го насърчава и му разкрива 
онова, което той крие в себе си, което го 
издига всеки път, когато се спъне, и го кара 
да напредва, без да се спира - само това 
учение е вдъхновено от истината. Но не е 
ли точно това, което Моето учение ви е 
разкривало през цялото време? 
22. въпреки това дълго време сте били в 
духовен застой, защото сте се занимавали 
повече с това, което се отнася до живота ви 
на земята, отколкото с това, което се отнася 
до вашия дух. И все пак, за да не изоставите 
напълно духовното, вие сте създали 
религиите си така, че те ни най-малко да не 
пречат на изпълнението на делата и 
задълженията ви на земята. 
23 Тогава, когато следвате тази религиозна 
традиция, си мислите, че постъпвате 
справедливо спрямо Бога, че се опитвате да 
успокоите съвестта си и че си осигурявате 
достъп до небесното царство. 
24 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 духът ви също е празен? 
25 ако напускате църквите си с думите: 
"Сега вече съм изпълнил дълга си към 
Бога", изпадате в голяма грешка, като 
мислите, че сте Ми дали нещо, а трябва да 
знаете, че не можете да Ми дадете нищо, 
но можете да получите много от Мен и да 
дадете много на себе си. 
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26. Вие смятате, че изпълнението на Закона 
се ограничава до отиването 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. Заставайки 
отново в ежедневието, той трябва да 
прилага наученото на практика, което е 
истинското изпълнение на Закона. (265, 22 - 
27) 
 
Връзката между религията и науката  
27. От самото начало на времената 
пратениците на Закона и на учението на 
Духа са имали за противник учения. Между 
двамата се разразиха големи битки и е 
дошло времето да ви кажа нещо за тези 
битки. 
28. Създадох този свят, за да служи като 
временен дом за въплътените духове. Но 
преди да го обитават, Аз ги дарих със 
способностите на духа, ума и волята. 
29. Знаех предварително съдбата и 
развитието на моите създания. Поставих в 
земята, в нейната вътрешност, повърхност и 
атмосфера всички необходими елементи за 
запазване, поддържане, развитие и 
освежаване на човешкото същество. Но за 
да може човекът да открие тайните на 
природата като източник на живот, аз 
позволих на неговия интелект да се 
пробуди. 
30 Така на човека се разкриха началата на 
науката, на която всички вие сте способни, 
макар че винаги е имало хора с по-голям 
талант, чиято мисия е била да изтръгнат от 
природата тайната на нейните сили и 
елементи в полза и за удоволствие на 
човечеството. 
31. изпратих и велики духове на земята, за 
да ви разкрият свръхестествения живот - 
това, което е над тази природа, отвъд 
науката. Благодарение на тези откровения 
се разбра за съществуването на 
универсално, силно, съзидателно, 
всемогъщо и вездесъщо Същество, което е 
подготвило за човека живот след смъртта 
му, вечния живот на духа. 
32 Но тъй като едните донесоха духовни 
мисии, а другите - научни, едните и 
другите, религиите и науката, винаги са се 
изправяли едни срещу други като врагове в 
битка. 

33. днес ви казвам, че материята и духът не 
са противоположни сили; между тях ще има 
хармония. Светлина са Моите духовни 
откровения, а светлина са и откровенията и 
откритията на науката. Но ако сте чували от 
Мен, че често се противопоставям на 
работата на учените, то е защото много от 
тях злоупотребяват с енергията, с непознати 
досега елементи и сили на природата за 
пагубни цели - разрушение, враждебност, 
омраза и отмъщение, земно господство и 
прекомерен стремеж към власт. 
34. мога да ви кажа, че за онези, които са 
изпълнявали мисията си с любов и добри 
намерения - за онези, които с уважение и 
смирение са прониквали в Моите тайни 
съкровищници - съм имал удоволствието 
да им разкрия велики тайни за благото на 
Моята дъщеря, човечеството. 
35 От самото начало на света науката е 
водила човечеството по пътя на 
материалния прогрес, като на всяка крачка 
човек е намирал плодовете на науката - 
някои сладки, а други горчиви. 
36. Сега е моментът да разбереш, че всяка 
светлина принадлежи на Моя Дух, че 
всичко, което е живот, идва от Моята 
Божественост, защото Аз съм тайната 
съкровищница, изворът и произходът на 
цялото творение. 
37 Борбите на духовното с научното ще 
изчезнат от живота на хората дотолкова, 
доколкото духовното ще се обедини с 
науката в една светлина, която ще осветява 
пътя на човека до безкрайност. (233, 25 -34) 
 
Суровостта и несправедливостта на 
земното правосъдие  
38. дойдох, за да отменя погрешните ви 
закони, така че да ви управляват само тези, 
които са създадени от Моите заповеди и са 
в хармония с Моята мъдрост. Моите закони 
са белязани от любов и тъй като идват от 
моята Божественост, те са неизменни и 
вечни, докато вашите са преходни и 
понякога жестоки и егоистични. 
39 Законът на Отца е от любов, от доброта, 
той е като балсам, който утешава и повдига 
грешника, за да може да понесе 
възмездието за престъпленията си. Законът 
на любовта на Отца винаги предлага щедра 
възможност за морално обновление на 
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този, който е престъпил, докато вашите 
закони, напротив, унижават и наказват 
този, който е престъпил, а често и 
невинните и слабите. 
40 В твоето правораздаване има суровост, 
отмъщение и липса на милост. Христовият 
закон е изпълнен с любяща убеденост, 
безкрайна справедливост и върховна 
правота. Вие сами сте си съдници, а аз съм 
вашият неуморим защитник.Но трябва да 
знаете, че има два начина да платите за 
грешките си: един с любов и един с болка. 
41 Избирайте сами, все още се радвате на 
дара на свободната воля. (17, 46 - 48) 
42. аз съм Божественият съдия, който 
никога не издава по-тежка присъда от тази, 
която е прегрешението. Колко от тези, 
които се обвиняват пред Мен, Аз намирам 
чисти. От друга страна, колко много хора 
тръбят за своята чистота, а аз ги намирам за 
покварени и виновни. 
43 Колко несправедливо е човешкото 
правосъдие! Колко много жертви на лоши 
съдии изкупуват чужди престъпления! 
Колко невинни хора са виждали как 
решетките на затвора се затварят пред 
очите им, докато виновният се разхожда на 
свобода, невидимо влачейки товара на 
кражбите и престъпленията си. (135, 2 - 3) 
44. Тъй като човешкото правосъдие е 
несъвършено, вашите затвори са пълни с 
жертви, а местата за екзекуции са изцапани 
с кръвта на невинни. Ах, колко престъпници 
виждам да се радват на свобода и 
уважение по света и на колко корумпирани 
сте издигнали паметници в тяхна памет! 
45. Ако можехте да видите тези същества, 
когато живеят в духовния свят и светлината 
се издига в душите им! Вместо безсмислени 
и безполезни почитания, бихте им 
изпратили молитва, за да ги утешите в 
тежкото им покаяние. (159, 44 - 45) 
 
Твърдосърдечната праведност на човека  
46 Нека любовта да ви води, за да станете 
истински посланици на Божествения 
Утешител. Вие, които не сте паднали в 
никаква пропаст, винаги сте бързи да 
обвинявате, да съдите. Вие осъждате 
ближните си без ни най-малко състрадание, 
а това не е моето учение. 

47. Уверявам ви, че ако преди да съдите, 
изследвате себе си и своите грешки, 
преценката ви ще бъде по-състрадателна. 
Вие смятате, че тези, които са в затворите, 
са лоши, а тези, които са в болниците, са 
нещастни. Вие се държите далеч от тях, без 
да осъзнавате, че те са достойни да влязат в 
царството на Моята любов. Не искате да 
мислите, че и те имат право да получават 
слънчевите лъчи, които са създадени, за да 
дават живот и топлина на всички същества 
без изключение. 
48 Затворените в местата за 
умилостивяване често са огледала, в които 
хората не желаят да гледат себе си, защото 
знаят, че образът, който това огледало им 
разкрива, в много случаи ще бъде 
обвинение. (149, 51 - 53) 
 
Земното правосъдие като необходимо зло  
49. Все пак правосъдието, което съществува 
на земята, не показва праведни дела. 
Виждам липсата на милост, липсата на 
разбиране и твърдостта на сърцата. Но 
всеки от тях все пак ще получи своя 
съвършен съд. 
50 Аз допуснах тези изпитания и докато 
човек не изпълнява законите Ми, докато се 
отклонява от спазването на заповедите им, 
ще има някой на земята, който ще огъне 
сърцето си, който ще го наруши. 
51. Ако изпълнявахте Закона, нямаше да 
има нужда от съдии в света, нямаше да има 
наказания, нямаше да има нужда от 
правителства. Всеки сам ще определя 
действията си, а всички ще бъдат 
управлявани от Мен. Всички вие ще се 
вдъхновявате от Моите закони и действията 
ви винаги ще бъдат благотворителни, а 
целта им - духовност и любов. 
52 Но човечеството е изпаднало в дълбоки 
бездни: неморалност, порок, грях е 
завладял човешките сърца и ето какви са 
последствията: трябва да пиете горчиви 
чаши, трябва да изтърпите унижение от 
ръцете на онези хора, които, макар и да са 
ваши братя, упражняват власт на земята. 
53. но бъдете смирени, понасяйте 
съдилищата с търпение, като помните, че 
Аз съм съвършеният Съдия. (341,53) 
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Глава 50 - Образование и наука  
 
Суета и гордост от знанието  
1 Питам хората на това време, които се 
смятат за най-напредналите в цялата 
история на този свят: С всичкия си талант 
открили ли сте някаква форма на постигане 
на мир, власт и благоденствие, без да 
убивате, унищожавате или поробвате 
съседите си? Смятате ли, че напредъкът ви 
е истински и реален, когато морално тънете 
в кал и духовно се лутате в мрака? Не 
възразявам срещу науката, тъй като Аз 
самият съм я дал на човека; това, срещу 
което възразявам, е целта, за която 
понякога я използвате. (37, 56) 
2 Човечество, дъще на светлината, отвори 
очите си, осъзнай, че вече живееш в 
епохата на духа! 
3 Защо Ме забравихте и искахте да мерите 
силата си с Моята? Казвам ти, че ще сложа 
скиптъра Си в ръката ти в деня, когато 
някой учен със своята наука ще създаде 
същество, подобно на теб, ще го надари с 
дух и ще му даде съвест. Но засега 
реколтата ви ще бъде друга. (125, 16 - 17) 
4. Защо е имало и има хора, които, след 
като са усвоили човешката наука чрез 
използването на способностите, дадени им 
от Създателя, използват същите, за да се 
борят и отхвърлят божествената наука? 
Защото суетата им не им позволява да 
влязат в съкровищницата на Господа със 
смирение и благоговение, а търсят целта и 
трона си в този свят. (154, 27) 
5 Днес човекът се чувства прекрасно, 
издига своята личност и се срамува да каже 
"Бог". Той Му дава други имена, за да не 
компрометира самомнението си, за да не 
падне от пиедестала на социалното си 
положение. Затова ме наричат: Космически 
разум, Архитект на Вселената. Но Аз ви 
научих да Ми казвате: "Отче наш", "Отче 
мой", както ви научих във "Втората епоха". 
Защо мъжете смятат, че унижават или 
омаловажават личността си, когато Ме 
наричат "баща"? (147, 7) 
6 Колко ниско е паднал човекът в своя 
материализъм, така че накрая се е отрекъл 
от Този, Който е създал всичко! Как е 
възможно човешкият ум да потъмнее до 
такава степен? Как може вашата наука да 

Ме отрича и да осквернява живота и 
природата, както го е направила? 
7 Във всяко дело, което твоята наука 
открива, Аз присъствам; във всяко дело се 
разкрива Моят закон и се чува Моят глас. 
Как е възможно тези хора да не чувстват, да 
не виждат и да не чуват? Признак на 
прогрес и цивилизация ли е да отричаш 
моето съществуване, моята любов и моята 
справедливост? Тогава вие не сте по-
напреднали от първобитните хора, които са 
умеели да откриват във всяка сила и чудо 
на природата действието на божествено, 
висше, мъдро, справедливо и могъщо 
същество, на което са приписвали всичко 
добро във всичко съществуващо и затова са 
му се кланяли. (175, 72 - 73) 
8 Давам отново словото Си на хората, за да 
разберат, че не са изоставени, да се събудят 
чрез гласа на духа си и да научат, че велики 
божествени чудеса очакват духа им след 
този живот. 
9 За тях съм говорил на хората и същото 
изпитва този, който знае как да се моли, за 
да влезе в общение с духовното, както и 
този, който с помощта на науката се впуска 
в тайните на природата. По тези два начина 
и интелектът, и духът ще откриват все 
повече и повече, колкото повече търсят. 
10. Но кога ще дойде времето, когато човек 
ще бъде вдъхновен от любов към своето 
обучение и своите изследвания? Само 
когато това се случи, работата му в света ще 
продължи. Докато мотивът на науката е 
желанието за власт, арогантността, 
материализмът или омразата, хората 
непрестанно ще изпитват упреците на 
отприщените природни сили, които 
наказват тяхната прибързаност. 
11. колко много хора са се надули в злоба, в 
надменност, в суетните си стремежи, колко 
много са си сложили корони, макар да са 
жалки и духовно голи. Колко голям е 
контрастът между това, което смяташ за 
своя истина, и Моята истина! (277, 31 - 32 , 
36)  
 
Последиците от материалистичните 
разсъждения  
12. Ако хората изпитваха истинска любов 
към ближните си, нямаше да им се налага 
да страдат от хаоса, в който се намират; 
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всичко в тях щеше да бъде в хармония и 
мир. Но те не разбират тази божествена 
любов и искат само научната истина, 
изведената истина - тази, която могат да 
докажат с човешките си мисловни процеси: 
Те искат истината, която се харесва на 
мозъка, а не тази, която достига до сърцето, 
и сега имат резултата от своя 
материализъм: едно егоистично, фалшиво 
човечество, изпълнено със страдание. (14, 
42) 
13 Не си въобразявайте нищо от плодовете 
на вашата наука, защото сега, когато сте 
постигнали такъв голям напредък в нея, 
човечеството страда най-много, има най-
много мизерия, тревога, болести и 
братоубийствени войни. 
14 Човек все още не е открил истинската 
наука - тази, която се постига по пътя на 
любовта. 
15. вижте как суетата ви е заслепила; всеки 
народ иска да има най-великите учени на 
земята. Истина ви казвам: учените не са 
проникнали дълбоко в тайните на Господа. 
Мога да ви кажа, че познанията, които 
човек има за живота, са все още 
повърхностни. (22, 16 - 18) 
16 Какво е това, което най-много желаете в 
тези мигове на земята? Мир, здраве и 
истина. Истина ви казвам, че тези дарове 
няма да ви бъдат дадени от вашата наука, 
както вие я прилагате. 
17. учените разпитват природата и тя им 
отговаря на всеки въпрос; но зад тези 
въпроси невинаги се крият добри 
намерения, добро разположение или 
милосърдие. Мъжете са незрели и 
неинтелигентни, които изтръгват от 
природата нейните тайни и оскверняват 
най-съкровената й същност - не я почитат, 
като черпят от нейните източници 
основните материали, за да си правят 
взаимно добро като истински братя и 
сестри, а заради егоистични и понякога 
пагубни цели. 
18 Цялото творение им говори за Мен и 
техният глас е гласът на любовта; но колко 
малко са тези, които умеят да чуват и 
разбират този език! 
19 като се има предвид, че творението е 
храм, в който живея, не се ли страхувате, че 
Исус ще се появи там, ще вземе бича и ще 

изгони търговците и всички, които го 
оскверняват? (26, 34 - 37) 
20. разкрих на човека дара на науката, 
който е светлина. Но човекът е създал с нея 
мрак, причинил е болка и разрушение. 
21 Хората смятат, че са на върха на 
човешкия прогрес. За това ги питам: Имате 
ли мир на земята? Има ли братство между 
хората, морал и добродетели в домовете? 
Уважавате ли живота на ближните си? 
Имате ли отношение към слабите? - Истина 
ви казвам, че ако тези добродетели бяха 
налице у вас, щяхте да притежавате най-
висшите ценности на човешкия живот. 
22. Сред хората цари объркване, защото сте 
поставили на пиедестал онези, които са ви 
довели до гибел. Затова не питай защо съм 
дошъл при хората и се въздържай да 
съдиш, че се изявявам чрез грешници и 
невежи; защото не всичко, което смяташ за 
несъвършено, е такова. (59, 52 - 54) 
23. Ученият търси причината за всичко, 
което е, и за всичко, което се случва, и се 
надява да докаже с помощта на своята 
наука, че няма принцип или истина извън 
природата. Но аз ги смятам за незрели, 
слаби и невежи. (144, 92) 
24. учените, изпълнени със суета, смятат 
божествените откровения за недостойни за 
тяхното внимание. Те не искат да се 
издигнат духовно до Бога и ако не разбират 
нещо от това, което ги заобикаля, го 
отричат, за да не се налага да признават 
своята неспособност и невежество. Много 
от тях искат да вярват само в това, което 
могат да докажат. 
25 Каква утеха могат да донесат тези хора 
на сърцата на своите ближни, ако не 
признават изначалния принцип на любовта, 
който управлява творението, и освен това 
не разбират духовния смисъл на живота? 
(163, 17 - 18) 
26 Колко много се е отклонило това 
човечество от Моите заповеди! Всичко в 
нея е повърхностно, фалшиво, външно и 
претенциозно. Следователно духовната му 
сила е нищожна и за да компенсира 
липсата на сила и развитие на духа, той се е 
хвърлил в обятията на науката и е развил 
интелект. 
По този начин, с помощта на науката, 
човекът се е почувствал силен, велик и 
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могъщ. Но ви казвам, че тази сила и това 
величие са нищожни в сравнение със 
силата на духа, на който не сте позволили 
да расте и да се прояви. (275, 46 - 47) 
28. Днес, ден след ден, вие ядете горчивите 
плодове на дървото на науката, което 
хората са култивирали толкова 
несъвършено, защото не са се стремили 
към хармонично развитие на всичките си 
дарби. Как тогава бихте могли да насочите 
откритията си и делата си в добра посока, 
след като сте обучили само интелекта, но 
сте пренебрегнали духа и сърцето? 
29 Сред вас има хора, които приличат на 
диви зверове, които дават воля на 
страстите си, които изпитват омраза към 
съседите си, които са кръвожадни и искат 
да направят роби братските народи. 
30. Ако някой вярва, че Моето учение може 
да доведе до морален срив на човека, 
наистина ви казвам, че е в голяма грешка; и 
за да докажа това на съмняващите се, 
материалистите и арогантните от това 
време, ще им позволя да жънат и ядат 
плодовете на своята наука, докато се 
наситят, докато не избяга от съзнанието им 
признанието, което Ми казва: "Татко, 
прости ни, само Твоята сила ще бъде в 
състояние да спре силите, които сме 
отприщили в нашата неразумност." (282, 15 
- 17) 
31. Човешката наука е достигнала предела, 
до който човекът може да я отведе в своя 
материализъм. Защото науката, вдъхновена 
от духовния идеал за любов, доброта и 
съвършенство, може да стигне много по-
далеч, отколкото вие сте я отвели. 
32 Доказателство, че вашият научен прогрес 
не е имал за мотив взаимната любов, е 
моралният упадък на народите, 
братоубийствените войни, гладът и 
мизерията, които преобладават навсякъде, 
невежеството в духовната област. (315,53 - 
54) 
33. Какво да ви кажа за днешните ви учени, 
за онези, които предизвикват природата и 
се противопоставят на нейните сили и 
елементи, като правят доброто да изглежда 
като нещо зло? Те ще изпитат големи 
страдания, защото са откъснали и изяли 
неузрял плод от дървото на науката - плод, 

който са могли да узреят само с любов. 
(263, 26) 
34 Тъй като човечеството не е в хармония с 
универсалния закон, който управлява 
цялото творение, ще настъпи 
неконтролируемо състояние, което ще се 
изрази в насилието на природните сили. 
35 Човекът е разделил атомите, а развитият 
му мозък използва това откритие, за да 
придобие най-големи сили и да донесе 
смърт. 
36. Ако човекът се беше развил духовно до 
същата степен като науката и интелекта си, 
той щеше да използва откриването на нови 
природни сили само за благото на 
човечеството. Но духовното му изоставане 
е голямо; затова егоистичният му ум 
прилага творческата си сила в ущърб на 
човечеството и използва силите на 
разрушението, като се отвръща от 
принципите на любовта и милосърдието на 
Исус. Ето защо, когато видите огнения 
потоп, спускащ се от небето, това няма да е 
защото самите небеса се отварят или огънят 
на слънцето ви измъчва - не, това е дело на 
човека, който ще посее смърт и 
разрушение. (363,23 - 25) 
37. Народите напредват и научните им 
познания се увеличават. Но аз ви питам: 
Каква е тази "мъдрост", с която хората, 
колкото повече проникват в нея, толкова 
повече се отдалечават от духовната истина, 
в която е източникът и произходът на 
живота? 
38 Това е човешка наука, тя е стипендия, 
както я разбира едно болно от егоизъм и 
материализъм човечество. 
39. тогава това знание е лъжливо и тази 
наука е зло, защото с нея сте създали свят 
на болка. Вместо светлина има тъмнина, 
защото все повече и повече тласкате 
народите към гибел. 
40 Науката е светлина, а светлината е 
живот, сила, здраве и мир. Това ли е плодът 
на вашата наука? Не, човечество! Затова ви 
казвам: докато не позволите на светлината 
на Духа да проникне в тъмнината на ума ви, 
вашите дела никога няма да могат да имат 
висок и духовен произход, никога няма да 
могат да бъдат нещо повече от човешки 
дела. (358, 31 - 34) 
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41. Лекарите също ще бъдат повикани. Ще 
ги попитам какво са направили с тайната на 
здравето, която им разкрих, и с лечебния 
балсам, който им поверих. Ще ги попитам 
дали наистина са усетили чуждата болка, 
дали са се спуснали до най-бедния лагер, за 
да излекуват с любов страдащия. Какъв ще 
бъде отговорът на мен, който постигнах 
блясък, благополучие и лукс с болката на 
своите ближни - болка, която не винаги са 
знаели как да облекчат? Всички ще трябва 
да си зададат въпроси в сърцата си и да ми 
отговорят в светлината на съвестта си. (63, 
62) 
42. колко много духовно мъртви трябва да 
се скитат по света, чакайки телесната смърт 
да ги доведе в моето присъствие, за да чуят 
гласа на Господа, който ги възкресява за 
истински живот и ги ласкае. Какъв копнеж 
за обновление са могли да подхранват на 
земята, смятайки се за безвъзвратно 
загубени завинаги, макар да са се чувствали 
способни на истинско покаяние и разкаяние 
за прегрешението си? 
43. но освен тези, на които беше отказано 
спасението на духа им и които дойдоха при 
Мен без надежда, в Моето присъствие 
дойдоха и тези, които бяха осъдени на 
смърт от учените по отношение на тялото. 
Аз, който притежавам живота, ги изтръгнах 
от лапите на телесната смърт. Но какво 
правят в света тези, на които съм поверил 
здравето на духа и на тялото? Нима не 
знаят каква е високата съдба, която Господ 
им е поверил да изпълнят? Трябва ли аз, 
който съм ги изпратил с послание за здраве 
и живот, да приемам непрестанно техните 
жертви? (54, 13 - 14) 
 
Вдъхновението на новото научно познание 
от Бога и духовния свят  
44. Ако учените, които движат и променят 
вашия свят, бяха вдъхновени от любов и 
доброта, те вече щяха да са открили колко 
много съм приготвил за науката на това 
време по отношение на знанието, а не само 
тази много малка част, на която те толкова 
много разчитат. 
45 Соломон беше наречен мъдър, защото 
решенията, съветите и думите му бяха 
белязани от мъдрост; славата му се 

разпространи отвъд границите на царството 
му и достигна до други страни. 
46. но този човек, макар и цар, смирено 
коленичи пред своя Господ, молейки за 
мъдрост, сила и закрила, защото призна, че 
е само Мой слуга, и пред Мен сложи 
скиптъра и короната си. Ако всички учени, 
всички учени постъпваха по същия начин - 
колко голяма щеше да бъде тяхната 
мъдрост, колко много неизвестни досега 
учения щяха да им бъдат разкрити от моята 
книга на божествената мъдрост! (1,57 - 59) 
47. Попитайте вашите учени и ако са честни, 
ще ви кажат, че са помолили Бога за 
вдъхновение. Но Аз бих им дал повече 
вдъхновения, ако Ме помолят за тях с 
повече любов към братята си и с по-малко 
суета към себе си. 
48. истина ви казвам: Всичко, което сте 
натрупали от истинското знание, е от Мен; 
всичко, което те имат от чистото и високото, 
Аз ще го използвам във ваша полза в този 
момент, за това ви го дадох. (17, 59 - 60 o.) 
49. Духът на човека се е развил, затова и 
науката му е напреднала. Позволих му да 
узнае и открие това, което не е знаел 
преди, но не бива да се посвещава само на 
материални дела. Аз му дадох тази 
светлина, за да може да изработи своя мир 
и щастие в духовния живот, който го 
очаква. (15, 22) 
50. Ако сте използвали някои от науките си, 
за да Ме изследвате и съдите, не ви ли се 
струва по-разумно да ги използвате, за да 
изследвате себе си, докато осъзнаете 
природата си и премахнете материализма 
си? Може би си мислите, че вашият Отец не 
може да ви помогне по пътя на добрите ви 
науки? Истина ви казвам, че ако можехте да 
почувствате същността на Божествената 
любов, знанието лесно би достигнало до 
умовете ви, без да се налага да уморявате 
мозъците си и да се изтощавате, 
изучавайки онези знания, които смятате за 
дълбоки и които всъщност са ви достъпни. 
(14,44) 
51 Във великите човешки творби се 
наблюдава влиянието и дейността на 
високи духовни същества, които 
непрекъснато действат върху умовете на 
хората и вдъхновяват или разкриват 
непознатото на своите въплътени братя. 
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Затова казвам на учените и 
изследователите от всички времена: Не 
можеш да се похвалиш с това, което 
разбираш, нито с това, което правиш, 
защото не всичко е твое дело. Колко често 
служиш на онези духове, за които ти говоря 
само като за инструменти! Не сте ли се 
изненадвали често от мащаба на 
откритията си? Не сте ли признавали тайно 
пред себе си, че не сте били в състояние да 
опитате това, което вече сте постигнали? 
Ето го и отговорът. Тогава защо се хвалите с 
това? Осъзнайте, че работата ви се 
ръководи от по-висши същества. Никога не 
се опитвайте да променяте вдъхновенията 
им, защото те винаги са насочени към 
добро. (182, 21 - 22) 
53. След като човечеството е станало 
свидетел на развитието на науката и е 
видяло открития, в които преди не би 
повярвало, защо се съпротивлява да 
повярва в развитието на духа? Защо се 
втвърдява до нещо, което я спира и я прави 
инертна? 
54. Моето учение и Моите откровения в 
този момент са в хармония с вашето 
развитие. Нека ученият не се възгордява от 
материалната си работа и науката си, 
защото в нея винаги са присъствали Моето 
откровение и помощта на духовните 
същества, които ви вдъхновяват от 
Отвъдното. 
55. Човекът е част от Творението, той има 
задача, която трябва да изпълни, както и 
всички създания на Твореца; но му е 
дадена духовна природа, интелигентност и 
собствена воля, така че чрез собствените си 
усилия да постигне развитие и 
съвършенство на духа, който е най-висшето 
нещо, което притежава. С помощта на духа 
човек може да разбере своя Създател, да 
разбере Неговите ползи и да се възхити на 
Неговата мъдрост. 
56. Ако, вместо да се суетите над земното 
си познание, направите цялото Ми дело 
свое, за вас няма да има тайни, ще се 
признаете за братя и сестри и ще се обичате 
един друг, както Аз ви обичам: във вас ще 
има доброта, милост и любов, а 
следователно и единство с Отца. (23, 5 - 7) 
 

Признанието на учените, работещи в полза 
на човечеството 
57 Човешката наука е земният израз на 
духовната способност, която човекът е 
придобил в това време. Работата на човека 
в този период не е само продукт на 
интелекта, но и на духовното му развитие. 
(106, 6) 
58. Науката, която се фокусира върху 
материалното, ви е разкрила много тайни. 
Никога обаче не очаквайте, че науката ще 
ви разкрие всичко, което трябва да знаете. 
Науката на хората от онова време също 
имала своите пророци, на които хората се 
подигравали и ги смятали за луди. Но след 
това, когато обявеното от тях се оказа 
истина, вие бяхте изумени. (97,19) 
59. Аз не отказвам Моето признание на 
учените, тъй като съм им дал задачата, 
която изпълняват. Но на много от тях им 
липсва молитва, милосърдие и извисяване 
на духа, за да бъдат истински помощници 
на хората. (112, 25) 
60 Днешните хора са разширили империите 
си, владеят и прекосяват цялата земя. Вече 
няма непознати континенти, земи или 
морета. Те са прокарали пътища на земята, 
в морето и във въздуха, но не се 
задоволяват с това, което притежават като 
наследство на своята планета, а изследват и 
претърсват небесния свод, желаейки още 
по-големи владения. 
61. благославям желанието за знания у 
децата си и техните стремежи да бъдат 
мъдри, велики и силни намират моето 
безусловно одобрение. Но това, което 
моята справедливост не одобрява, е 
суетата, на която често се основават 
амбициозните им цели, или егоистичната 
цел, която понякога преследват. (175, 7 - 8) 
62. Надарих човека с интелигентност, която 
му позволява да изследва състава на 
природата и нейните прояви, и му позволих 
да съзерцава част от Вселената и да усеща 
проявите на Духовния живот. 
63. Защото моето учение не спира 
духовните същества, нито пък пречи на 
развитието на човека - напротив, то го 
освобождава и просветлява, така че той 
изследва, обмисля, проучва и се стреми. Но 
това, което човек смята за най-висшето 



251 
 

постижение на своите интелектуални 
изследвания, едва ли е началото! (304, 6) 
 

Глава 51 - Владетели, злоупотреба с 
власт и войни  
 
Преходната заблуда за земна власт и 
величие 
1 Аз съм Този, Който поставя изпитания по 
пътя ти, за да спре духа ти, когато се 
отклони от пътя на Моя закон и иска да 
живее сам според собственото си благо. 
Изследвайте причината за изпитанията, 
позволявам ви да го направите, за да 
можете да потвърдите, че всяко от тях е 
като длето, което обработва сърцето ви. 
Това е една от причините, поради които 
болката ви доближава до Мен. 
2 Но човекът винаги е търсил удоволствия, 
стремял се е към власт и разкош, за да се 
издигне като господар на земята и да бъде 
владетел над своите братя. 
3 Понеже ви създадох всички с еднаква 
любов, защо винаги е имало такива, които 
се преструват на по-висши? Защо е имало 
такива, които са управлявали мъжете с 
камшик? Защо има човек, който отхвърля 
смирените и чието сърце остава 
невъзмутимо, когато причинява болка на 
ближния си? Защото това са духовни 
същества, които все още не са Ме 
разпознали като Отец, Който обича всички 
Свои създания, нито като единствения 
Господ на всички живи същества. 
4. Затова има хора, които узурпират властта 
и пренебрегват свещените права на човека. 
Те Ми служат като инструменти за Моето 
правосъдие и макар да си мислят, че са 
велики господари и "царе", са само слуги. 
Простете им! (95, 7 - 8) 
5 Ето хората и земните владетели. Колко 
кратка е тяхната слава и тяхното царуване. 
Днес те са издигнати от своите народи, а 
утре ги свалят от престолите им. 
6 Никой не търси престола си в този живот, 
защото, мислейки да напредне, той спира 
пътя си, а твоята съдба е да напредваш, без 
да спираш, докато стигнеш до портите на 
Моето царство. (124, 31) 
7 Истина ви казвам: днешните силни ще 
свършат, за да направят път на онези, които 

поради любов и милост към ближните си 
ще бъдат велики и силни, могъщи и мъдри. 
(128,50) 
8. Хората, които в момента подхранват 
само амбициозни стремежи към власт и 
земна слава, знаят, че най-мощният им 
противник е духовността, затова се борят с 
нея. И като усещат, че битката вече 
наближава - битката на духа срещу злото - 
те се страхуват да загубят притежанията си 
и затова се противопоставят на светлината, 
която постоянно ги изненадва под формата 
на вдъхновение. (321, 12) 
9. Колко нуждаещи се са тези, които са 
били велики и силни на земята, пристигат 
при моята врата на Небето, защото са 
забравили духовните съкровища и пътя към 
вечния живот! Докато истината за моето 
царство се разкрива на смирените, тя е 
скрита от учените и образованите, защото 
те биха направили с духовната мъдрост 
това, което направиха със земната наука: 
биха потърсили в тази светлина тронове за 
своята суета и оръжия за своите кавги. (238, 
68) 
  
Предполагаемата употреба на сила над 
хора и нации  
10. Погледнете хората, които водят 
народите, създават доктрини и ги налагат 
на хората. Всеки от тях обявява 
превъзходството на своята доктрина, но аз 
ви питам: Какъв е резултатът от всичко 
това? Войните с техните последици от 
обедняване, страдание, разрушения и 
смърт. Това е реколтата, която 
поддръжниците на тези теории са 
пожънали тук, на земята. 
11 Обърнете внимание, че не съм се 
противопоставил на свободата на 
човешката воля, макар че трябва да ви 
кажа, че без да накърнявам тази свобода, 
съвестта непрестанно говори на сърцето на 
онзи, който се отклонява от 
справедливостта, милосърдието и разума. 
(106,11) 
12. Ако Христос се върнеше на земята като 
човек в това време, Той вече нямаше да 
казва на Голгота: "Отче, прости им, защото 
не знаят какво правят", защото сега вие 
получавате в изобилие светлината на Духа, 
а духовните същества са се развили далеч. 
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Кой не знае, че Аз съм Подателят на 
живота, та никой да не отнема този живот 
на ближния си? Ако човек не може да даде 
съществуване, той няма право да взема 
това, което не може да върне. 
13. Хора, нима мислите, че изпълнявате 
Моя закон само защото казвате, че имате 
религия и спазвате външно богослужение? 
В закона, който ви беше казал? "Не 
убивай", но вие нарушавате тази заповед, 
защото проливате кръвта на ближния си на 
олтара на своя грях. (119, 27 - 28) 
14 Аз предлагам мир на света, но гордостта 
на народите, станала велика, с фалшивата 
си сила и фалшивия си блясък, отхвърля 
всеки призив на съвестта и се оставя да 
бъде увлечена единствено от амбициите и 
омразата си. 
15. Хората все още не са на страната на 
доброто, справедливостта и разума; те все 
още се надигат и осъждат делата на своите 
ближни; те все още смятат, че могат да 
въздават справедливост. Не мислите ли, че 
вместо съдии те трябва да се наричат 
убийци и палачи? 
16 Хората на властта са забравили, че има 
един собственик на целия живот, но те 
отнемат живота на ближните си, сякаш им 
принадлежи. Тълпите викат за хляб, 
справедливост, дом, дрехи. Аз ще установя 
справедливост, а не хората или техните 
доктрини. (151, 70 - 72) 
17 Благословени хора: онези хора, които се 
издигат с голямо самочувствие и 
претендират за власт сред народите, сред 
хората на земята, са велики духовни 
същества, надарени със сила и носители на 
велики мисии. 
18. Но те не са в служба на моята 
Божественост. Те не са поставили своите 
велики способности и наклонности в 
служба на любовта и милосърдието. Те са 
създали своя свят, своя закон, своя трон, 
своите васали, своите владения и всичко, 
което могат да си поставят за цел. 
19 Но когато усетят, че тронът им се 
разклаща от посещенията, когато усетят, че 
нашествието на могъщ враг е неизбежно, 
когато видят, че съкровищата и името им са 
в опасност, те тръгват с всички сили, 
изпълнени със заблуда за величие, със 
земна суета, с омраза и зла воля, и се 

хвърлят върху врага, без да се интересуват 
дали делото им, идеята им, оставя след 
себе си само следа от болка, разрушение и 
зло. Те имат предвид единствено 
унищожаването на врага, установяването 
на още по-велик трон, за да имат възможно 
най-голяма власт над народите, над 
богатствата, над насъщния хляб и дори над 
живота на хората. (219, 25) 
20 Би било време на земята да няма повече 
царства 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. (271, 58) 
21. Колко далеч са хората от разбирането 
на духовния мир, който трябва да цари в 
света! Те се опитват да го наложат с 
насилие и заплахи, както и с плодовете на 
своята наука, с която се гордеят. 
22. аз изобщо не отричам прогреса на 
хората и не съм против него, защото той 
също е доказателство за тяхното духовно 
развитие. Но все пак ви казвам, че 
гордостта им от употребата на сила и земна 
власт не е угодна пред Мен. Защото вместо 
да направят кръста на хората по-лек, те 
оскверняват с него най-свещените 
принципи, обиждат живота, който не им 
принадлежи, и сеят болка, сълзи, скръб и 
кръв вместо мир, здраве и благополучие. 
Защо творбите им разкриват точно 
обратното, въпреки че кладенецът, от който 
черпят знанията си, е моето собствено 
творение, което е неизчерпаемо в любовта, 
мъдростта, здравето и живота? 
23. Искам равенство между Моите деца, 
както го проповядвах още във "Втората 
епоха". Но не само материално, както го 
разбират хората. Вдъхновявам ви с 
равенството на любовта, чрез което ви 
давам да разберете, че всички вие сте 
братя и сестри, деца на Бога. (246, 61 - 63) 
 
Размисли за Втората световна война  
24 Това са времена на изпитания, болка и 
страдание - времена, в които човечеството 
страда от последиците на толкова много 
взаимна омраза и злонамереност. 
25 Вижте бойните полета, от които се чува 
само ревът на оръжията и виковете на 
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ранените, планините от обезобразени 
трупове, които преди това са били силни 
тела на млади хора. Можете ли да си ги 
представите как прегръщат за последен път 
майката, съпругата или сина? Кой може да 
измери болката от тези сбогувания, ако сам 
не е изпил тази чаша? 
26 Хиляди и хиляди измъчени родители, 
съпруги и деца са видели как техните 
близки са тръгнали към полето на войната, 
омразата и отмъщението, принудени от 
алчността и арогантността на някои хора 
без светлина и без любов към ближните. 
27 Тези легиони от млади и енергични 
мъже не можаха да се върнат по домовете 
си, защото бяха оставени разкъсани по 
полетата; но ето, земята, майката земя, по-
милостива от хората, които управляват 
народите и се мислят за господари на 
живота на своите ближни, отвори утробата 
си, за да ги приеме и да ги покрие с любов. 
(9, 63 - 66) 
28 Духът Ми бди над всяко същество и Аз 
наблюдавам дори последната ви мисъл. 
29. истина ви казвам, че сред армиите, 
борещи се за земни идеологии и претенции 
за власт, открих миролюбиви и 
добронамерени хора, които в моменти на 
спокойствие бяха превърнати във войници 
със сила. Въздишките се изтръгват от 
сърцата им, когато името Ми минава през 
устните им, а сълзите се стичат по бузите им 
при спомена за любимите им хора, 
родители, съпрузи, деца, братя и сестри. 
Тогава техният дух се издига към Мен, без 
друг храм освен светилището на своята 
вяра, без друг олтар освен този на своята 
любов, нито с друга светлина освен тази на 
своята надежда, искайки прошка за 
разрушенията, които неволно е причинил 
със своите оръжия. Те Ме търсят, за да 
поискат с цялата си сила да им позволя да 
се върнат в дома си или ако трябва да 
паднат под ударите на врага, поне да 
покрия с мантията на милосърдието си 
онези, които оставят на земята. 
30 Всички, които търсят прошка по този 
начин, Аз благославям, защото те не са 
виновни за убийството; други са убийците, 
които, когато дойде часът на техния съд, ще 
трябва да отговарят пред Мен за всичко, 
което са сторили на човешкия живот. 

31. Много от онези, които обичат мира, се 
чудят защо съм позволил да ги заведа дори 
до бойните полета и местата на смъртта. На 
това ви казвам: Ако човешките им умове не 
са в състояние да разберат причината, 
която е в основата на всичко това, все пак 
душите им знаят, че това е изпълнение на 
изкуплението. (22, 52 - 55) 
32. На тези, които Ме следват, Аз поставям 
мира на света в сърцата им, за да стоят и да 
се молят за него. народите скоро ще 
отправят молитвите си, за да Ме помолят за 
мира, който съм им предлагал през всички 
времена. 
33. преди позволих на хората да вкусят от 
плодовете на делата си, да видят реки от 
човешка кръв да текат и да гледат образи 
на болка, планини от трупове и градове, 
превърнати в руини. Исках хората да видят 
с вкаменени сърца опустошението на 
домовете, отчаянието на невинните, 
майките, които, обзети от болка, целуват 
разкъсаните тела на децата си, да видят 
отблизо цялото отчаяние, страх и плач на 
хората, така че в своята надменност да 
почувстват унижение и съвестта им да им 
каже, че тяхното величие, сила и мъдрост 
са лъжа, че единственото истински велико 
нещо идва от Божествения Дух. 
34 Когато тези хора отворят очите си за 
истината, те ще се ужасят - не от ужасите, 
които виждат, а от самите себе си, и тъй 
като не могат да избягат от погледа и гласа 
на съвестта си, ще почувстват в себе си 
мрака и огъня на разкаянието; защото ще 
трябва да дадат сметка за всеки живот, за 
всяка болка и дори за последната капка 
кръв, пролята заради тях. (52, 40) 
35 Стъпка по стъпка народите вървят към 
долината на смъртта, където се събират, за 
да бъдат съдени. 
36. Но все още онези мъже, които воюват и 
чиито ръце са изцапани с кръвта на техните 
събратя, се осмеляват да произнасят името 
Ми. Това ли са цветовете или плодовете на 
учението, на което ви научих? Нима не сте 
научили от Исус как прощава, как 
благославя този, който го е наранил, и как 
дори в смъртта дава живот на палачите си? 
37. хората се усъмниха в думите Ми и 
пренебрегнаха вярата; затова се довериха 
изцяло на насилието. Тогава им позволих 
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сами да видят грешката си, като пожънаха 
плодовете на делата си, защото само така 
ще отворят очите си, за да разберат 
истината. (119, 31 - 33) 
 
Укоримостта и безсмислието на войните  
38. Време е любовта, прошката и 
смирението да се появят в сърцата на 
хората като истински оръжия, които да се 
противопоставят на омразата и 
високомерието. Докато омразата се среща 
с омразата, а високомерието - с 
високомерието, народите ще се 
унищожават взаимно и в сърцата им няма 
да има мир. 
39. Хората не искаха да разберат, че могат 
да намерят щастието и прогреса си само в 
мира, и се втурнаха след идеалите си за 
власт и фалшиво величие, проливайки 
кръвта на своите ближни, унищожавайки 
живота и вярата на хората. (39, 29 - 30) 
40 1945 г. носи със себе си последните 
сенки на войната. Сърпът покоси хиляди 
съществувания и хиляди духовни същества 
се върнаха в Духовния дом. Науката изуми 
света и накара земята да трепери от 
нейните оръжия за унищожение. 
Победителите се превърнаха в съдии и 
палачи на победените. Болката, мизерията 
и гладът се разпространяват, оставяйки 
след себе си вдовици, сираци и студ. 
Чумавите епидемии върлуваха от народ на 
народ и дори силите на природата изразиха 
справедливостта и възмущението си от 
толкова много злини. Полето на разрухата, 
смъртта и опустошението е отпечатъкът, 
който човекът, наричащ себе си 
цивилизован, е оставил върху лицето на 
планетата. Това е реколтата, която това 
човечество Ми предлага. Но аз ви питам: 
Достойна ли е тази реколта да влезе в 
Моите житници? Заслужава ли плодът на 
вашата нечестност да бъде приет от вашия 
Отец? Истина ви казвам, това дърво е 
всичко друго, но не и онова, което бихте 
могли да посадите, ако бяхте спазили 
Божествената заповед, която ви казва да се 
обичате един друг. (145, 29) 
41. Кога ще постигнете душевен мир, след 
като не сте постигнали дори сърдечен мир? 
- Казвам ви, че докато не бъде унищожено 
и последното братоубийствено оръжие, 

няма да има мир между хората. 
Братоубийствени оръжия са всички онези, с 
които хората си отнемат взаимно живота, 
разрушават морала, лишават се от свобода, 
здраве, спокойствие или унищожават 
вярата. (119, 53) 
42. ще докажа на човечеството, че 
проблемите му няма да бъдат решени със 
сила и че докато използва разрушителни и 
убийствени оръжия, няма да може да 
създаде мир между хората, колкото и 
страшни и внушителни да изглеждат тези 
оръжия. Напротив, в резултат на това те 
само ще събудят още по-голяма омраза и 
желание за отмъщение. Единствено 
съвестта, разумът и чувствата на 
милосърдие ще могат да бъдат основата, 
върху която ще почива епохата на мира. Но 
за да може тази светлина да засияе в 
хората, те първо трябва да изпразнят 
чашата на страданието до последната 
капка. (160, 65) 
43. Ако сърцето на човека не беше толкова 
закоравяло, болката от войната щеше да е 
достатъчна, за да го накара да се замисли 
за грешките си, и той щеше да се върне към 
пътя на светлината. Но въпреки че все още 
пази горчив спомен за тези кланета, той се 
подготвя за нова война. 
44. как можеш да предположиш, че Аз, 
Отец, Божествената Любов, ще мога да те 
накажа чрез войни? Наистина ли вярвате, 
че този, който ви обича със съвършена 
любов и който желае да се обичате един 
друг, може да ви даде престъпление, 
братоубийство, убийство, отмъщение и 
разрушение? Не разбирате ли, че всичко 
това се дължи на материализма, който 
хората са натрупали в сърцата си? (174, 50 - 
51) 
45. От самото начало Аз създадох човека 
свободен, но неговата свобода винаги е 
била придружена от светлината на 
съвестта. Въпреки това той не е послушал 
гласа на вътрешния си съдия и се е 
отклонил от пътя на Закона, докато не е 
създал тези убийствени, кървави и 
чудовищни войни, в които детето се е 
надигнало срещу бащата, защото той се е 
отклонил от всяко чувство за човечност, 
милост, уважение и духовност. 
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46. хората отдавна трябваше да избягват 
разрушенията и войните, за да си спестят 
скръбното задължение за изкупление. 
Знайте, че ако не успеят да се пречистят с 
добро, преди да дойдат при Мен, ще 
трябва да ги изпратя отново в долината на 
сълзите и кръвта. Защото онези, които 
живеят в смисъл на противопоставяне на 
съвършенството, няма да могат да дойдат 
при Мен. (188, 6 - 7) 
47 Не всички мъже са на едно и също ниво 
на разбиране. Докато някои откриват 
чудеса на всяка крачка, други смятат всичко 
за несъвършено. Докато някои мечтаят за 
мир като връх на одухотворяването и 
морала на света, други твърдят, че именно 
войните са двигателят на развитието на 
човечеството. 
48 За това ви казвам: Войните не са 
необходими за развитието на света. Ако 
хората ги използват за своите амбициозни и 
егоистични цели, то е заради 
материализацията, в която се намират тези, 
които ги подкрепят. Някои от тях вярват 
само в съществуването на този свят, без да 
познават или отричайки Духовния живот; 
но сред хората те се приемат за учени. 
Затова е необходимо всички да се 
запознаят с това откровение. (227, 69-70) 

Глава 52 - Несправедливостта и 
падението на човечеството  
 
Подчинението и експлоатацията на 
слабите от силните  
1 Ако хората осъзнаят, че земята е 
създадена за всички, и ако знаят как да 
споделят по справедлив начин с ближните 
си материалните и духовните съкровища, с 
които е осеяно тяхното съществуване - 
наистина, казвам ви, още тук, на тази земя, 
ще започнете да усещате мира на 
Духовното царство. (12, 71) 
2 Не смятате ли, че разделянето на 
човечеството на народи и раси е нещо 
примитивно? Не се ли замисляте, че ако във 
вашата цивилизация, с която толкова се 
гордеете, има прогрес, законът на 
насилието и беззаконието вече няма да 
властва, а всички действия в живота ви ще 
се ръководят от закона на съвестта? - И вие, 
хора, не се изключвайте от този съд, защото 

дори сред вас откривам борби и 
разделения. (24, 73) 
- мексиканската публика 
3 Имайте пред очите си примера на Израил, 
както е записано в историята, когато той 
дълго време се скиташе в пустинята. Те се 
борят, за да избягат от египетския плен и 
идолопоклонничество, но и за да достигнат 
земя на мир и свобода. 
4 Днес цялото това човечество прилича на 
онзи народ, който беше в плен на фараона. 
Символите на вярата, доктрините и 
законите се налагат на хората. Повечето 
народи са роби на други, които са по-силни. 
Тежката борба за оцеляване и 
принудителният труд под ударите на глада 
и унижението са горчивият хляб, който днес 
яде голяма част от човечеството. 
5 Всичко това предизвиква в сърцата на 
хората все по-силен копнеж за 
освобождение, за мир, за по-добър живот. 
(115, 41 - 43) 
6. Този свят, който би трябвало да бъде дом 
на едно семейство, обхващащо цялото 
човечество, е ябълка на раздора и повод за 
безсмислен стремеж към власт, за 
предателство и война. Този живот, който би 
трябвало да се използва за учене, за 
духовно съзерцание и за усилия за 
постигане на вечен живот чрез използване 
на изпитанията и уроците в полза на духа, е 
погрешно възприет от човека, така че той 
позволява на сърцето си да бъде отровено 
от обида, горчивина, материализъм и 
недоволство. (116, 53) 
7 Бедни народи на земята - едни поробени, 
други потиснати, а останалите 
експлоатирани от собствените си водачи и 
представители! 
8 Сърцето ти вече не обича онези, които те 
управляват на земята, защото доверието ти 
се е разочаровало. Вече не вярваш в 
справедливостта или великодушието на 
съдиите, не вярваш в обещания, в думи или 
усмихнати лица. Виждали сте как 
лицемерието завладява сърцата и 
установява своята империя на лъжата, 
фалша и измамата на земята. 
9. Бедни народи, вие, които носите на 
раменете си труд като непоносимо бреме - 
труд, който вече не е онзи благословен 
закон, чрез който човекът е получавал 
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всичко необходимо за прехраната си, а се е 
превърнал в отчаяна и страшна борба за 
оцеляване. И какво получават хората за 
това, че са пожертвали силите и живота си? 
Несъществено парче хляб, чаша горчивина. 
10 Истина ви казвам, това не е храната, 
която съм положил на земята за ваша 
наслада и съхранение; това е хлябът на 
раздора, на суетата, на нечовешките 
чувства - накратко, доказателство за 
липсата или отсъствието на духовна зрялост 
у онези, които управляват човешкия ви 
живот. 
11 Виждам, че си отнемате един на друг 
хляба, че онези, които желаят власт, не 
могат да гледат как другите имат нещо, 
защото искат всичко за себе си; че силните 
взимат хляба на слабите, а последните 
трябва да се задоволяват да гледат как 
силните ядат и се наслаждават. 
12 Сега ви питам: В какво се състои 
моралният напредък на това човечество? 
Къде е развитието на най-благородните им 
чувства? 
13 Истина ви казвам: в дните, когато 
човекът живееше в пещери и се покриваше 
с кожи, той също си изтръгваше храна от 
устата, най-силният вземаше най-голям дял, 
трудът на слабите беше в полза на онези, 
които ги покоряваха със сила, хората, 
племената и народите също се убиваха 
един друг. 
14 Каква е тогава разликата между 
днешното човечество и онова, което е било 
в онези дни? 
15. Да, вече знам, че ще Ми разкажете, че 
сте постигнали много успехи - знам, че ще 
Ме насочите към вашата цивилизация и 
вашата наука. Но тогава ще ви кажа, че 
всичко това е само маската на 
лицемерието, зад която криете истинските 
си чувства и все още примитивните си 
инстинкти, защото не сте положили и най-
малкото усилие да развиете духа си, за да 
изпълните Моя закон. 
16 Не ви казвам да не търсите научно - не, 
напротив: Търсете, изследвайте, развивайте 
и увеличавайте знанията и 
интелигентността си в материалния живот, 
но бъдете милостиви един към друг, 
уважавайте свещените права на ближните 
си, разберете, че няма закон, който да 

разрешава на човека да се разпорежда с 
живота на ближния си - накратко, мъже, 
направете нещо, накратко, човеци, 
направете нещо, за да приложите в живота 
си моята върховна заповед "обичайте се 
един друг", за да избегнете моралния и 
духовен застой, в който сте изпаднали, и за 
да може, когато булото на лъжата, покрило 
лицето ви, падне, да проникне светлината 
ви, да заблести искреността и да навлезе 
правдивостта в живота ви. Тогава с право 
можете да кажете, че сте постигнали 
напредък. 
17 Станете духовно силни в следването на 
моите учения, така че в бъдеще думите ви 
винаги да бъдат потвърждавани от 
истински дела на милосърдие, мъдрост и 
братство. (325, 10 - 20) 
18 Изпращам ви Моя мир; но истина ви 
казвам: докато има хора, които имат всичко 
необходимо, а забравят за умиращите от 
глад, няма да има мир на земята. 
19 Мирът не се основава на човешка слава, 
нито на богатство. Тя се основава на 
добрата воля, на взаимната любов - на 
служенето и уважението един към друг. О, 
ако само светът разбираше тези 
инструкции! Враждата ще изчезне и 
любовта ще разцъфне в човешкото сърце. 
(165, 71 - 72) 
 
Покварата на човечеството  
20 Човечеството е претърпяло 
корабокрушение сред буря от грехове и 
пороци. Не само човекът, когато порасне, 
опетнява духа си, като позволява на 
страстите си да се развиват; детето също 
преживява преобръщането на лодката, в 
която плава. 
21 Моето Слово, изпълнено с откровения, 
се издига сред това човечество като 
огромен фар, показвайки истинския път на 
корабокрушенците и съживявайки 
надеждата на онези, които са били на път 
да загубят вяра. (62, 44) 
22 Същевременно с размножаването на 
човечеството се размножава и неговият 
грях. В света не липсват градове като Содом 
и Гомор, чието отвращение отеква по 
цялата земя и трови сърцата. От тези 
грешни градове не са останали дори следи, 
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но жителите им не са били лицемери, тъй 
като са съгрешавали посред бял ден. 
23 А днешното човечество, което се крие в 
тъмнина, за да се отдаде на страстите си, и 
което после се представя за праведно и 
чисто, ще бъде осъдено по-сурово от 
Содом. 
24. Това е нездравословното наследство на 
всички предишни поколения, чиито 
пристрастявания, пороци и болести дават 
плодовете си в днешно време. Това е 
дървото на злото, което е израснало в 
сърцата на хората - дърво, което е станало 
плодоносно чрез греховете и чиито 
плодове продължават да изкушават жената 
и мъжа, като от ден на ден повалят нови 
сърца. 
25 Под сянката на това дърво лежат мъже и 
жени, които нямат сили да се освободят от 
влиянието му. Остават унищожени 
добродетели, накърнено човешко 
достойнство и много осакатени животи. 
26. Не само възрастните са привлечени от 
удоволствията на света и на плътта и тичат 
след тях; дори младежите и дори децата, 
при всички тях е дошла отровата, натрупана 
с времето; а тези, които са успели да 
избегнат пагубното влияние на злото - 
какво правят за онези, които са се 
заблудили? Те ги съдят, осъждат ги и се 
възмущават от техните действия. Малцина 
са тези, които се молят за отклонилите се от 
пътя, а още по-малко са тези, които 
посвещават част от живота си на борбата 
със злото. 
27. истина ви казвам: Моето царство няма 
да се установи между хората, докато 
дървото на злото има живот. Тази сила 
трябва да бъде унищожена; за тази цел е 
необходимо да притежаваме меча на 
любовта и справедливостта - единственият, 
на който грехът не може да устои. 
Разберете, че не присъдите и наказанията, 
а любовта, прошката и милосърдието, 
същността на моето учение, ще бъдат 
светлината, която осветява вашите пътища, 
и наставленията, които носят спасение на 
човечеството. (108, 10 - 14) 
28 Вашият материализъм превърна Едем, 
който поверих на човека, в ад. 
29 Погрешен е животът, който водят хората, 
погрешни са удоволствията им, властта им 

и богатството им, погрешни са науката им и 
познанието им. 
30. Богати и бедни, всички вие сте заети с 
пари, чието притежание е измамно. 
Притеснявате се за болките и болестите и 
треперите при 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 човекът всъщност не притежава дух. 
31. Светът и материята временно са 
победили духа, постепенно са го върнали в 
робство и накрая са осуетили мисията му в 
човешкия живот. Защо постепенно не 
осъзнаете, че гладът, мизерията, болката и 
страданието, които измъчват живота ви, не 
са нищо друго освен вярно отражение на 
мизерията и болката на вашия дух? (272, 29 
- 32) 
32. Светът се нуждае от Моето слово, 
народите и нациите се нуждаят от Моето 
учение за любовта. Владетелят, ученият, 
съдията, пасторът, учителят - всички те се 
нуждаят от светлината на моята истина и 
именно поради тази причина дойдох в това 
време, за да просветя човека в неговия дух, 
сърце и ум. (274, 14) 
33. Все още вашата планета не е място на 
любовта, добродетелта или мира. Аз 
изпращам на вашия свят чисти духове, а вие 
ми ги връщате нечисти, защото животът на 
хората е пропит от грях и поквара. 
34. виждам добродетелите като малки, 
изолирани светлини сред духовете, 
брулени от бурите на егоизма, 
отмъщението и омразата. Това е плодът, 
който човечеството Ми предлага. (318, 33 - 
34) 
 
Преобърнатият свят на едно незряло 
човечество  
35 Имате управници, в чиито сърца няма 
справедливост и великодушие, за да 
управляват народа си, защото преследват 
нищожната цел на властта и богатството - 
хора, които твърдят, че са Мои 
представители, а не познават дори любовта 
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към ближните си - лекари, които не 
познават същността на своята мисия, която 
е милосърдие - и съдии, които бъркат 
справедливостта с отмъщението и 
злоупотребяват със закона за вредни цели. 
36 Никой, който ходи криво и отвръща 
очите си от светлината, която има в себе си 
като фар на съвестта си, няма представа за 
съда, който прави за себе си. 
37 Има и такива, които са си присвоили 
задачи, които не са техни, и които с 
грешките си дават доказателства, че нямат 
необходимите способности да изпълнят 
задачата, която са поели по своя воля. 
38 По същия начин може да намерите 
Божии служители, които не са такива, 
защото не са изпратени за тази цел - мъже, 
които водят народи и които не са в 
състояние да направляват дори 
собствените си стъпки - учители, които 
нямат дарбата да поучават и които вместо 
да разпространяват светлина, объркват ума 
- лекари, в чиито сърца не е победило 
чувството на състрадание пред чуждата 
болка, и които не знаят, че този, който 
наистина притежава този дар, е апостол на 
Христос. 
39. Всички Мои основни принципи са били 
осквернени от хората, но сега е дошъл 
часът, когато всички техни дела ще бъдат 
съдени. Това е Моята присъда, тъй като Аз 
съм този, който трябва да я изпълни. Затова 
ви казвам: Гледайте и изпълнявайте Моите 
заповеди за любов и прошка. (105, 16 - 19) 
40. Погледнете този свят - горд, 
предизвикателен и надъхан за всички 
човешки дела, с които изумява поколенията 
на този век. В мнозинството си те не вярват 
в духовното и не го обичат. Затова те не се 
молят и не спазват закона Ми. Въпреки това 
те са доволни и горди, че могат да 
представят един свят, изпълнен с чудеса, 
които са създали с помощта на своята 
наука. 
41. Но този удивителен свят на хората, 
който те са изградили през вековете на 
наука, борби, войни и сълзи, те все пак ще 
унищожат със собствените си ръце и 
оръжия. Вече наближава времето, когато 
човечеството ще осъзнае неустойчивостта и 
крехкостта на своите дела, в които липсват 

любов, справедливост и истинско желание 
за съвършенство. 
42. Скоро ще научите, че без Бога сте нищо, 
че само от Мен можете да получите силата, 
живота и интелигентността, за да създадете 
хармонично съществуване между 
духовната и физическата част на човека. 
(282, 9 - 11) 
43. Хората говорят за отминали времена, за 
древност, за дълги векове и безкрайни 
епохи, но аз те виждам все още малък. 
Виждам, че в духовно отношение сте 
узрели много малко. В моите очи вашият 
свят е все още в начален стадий, макар да 
ви се струва, че сте достигнали зрялост. 
44. Не, човечество, докато Духът не е този, 
който дава тези доказателства за зрялост, 
възходящо развитие, съвършенство и 
напредък в различните области на твоя 
живот, ти неминуемо ще Ми представяш 
човешки дела, които са велики само на 
пръв поглед, но поради липсата на любов 
са без морално съдържание и не са трайни. 
(325, 62 - 63) 
45. Сега е решително време за духовете, 
истинско време на борба. Всичко е борба и 
раздор. Тази война се води в сърцето на 
всяко човешко същество, в лоното на 
семействата, във всички институции, във 
всички народи, във всички раси. 
46 Не само в земния план, но и в духовната 
долина има борба. Това е Голямата битка, 
която е била видяна в символична форма от 
пророците от други времена и която се 
вижда и във виденията на пророците или 
ясновидците от това време. 
47 Но тази битка, която се води и която 
разтърсва всичко, не е разбрана от 
човечеството, въпреки че то е част от тази 
битка и е свидетел на нея. 
48 Ходът на човечеството се ускорява в 
наши дни - но накъде отива? Къде отива 
човек в такава бързина? Дали намира 
щастие по този главозамайващ път, дали 
постига жадувания мир, славния живот, 
който всяко сърце егоистично желае? 
49. Казвам ви, че това, което човек 
всъщност постига с бързането си, е пълно 
изтощение. Умората на живота и умората са 
това, към което се стремят умът и сърцето 
на човека, и тази бездна е създадена от 
самия човек. 
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50 В тази бездна той ще падне и в това 
пълно изтощение, в този хаос от омрази, от 
удоволствия, от незадоволени желания за 
власт, от грехове и прелюбодейства, от 
оскверняване на духовните и човешките 
закони, духът му ще претърпи привидна 
"смърт", а сърцето му - временна "смърт". 
51. Но Аз ще направя така, че човек да 
възкръсне от тази "смърт" за живот. Ще го 
накарам да преживее своето възкресение и 
в този нов живот да се бори за 
възраждането на всички идеали, за 
възраждането на всички принципи и 
добродетели, които са атрибути и 
наследство на духа, който е техният 
произход. Защото от Мен излезе Духът, от 
Мен взе живот, от Моето съвършенство пи, 
от Моята благодат се насити. (360,6-8) 
 

XII Съд и пречистване на 
човечеството  

 

Глава 53 - Времето на съда е тук  
 
Събиране на плодовете на човешкото семе  
1 Възлюбени ученици, тези времена са 
време на съд за човечеството. Крайният 
срок, в който трябва да започнете да 
изплащате дълговете си, е изтекъл. Сега 
наваксвате с реколтата от миналите посеви, 
с резултатите или последиците от делата 
си. 
2 Има време за човека да върши делата си, 
а друго - да отговаря за това, което е 
направил; последното е времето, в което 
живеете. Затова всички вие страдате и 
плачете. Както вие имате време за сеитба и 
друго за жътва, така и Бог има едно време, 
което ви е дал, за да изпълните Неговия 
закон, и друго, за да изявите Неговата 
справедливост. 
3. Сега живеете във времето на 
Божествения съд. Болката те кара да 
плачеш, човечеството се пречиства в 
собствените си сълзи, защото никой не е 
пощаден от обезщетение. 
4 Това е време на съд, в което трябва да се 
замислите за съдбата си, за да можете чрез 
съзерцание и одухотворяване да чуете 

гласа на съвестта, който не ви подвежда и 
не ви мами, а ви води към пътя на мира. 
(11, 58 - 61) 
5. Това е времето на съда за човечеството. 
Човек след човек, народ след народ и 
нация след нация са съдени от моята 
Божественост. Но хората не са забелязали 
това и не знаят в какво време живеят. Ето 
защо дойдох в Духа и изпратих лъча Си 
върху човешкия ум, а чрез неговото 
посредничество ви разкрих кой ви говори, в 
кое време живеете и каква е вашата задача. 
(51, 61) 
6 Истина ви казвам: Вече живеете в "Деня 
Господен", вече сте под Неговото 
наказание. В този момент се съдят живи и 
мъртви, на тези везни се претеглят минали 
и настоящи дела. Отворете очите си, за да 
станете свидетели на това, че божествената 
справедливост се усеща навсякъде. (76, 44) 
7 От древни времена ви говорих за съд, и 
сега е обявеното време, което пророците 
изобразиха като ден. 
8 Словото на твоя Бог е царско слово и няма 
да бъде оттеглено. Какво значение има 
фактът, че са минали хиляди години над 
същото? Волята на Отец е неизменна и 
трябва да бъде изпълнена. 
9 Ако хората, освен че вярват в думите ми, 
знаеха как да бдят и да се молят, никога не 
биха се изненадвали. Но те са невярващи, 
забравили, невярващи и когато дойде 
изпитанието, го обясняват с наказание, 
отмъщение или Божия гняв. За това ви 
казвам, че всяко изпитание се обявява 
предварително, за да можете да се 
подготвите. Затова трябва да сте винаги 
будни. 
10 Наводнението, разрушаването на 
градовете чрез огън, вражеските 
нашествия, язвите, морът, гладът и други 
бедствия бяха предсказани на всички 
народи на земята, за да се подготвите и да 
не се изненадате. Както и днес, от Божията 
любов винаги е идвало послание за 
бдителност и подготовка, за да могат 
хората да се събудят, да се подготвят и да 
станат силни. (24, 74 - 77) 
11 Казвам ви: макар да е вярно, че този свят 
е изправен пред много големи изпитания, 
дните на болка ще се съкратят, защото 
страданията на хората ще бъдат толкова 
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големи, че ще ги накарат да се събудят, да 
вдигнат очи към Мен и да се вслушат в 
гласа на съвестта си, която ще изисква от 
тях да изпълняват Моя закон. 
12 Моето правосъдие ще изкорени всяко 
зло, което съществува в този свят. Преди 
това ще проуча всичко: Религиозните 
общности, науките и социалните 
институции, а след това сърпът на 
Божествената справедливост ще премине 
през него, като изкорени плевелите и 
остави житото. Всяко добро семе, което 
намеря в сърцата на хората, ще запазя, за 
да продължи да покълва в умовете на 
хората. (119, 10 - 11) 
 
Пречистване на човечеството в съда 
13. Колко време още ще трябва да 
еволюират хората, за да разберат моята 
любов и да усетят присъствието ми чрез 
съвестта? Когато хората чуят гласа Ми, 
който ги съветва, и изпълнят закона Ми, 
това ще бъде знак, че времената на 
материализма са приключили за тях. 
14 Засега те все още трябва да страдат по 
много начини от силите на природата, 
докато не се убедят, че съществуват по-
висши сили, срещу които човешкият 
материализъм е много малък. 
15 Земята ще се разтърси, водите ще 
пречистят човечеството и огънят ще го 
пречисти. 
16 Всички природни стихии и сили ще бъдат 
усетени на земята, където човешките 
същества не са знаели как да живеят в 
хармония с живота, който ги заобикаля. 
17 Така природата не се стреми към 
унищожаване на онези, които я 
оскверняват; тя се стреми единствено към 
хармония между човека и всички създания. 
18 Ако съдът над тях става все по-видим, то 
е, защото престъпленията на хората и 
неспазването на законите от тяхна страна 
също са станали по-големи. (40, 20 - 25) 
19 Ръката на човека е нанесла съд върху 
себе си. В мозъка му бушува буря, в 
сърцето му - буря, а всичко това се 
проявява и в природата. Нейните стихии се 
отприщват, сезоните стават немилостиви, 
язвите се появяват и умножават, и това е 
така, защото греховете ви се увеличават и 
причиняват болести, и защото глупавата и 

самонадеяна наука не признава реда, 
установен от Създателя.  
20. Ако само ви го кажа, няма да повярвате. 
Ето защо е необходимо да можете да 
хванете с ръцете си резултата от работата 
си, за да се разочаровате от него. Точно 
сега сте стигнали до този момент от живота 
си, в който изпитвате резултата от всичко, 
което сте посяли. (100, 6 - 7) 
21 Животът на земята винаги е бил 
съпътстван от изпитания и изкупление за 
човека; но никога този път на развитие не е 
бил толкова изпълнен с болка, както сега, 
никога чашата не е била толкова пълна с 
горчивина. 
22 По това време хората не чакат да 
навършат пълнолетие, за да се изправят 
пред борбата на живота. Колко много 
същества познават разочарованията, ярема, 
ударите, препятствията и неуспехите от 
детството. Мога да ви кажа още: в днешно 
време болката на човека започва още 
преди да се роди, тоест още в утробата на 
майка му. 
23 Велика е задачата за изкупление на 
съществата, които идват на земята в това 
време! Но не бива да забравяте, че всички 
страдания, които съществуват в света, са 
дело на човека. Има ли по-голямо 
съвършенство в моята справедливост от 
това да допусна, че същите тези, които 
засяха пътя на живота с тръни, сега трябва 
да ги пожънат? (115, 35 - 37) 
24 вие не можете да разберете моя всеобщ 
план за спасение, но ви давам да узнаете 
част от него, за да участвате в делото ми. 
25. Само Аз знам значението на времето, в 
което живее светът. Никой човек не е в 
състояние да разбере реалността на този 
час. 
26. От най-ранните си времена хората са се 
петнили непрестанно, докато не са 
помрачили чувствителността и съзнанието 
си, създавайки си болен, неспокоен и 
тъжен живот. Но сега е дошъл часът на 
пречистването. (274, 11 - 12) 
27. за всички духове е дошло времето на 
жътвата и затова виждате смут сред хората. 
Но наистина, казвам ви, в този хаос всеки 
ще пожъне собственото си семе. 
28. Но какво ще се случи с онези от моите 
деца, които постоянно нарушават моя 



261 
 

закон? Наистина, всички онези, които спят и 
не искат да учат и да се вслушват в 
указанията ми, ще бъдат застигнати от 
изпитания като вихрушка, която ще ги 
повали. Но за всички онези, които са се 
подчинили на моите указания, това ще 
бъде като ободряваща награда за 
изпълнението на дълга им, като красива 
награда, която Бог им дава. (310, 7) 
29 В това време онзи, който не е готов да се 
обнови, ще трябва да познае най-голямата 
горчивина и ще бъде отстранен от земята, 
като изгуби ценната възможност да изкупи 
греховете си и да се помири със закона, с 
истината и с живота. 
30. От друга страна, онези, които 
преминават от този материален живот към 
Духовния дом с мира и удовлетворението, 
които дава изпълненият дълг, ще се 
чувстват просветени от Моята светлина; но 
ако са сред онези, които трябва да се 
преродят отново, Аз ще ги подготвя, преди 
да се върнат към човешкия живот, за да 
могат да се издигнат в него чисти, 
одухотворени и с по-голяма мъдрост. (91, 
38 - 39) 
  
Божията любов в съда  
31 Болката е изляла цялото си съдържание 
върху света и се усеща в хиляди различни 
форми. 
32 В каква ужасна суматоха живееш, 
човечество! Колко усърдно месиш тестото 
за ежедневния хляб! Ето защо мъжете се 
изтребват преди време, жените остаряват 
преждевременно, момичетата увяхват в 
разцвета си, а децата изтръпват в крехка 
възраст. 
33. Епоха на болка, горчивина и изпитания е 
времето, в което живеете сега. И все пак 
искам да намерите мир, да постигнете 
хармония, да разсеете болката. За тази цел 
се явявам в духа и ви изпращам словото Си, 
което е роса на утеха, изцеление и мир за 
вашия дух. 
34 Слушайте Моето слово, което е 
възкресението и животът. В него ще си 
възвърнете вярата, здравето и радостта да 
се борите и да живеете. (132, 42 - 45) 
35. Днес е времето на най-голямата награда 
за духа. Моят съд е отворен и делата на 
всеки са поставени на везна. Въпреки че 

този съд е труден и скръбен за духовете, 
Отец е близо до тях и е по-скоро любящ 
Отец, отколкото съдия. Любовта на Мария, 
вашата Застъпница, също ви обгражда. 
(153, 16) 
36 Дойде Моето правосъдие, човечеството, 
то ще унижи високомерието на човека, за 
да го накара да разбере колко е малък в 
своята злоба и материализъм. 
37. Да, хора, Аз ще поваля човека в 
неговото фалшиво величие, защото искам 
той да види Моята светлина и да се 
издигне, за да стане велик в истината. 
Защото искам да сте пълни със светлина, 
щедрост, доброта, сила и мъдрост. (285, 15 
- 16) 
38. Човечеството Ме преценява погрешно и 
отрича присъствието Ми в този момент. Но 
Аз ще ги накарам да видят, че проявявам 
справедливостта Си с любов и милост, че не 
идвам с бич, за да им причиня болка - че 
искам само да ги издигна към живота на 
благодатта и да ги пречистя с кристално 
чистата вода, която е Моето слово, Моята 
истина. 
39. Светът не е научил Моето учение и 
подхранва своето идолопоклонство и 
фанатизъм. Затова сега то преминава през 
голямото тигелче и изпива чашата на 
страданието, защото неговият 
материализъм го е отдалечил от Мен. (334, 
29 - 30) 
40. Сега човечеството, разделено на 
народи, раси, езици и цветове, получава от 
Моя Божествен Дух съответния дял от съда, 
изпитанията, които се полагат на всеки, 
борбата, горнилото и изкуплението, които 
съм осигурил за всеки човек и всяка раса. 
41 Но вие знаете, че моят съд е основан на 
любовта, че изпитанията, които Отец 
изпраща на хората, са изпитания на 
любовта - че всичко води към спасение, 
към добро, дори и да изглежда, че в тези 
посещения има нещастие, обреченост или 
страдание. 
42 Зад всичко това се крие животът, 
съхраняването на духа, изкуплението на 
същия. Отецът винаги чака "блудния син", 
за да го прегърне с най-голяма любов. (328, 
11) 
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Глава 54 - Борба на светогледи, 
религии и църкви  
 
Духовни битки преди царството на мира 
на Христос на земята  
1 Точно както ви обявих във "Втората 
епоха" своето Второ пришествие, така сега 
ви обявявам "войната" на 
вероизповеданията, светогледите и 
религиите като подготвително 
предзнаменование за установяването на 
моето царство на одухотворяването сред 
хората. 
2 Моето Слово, подобно на пламтящ меч, 
ще унищожи фанатизма, обгърнал хората 
през вековете, ще разкъса завесата на 
тяхното невежество и ще покаже светлия, 
лъчезарен път, който води към Мен. (209, 
10 - 11) 
3 За да бъде установен мирът на Моето 
царство сред хората, първо трябва да се 
води "война" между ученията на вярата, 
религиите и идеологиите - конфликт, в 
който едните противопоставят Моето име и 
Моята истина на фалшивите идоли на 
другите и в който едното учение се бори с 
другото. 
4. Това ще бъде новата битка, духовната 
битка, в която фалшивите богове ще бъдат 
свалени от пиедесталите си и ще паднат, а 
всяка лъжа, която сте смятали за истина, ще 
бъде разкрита завинаги. Тогава ще видите 
как истината се извисява лъчезарно от 
хаоса на объркването и тъмнината. (121, 40) 
5. Спиритизмът предизвиква световна битка 
между светогледи, вероизповедания и 
религиозни култове. Но след този конфликт 
тази доктрина ще донесе на хората 
благословен мир, от който те толкова много 
се нуждаят, и ще накара слънцето на моята 
божествена правда да засияе над всички 
духовни същества. (141, 11) 
6 Подготвям ви и ви предупреждавам за 
времето на объркване на световните 
възгледи, за да се освободите от 
вътрешните борби на ума и от мъченията 
на мислите. 
7 Защото всички светогледи, доктрини, 
теологии, философии и вероизповедания 
на човечеството ще бъдат разтърсени, 
което символизира буря, истинска буря на 
духа, по чиито бурни вълни трябва да 

плавате според Моята воля и да останете 
на върха, докато бурята и мракът свършат. 
8 Не ти давам по-добра рецепта, за да 
преминеш през това изпитание невредим, 
от молитвата и следването на Моето слово, 
чрез които вярата ти ще се чувства 
непрестанно укрепена. 
9 Тази битка на светогледите, този сблъсък 
на вероизповеданията и идеологиите, тази 
битка е абсолютно необходима, за да може 
всички недъзи и грешки, натрупани на 
дъното на всеки култ и институция, да 
излязат на повърхността. 
10 Едва след тази "буря" ще може да 
започне морално и духовно пречистване на 
хората, защото те ще видят истината да 
излиза наяве, ще я разпознаят, ще я 
почувстват в себе си и вече няма да могат 
да се хранят с въображения и преструвки. 
11 Както всеки човек доброволно и изцяло 
за себе си се възползва от жизненото 
въздействие на слънцето върху тялото си, 
осъзнавайки, че на неговата светлина, 
топлина и влияние се основава 
материалният живот, така и те ще се 
възползват от светлината на истината за 
всичко, което им е необходимо за 
запазване, укрепване и просветление на 
духа им. 
12. Тогава една сила, която човек никога не 
е усещал, ще стане ефективна, защото 
животът му все повече ще се адаптира към 
истинските принципи на живота, към 
нормите, установени от моя закон. (323, 19 
- 22) 
 
Борбата за духовно надмощие на земята  
13 В това време се води борба между 
светогледите и ученията на вярата. Всеки 
човек иска да е прав. Но кой е прав в тази 
борба на егоизма и личния интерес? Кой е 
собственикът на истината? 
14. ако онези, които вярват, че са на 
съвършения път и че притежават истината, 
се гордеят с това, наистина ви казвам, че те 
още не познават пътя, защото на него човек 
трябва да бъде смирен и е достатъчно да не 
признават истината, съдържаща се във 
вярата на другите, за да не бъдат повече 
смирени. Но Аз ви казах още във "Втората 
епоха": "Блажени кротките и смирените по 
сърце". 
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15 Човек, който осъжда вярата и 
убеждението на ближните си, се 
отдалечава от спасението, защото в своята 
гордост и прибързаност иска да бъде като 
своя Бог. (199, 4 - 6) 
16 Питате Ме какво искам да постигна, 
когато се разкривам духовно на 
човечеството в този период? На това ви 
отговарям: Това, към което се стремя, е 
вашето пробуждане за Светлината, вашето 
одухотворяване и вашето обединение, тъй 
като през цялото време сте били 
разделени. Защото, докато едни са търсили 
съкровищата на духа, други са се посветили 
на любовта към богатствата на света - 
спиритуализъм и материализъм в 
непрестанна борба; спиритуалисти и 
материалисти, които никога не са могли да 
се разберат помежду си. 
17 Запомнете: Когато Израил, очаквайки 
Месията, го имаше пред очите си, той се 
раздели на вярващи и на отричащи Моята 
истина. Обяснението е просто: вярващи 
бяха онези, които Ме очакваха с духа, а 
онези, които Ме очакваха със сетивата на 
"плътта", се отрекоха от Мен. 
18 Тези две сили ще трябва отново да се 
изправят една срещу друга, докато истината 
не излезе наяве в тази борба. Борбата ще 
бъде ожесточена, защото колкото повече 
време минава, толкова повече хората 
обичат земното, тъй като науката и 
откритията им ги карат да чувстват, че 
живеят в собствено царство, в свят, който 
сами са създали. (175, 4 - 6) 
19 Днес всеки човек вярва, че познава 
истината напълно. Всяка религия 
претендира, че притежава истината. 
Учените обявяват, че са открили истината. 
Казвам ви, че никой не знае абсолютната 
истина, тъй като човек не е в състояние да 
схване с ума си дори частта, която му е била 
разкрита. 
20 Всички хора носят в себе си част от 
истината и заблудата, която смесват със 
светлината на истината. 
21 Наближава битката, в която всички тези 
сили се борят помежду си, тъй като всяка от 
тях иска да наложи своя мироглед. Но в 
крайна сметка няма да надделее победата 
на една човешка идеология, на една научна 
теория или на едно религиозно верую, а 

хармоничното обединение на всички добри 
възгледи, на всички високи вярвания, на 
всички форми на поклонение, издигнати до 
най-висшата духовност, на всички науки, 
посветени в служба на истинския човешки 
прогрес. 
22. Ще позволя на хората да говорят за 
идеите си и да ги представят, други да 
демонстрират публично своите форми на 
поклонение и обреди, хората да дискутират 
и да се борят, учените да разпространяват 
най-съвременните си теории, всичко, което 
съществува скрито във всеки дух, да се 
отвори, да излезе наяве и да стане 
известно. Защото денят на жътвата е близо 
- денят, в който съвестта, подобно на 
неумолим сърп, ще изкорени всичко 
лъжливо в човешкото сърце. (322, 15 - 18) 
 
Борбата срещу учението за ума  
23. Духовниците от това време се обличат 
царски, за да служат символично на 
жертвата на Исус, и въпреки че претендират 
за Моето име и Моето представителство, 
откривам, че умовете им са объркани, а 
сърцата им са разбунени от бурите на 
интригите и страстите. Няма никой, който 
да провъзгласи за пророк, че съм Аз, сред 
хората на това време. Те ще преживеят 
големи страдания, защото сред тях няма 
духовна подготовка. Къде е изпълнението 
на онези, които са дали обет пред Исус да 
следват стъпките Му? Къде са 
последователите на моите апостоли? Има 
ли някой, който да прилича на Йоан, който 
беше сред първите, или на Павел, който 
беше сред онези, които го последваха? 
24 Затова Учителят се обръща към вас 
отново, за да възобнови учението си. Вече 
виждам новите фарисеи и книжници да се 
втурват срещу Мен, изпълнени с омраза. 
Точно тогава ще попитам: "Къде са Моите 
ученици?" Но когато гордите, лъжливите, 
богатите, които се страхуват да не загубят 
властта си, тези, които са заплашени от 
Моята истина, отново Ми се подиграват и 
Ме преследват, ще се разрази дива буря. 
Но не аз ще се срина под тежестта на 
Кръста, а онези, които са поискали 
жертвата на Този, Който им е дал живот. 
(149, 32 - 33) 
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25 Вълната на материализма ще се надигне 
и ще се превърне в развълнувано море, 
море на страдание, отчаяние и страх от 
несправедливостта на хората. 
26 Само една лодка ще преплува това море 
от страсти, желания и омраза към хората и 
това ще бъде лодката на Моя закон. 
Щастливи са онези, които са силни, когато 
дойде това време! 
27 Но горко на онези, които спят! Горко на 
слабите! Горко на народите, които са се 
доверили на основите на "религиозния 
фанатизъм", защото лесно ще станат 
жертва на тези бушуващи вълни! 
28 Не предвиждаш ли битката, човеко? Не 
ви ли подтикват Моите думи да се 
подготвите да се защитите, когато настъпи 
часът? 
29. Моята светлина е във всички, но я 
виждат само онези, които се молят, които 
се подготвят. Моята Светлина ви говори 
чрез предчувствия, вдъхновение, интуиция, 
сънища и пръстови отпечатъци. Но вие сте 
глухи за всеки духовен призив, безразлични 
сте към всеки божествен знак. 
30 Скоро ще видите, че думите Ми се 
изпълняват, и ще свидетелствате, че всичко 
това е било истина. 
31. Моето учение и Моето име ще бъдат 
мишена на всички атаки и преследвания, те 
ще бъдат причината враговете на истината 
да ви преследват. Но моята Доктрина ще 
бъде и светлинният меч на онези, които се 
изправят и защитават вярата, и ще бъде 
щитът, зад който невинните ще намерят 
защита. Името ми ще бъде на всички устни, 
благословено от едни, прокълнато от други. 
32 Всички способности на човека ще бъдат 
разгърнати: интелектът, емоциите, 
страстите; духовните му способности ще 
бъдат будни и готови за борба. 
33. Какво объркване ще настъпи тогава! 
Колко много от тези, които са смятали, че 
вярват в Мен, ще трябва да се убедят, че 
това не е била истинска вяра! 
34. В много домове и сърца лампата на 
любовта и надеждата ще бъде угасена. 
Децата и младежите няма да имат друг Бог, 
освен този на света, нито друг закон, освен 
този на земята. (300, 35- 40) 
35. Какво ще се случи, когато хората 
осъзнаят, че неумерената им любов към 

света и преклонението им пред земното са 
ги довели до злощастен провал? Те ще се 
опитат отново да намерят изгубения път, да 
потърсят онези принципи и закони, от 
които са се отклонили, и в това си 
начинание ще създадат доктрини за себе 
си, ще създадат правила за себе си, ще се 
появят философии, светогледи и теории. 
36. Всичко това ще бъде началото на нова и 
велика битка, която вече няма да е 
продиктувана от нечестен стремеж към 
земна власт. Убийствените оръжия вече 
няма да унищожават животи, домове и да 
проливат човешка кръв. Битката ще бъде 
различна, защото тогава големите 
религиозни общности ще се борят срещу 
новите учения и новите религии. 
37. Кой ще победи в тази битка? Нито една 
религия няма да излезе победител от този 
спор, точно както нито една нация няма да 
остане победител в тази убийствена война, 
от която страдате днес. 
38 Във войната за постигане на земно 
надмощие ще надделее моята 
справедливост, а по-късно, в битката за 
налагане на някаква доктрина или религия, 
ще надделее моята истина. 
39 Единствената и върховна истина ще 
засияе като светкавица в бурна нощ и всеки 
ще види тази божествена светкавица на 
мястото, където се намира. 
40. Моето послание ще достигне до всички 
и всички ще дойдат при Мен. Аз съм 
приготвил всичко за идните времена и 
Моята воля ще бъде изпълнена за всички, 
защото Аз съм Господ на духовете, на 
световете, на расите и на народите. (288, 33 
- 36+45) 
 
Пренебрегване или борба с духовните 
дарби и изцеленията с духове 
41. Духовният свят ще се приближи още 
повече до хората, за да засвидетелства 
своето съществуване и присъствие. 
Навсякъде ще се появяват знаци, 
доказателства, откровения и послания, 
които ще говорят настойчиво за 
настъпването на нова епоха. 
42 Ще има размирици, ще има вълнения 
сред народите, защото представителите на 
религията ще всяват страх сред онези, 
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които вярват в тези послания, а науката ще 
обяви тези факти за неверни. 
43. След това обикновените хора ще 
придобият смелост и ще се изправят, за да 
засвидетелстват истинността на получените 
доказателства. Ще се появят онези, които, 
изоставени от науката, са възстановили 
здравето си по духовен път, и ще 
свидетелстват за чудодейни излекувания, 
за откровения на безкрайна сила и 
абсолютна мъдрост. 
44 Сред простите и непознатите ще излязат 
мъже и жени, чието слово, изпълнено със 
светлина, ще изненада теолозите, 
философите и учените. Но когато спорът е 
най-голям и бедните са унизени, а 
горделивите отричат свидетелствата им, 
тогава ще дойде моментът, когато Илия ще 
призове учените, господарите и 
управниците да се отчетат и да ги подложат 
на проверка. 
45 Горко на лъжливите и лицемерните в 
онзи час, защото тогава към тях ще слезе 
съвършената правда! 
46. Това ще бъде часът на съда. Но много 
духове ще се издигнат от нея към истинския 
живот, много сърца ще се издигнат към 
вярата и много очи ще се отворят за 
светлината. (350, 71 - 72) 
 

Глава 55 - Пречистване на земята и 
човечеството в съда  
 
Предупредителен глас на Бога и 
природата преди пречистващия съд  
1 Казах ви, че предстои много голямо 
изпитание за цялото човечество - толкова 
голямо, че не е имало нищо подобно в 
цялата история на вековете и епохите. 
2 сега трябва да разберете, че Аз говоря на 
всички ваши сърца, като ви изпращам 
послания и предупреждения в различни 
форми, за да могат хората да размишляват 
и да бъдат бдителни към Моя закон, както 
мъдрите девици от Моята притча; Аз говоря 
на всички ваши сърца, като ви изпращам 
послания и предупреждения в различни 
форми, за да могат хората да размишляват 
и да бъдат бдителни към Моя закон, както 
мъдрите девици от Моята притча 

3 Ще Ме послушат ли народите и 
различните страни по света? Ще Ме 
послуша ли този народ, на когото се 
изявявам в тази форма? Само Аз знам, но 
Моят дълг като Отец е да осигуря на децата 
Си всички средства за тяхното спасение. 
(24, 80 - 81) 
4 Истина ви казвам, ако хората не се 
очистят през това време от петната, които 
са причинили в духа си, силите на 
природата ще дойдат като вестители, за да 
обявят Моя съд и Моята слава и да очистят 
човечеството от всякаква нечистота. 
5 Блажени са мъжете, жените и децата, 
които, когато разберат близостта на този 
съд, хвалят името Ми, защото усещат, че е 
дошъл "денят Господен". Защото сърцето 
им ще им подскаже, че краят на царуването 
на лукавия наближава. Казвам ви, че те ще 
се спасят чрез своята вяра, надежда и 
добри дела. Но колко от тези, които живеят 
в онези дни, ще хулят Бога! (64, 67 - 68) 
6. Раят на първите хора се е превърнал в 
долина на сълзите, а сега е само долина на 
кръвта. Ето защо днес, тъй като дойдох да 
изпълня обещанието, дадено на учениците 
Ми, Аз събуждам човечеството от духовния 
му сън и му давам Моето Учение за 
любовта, за да го спася. Търся духовните 
същества, които имат предназначението да 
свидетелстват в това време за Моите 
проявления и Моето слово със своите дела. 
7 Когато тези, белязани от Мен, се 
обединят около Моя закон, земята и 
звездите ще се разтърсят и на небето ще 
има знамения; защото в това време гласът 
на Господа ще се чуе от единия край на 
земята до другия и Неговият Божествен 
Дух, заобиколен от духовете на праведните, 
пророците и мъчениците, ще съди 
духовния и материалния свят. Тогава 
времето на Светия Дух ще достигне своята 
пълнота. (26, 43 - 44) 
8 Много народи са паднали в дълбоката 
бездна на материализацията, а други са 
близо до падане; но болката от падането 
им ще ги накара да се събудят от дълбокия 
си сън. 
9. Това са онези народи, които след период 
на разцвет са преживели упадък и са 
потънали в мрака на болката, порока и 
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мизерията. Днес не една нация, а цялото 
човечество сляпо тича към смъртта и хаоса. 
10 Гордостта на народите ще бъде 
поразена от Моето правосъдие. Спомнете 
си за Ниневия, Вавилон, Гърция, Рим и 
Картаген. В тях ще откриете дълбоки 
примери за божествената справедливост. 
11 Винаги, когато хората са завладявали 
скиптъра на властта и са позволявали 
сърцата им да се изпълнят с безбожие, 
високомерие и безсмислени страсти, 
увличайки народите си в дегенерация, 
Моето правосъдие се е приближавало, за 
да ги лиши от властта им. 
12. но в същото време запалих факел пред 
тях, осветявайки пътя към спасението на 
техния дух. Какво би станало с хората, ако в 
момент на изпитания ги оставя на 
собствените им сили? (105,45 - 47) 
13 От бездна в бездна човекът потъва 
духовно до нивото на отричането и 
забравянето Ми, до крайността на 
отричането на самия себе си, като не 
разпознава същността си, духа си. 
14. Само Моето милосърдие ще може да 
спести на хората болката, че трябва да 
повторят пътя, за да стигнат до Мен. Само 
Аз, в Моята любов, съм способен да осигуря 
средства по пътя на Моите деца, за да 
могат те да открият пътя на спасението. 
(173, 21 - 22) 
15 В деня, когато водите (на потопа) вече не 
покриваха земята, Аз направих дъгата на 
мира да блести на небесната твърд в знак 
на завета, който Бог сключи с човечеството. 
16. сега ви казвам: о, човечество от "Третата 
епоха", вие, които сте същите, които сте 
преминали през всички тези изпитания, в 
които сте се пречистили: Скоро ще изпитате 
нов хаос. 
17 но дойдох да предупредя избрания Си 
народ и цялото човечество, на което се 
изясних в това време. Слушайте добре, 
деца Мои: ето ковчега, влезте в него, каня 
ви. 
18 За теб, Израилю, ковчегът е спазването 
на Моя закон. Всеки, който спазва моите 
заповеди в най-тежките дни, в най-
трудното време на изпитание, ще бъде 
вътре в ковчега, ще бъде силен и ще 
чувства закрилата на моята любов. 

19. и на цялото човечество пак казвам: 
ковчегът е Моят закон на любовта. Всеки, 
който практикува любов и милосърдие към 
ближния си и към себе си, ще бъде спасен. 
(302, 17 -19 o.) 
20. Винаги съм ви давал време за 
подготовка и съм ви осигурявал средства да 
се спасите. Преди да ви изпратя Моя съд, за 
да ви потърся сметка в края на една епоха 
или период, Аз проявих любовта Си към 
вас, като ви предупредих, събудих и ви 
призовах към покаяние, поправяне и 
доброта. 
21 но когато настъпи часът на съда, не спрях 
да ви питам дали вече сте се покаяли, дали 
вече сте се подготвили, или още сте в зло и 
непокорство. 
22 Съдът Ми дойде в определения час и 
който знаеше как да построи ковчега си 
навреме, се спаси. Но онзи, който се 
подиграваше, когато му бе обявен часът на 
съда, и който не направи нищо за 
спасението си, трябваше да загине. (323, 51) 
 
Силата и властта на злото са разбити  
23 Досега не човешката любов е 
преобладавала в света. Както от самото 
начало на човечеството, насилието е това, 
което управлява и завладява. Този, който е 
обичал, е станал жертва на нечестието. 
24. Злото е разширило своето царство и е 
станало силно на земята. Но точно в този 
момент идвам, за да се противопоставя на 
тези сили с моите оръжия, така че да се 
установи царството на любовта и 
справедливостта сред хората. 
25. Преди това ще се бия. Защото, за да ви 
дам мира на Моя Дух, е необходимо Аз да 
воювам и да премахна всяко зло. (33, 32 - 
33) 
26. Хората ще стигнат до края на своя път и 
ще се върнат по същия, събирайки 
плодовете на всичко, което са посяли - 
единственият начин на действие, чрез 
който в сърцата се надига покаяние. Защото 
онези, които не признават своите 
прегрешения, не могат да направят нищо, 
за да поправят грешките си. 
27 Новият свят се подготвя, новите 
поколения скоро ще дойдат; но първо 
трябва да се отстранят гладните вълци, за 
да не вземат овцете за плячка. (46, 65 - 66) 
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28. На земята се е разпространила проказа 
от нетелесен характер, която разяжда 
сърцата и унищожава вярата и 
добродетелта. Покрити с духовни парцали, 
хората си живеят, като си мислят, че никой 
не може да разкрие това нещастие, защото 
хората не виждат отвъд това, което е 
материя. 
29. но часът на съвестта наближава, това е 
все едно да кажете: Денят на Господа или 
Неговият съд е пред вратата. Тогава у едни 
ще се появи срам, а у други - покаяние. 
30 Тези, които чуят този вътрешен глас, 
изгарящ и неумолим, ще усетят в себе си 
огъня, който поглъща, унищожава и 
пречиства. Този огън на съда не може да 
бъде издържан от греха, нито от нещо, 
което не е неприятно. Само духът може да 
му устои, защото е надарен с божествена 
сила. Ето защо, когато премине през огъня 
на съвестта си, той ще се появи отново, 
пречистен от грешките си. (82, 58 - 59) 
31. Цялата болка, причинена от хората, ще 
бъде събрана в една чаша, която ще бъде 
изпита от тези, които са я причинили. А 
онези, които никога не са си позволявали 
да се разклатят пред болката, ще треперят в 
духа и тялото си. (141, 73) 
32 Необходимо е за кратко време небето да 
бъде затворено за всички и да не се отваря 
отново, докато от земята не се издигне 
един-единствен вик, защото се признава, че 
Бащата на всички същества е един. 
33 наистина, казвам ви, ще подложа този 
братоубийствен и егоистичен свят на съд и 
ще го пречистя, докато не видя от него да 
се издигат любов и светлина; ще го дам на 
онези, които днес водят народите си към 
гибел, които сеят и разпространяват всички 
пороци, които създават своето царство на 
беззаконието; ще им го дам като 
обезщетение. Дори на онези, които днес 
водят народите си към гибел, които в 
момента сеят и разпространяват всички 
пороци, които са създали свое царство на 
беззаконията, ще дам като компенсация 
заповед да се борят със съблазните, да 
премахнат покварата и да изкоренят 
дървото на злото от корен. (151, 14 + 69) 
34 Човекът, използвайки свободата на 
волята си, е изкривил пътя на своето 
развитие, докато е забравил от кого е 

произлязъл, и е стигнал дотам, че 
добродетелта, любовта, добротата, мирът, 
братството изглеждат чужди на неговата 
природа, а егоизмът, порокът и грехът му се 
струват най-естествените и допустими 
неща. 
35 Новият Содом е по цялата земя и е 
необходимо ново очистване. Доброто семе 
ще бъде спасено и от него ще се формира 
ново човечество. На плодородни полета, 
напоени със сълзи на покаяние, ще падне 
моето семе, което ще покълне в сърцата на 
бъдещите поколения, които ще предложат 
на своя Господ по-висша форма на 
поклонение. (161, 21 - 22) 
36. ще позволя на човешката ръка да носи 
разрушение, смърт и война, но само до 
определена граница. Отвъд тази граница 
несправедливостта, покварата, заблудата и 
жаждата за власт на хората няма да могат 
да преминат. 
37 Тогава ще дойде сърпът Ми и ще отсече 
с мъдрост това, което Моята воля 
определя. Защото моят сърп е живот, 
любов и истинска справедливост. Но вие, 
хора, гледайте и се молете! (345,91) 
38 По-рано земята беше долина на сълзи, а 
сега е долина на кръв. Какво ще бъде утре? 
Гора от димящи руини, над които е 
преминал огънят на съда, поглъщайки греха 
и поваляйки високомерието на 
безмилостните хора, защото са 
пренебрегнали духа си. 
39 Също и от храма на мъдростта ще бъдат 
изгонени търговците на наука, защото 
лихварстваха със светлината, защото 
оскверниха истината. (315, 61 -62) 
40 Изпълнени с високомерие, великите 
народи се надигат, хвалят се със силата си, 
заплашват света с оръжията си, гордеят се с 
интелекта и науката си, без да осъзнават 
крехкостта на фалшивия свят, който са 
създали; защото само едно леко докосване 
на Моето правосъдие ще бъде достатъчно, 
за да изчезне този изкуствен свят. 
41 Но ръката на самия човек ще разруши 
собственото му дело; умът му ще измисли 
начин да унищожи това, което е създал 
преди. 
42. ще направя така, че само онези човешки 
дела, които са дали добри плодове на 
хората, да пребъдат, така че да продължат 
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да се използват за благото на идните 
поколения. Но всичко, което служи за 
користни или егоистични цели, ще бъде 
унищожено в огъня на моя неумолим съд. 
43 Върху руините на света, създаден и 
разрушен от материалистичното 
човечество, ще се издигне нов свят, чиито 
основи ще бъдат опитът и чиято цел ще 
бъде идеалът за духовно възходящо 
развитие. (315, 55 - 56) 
 
Апокалиптични войни, мор, епидемии и 
разрушения  
44. Живеете във времена на страх, в които 
хората се пречистват, като изпразват 
докрай чашата на страданието си. И все пак 
онези, които са изучавали пророчествата, 
вече са знаели, че предстои време, когато 
навсякъде ще избухнат войни, защото 
народите не се разбират помежду си. 
45 Тепърва предстои да се появят 
непознатите болести и зарази сред 
човечеството, които ще объркат учените. Но 
когато болката достигне своя връх сред 
хората, - преди 1950 г., те все още ще имат 
сили да извикат: "Божие наказание!" Но не 
Аз наказвам, а вие самите се наказвате, 
когато се отклонявате от законите, които 
управляват ума и тялото ви. 
46 Кой е отприщил и предизвикал силите на 
природата, ако не неразумният човек? Кой 
се е противопоставил на Моите закони - 
високомерието на учените! И наистина, 
казвам ви, тази болка ще послужи за 
изкореняване на плевелите, израснали в 
сърцето на човека. 
47 Полетата ще бъдат покрити с трупове; 
ще загинат и невинни хора. Някои ще умрат 
от огън, други от глад, а трети от война. 
Земята ще се разтресе, природните сили ще 
се раздвижат, планините ще изхвърлят 
лава, а моретата ще се вълнуват. 
48. ще позволя на хората да изтласкат 
покварата си до предела, до който им 
позволява свободната им воля, така че, 
ужасени от собствените си дела, да 
почувстват истинско покаяние в духа си. 
(35, 22 - 26) 
49. Дървото на науката ще бъде разклатено 
от бушуващия ураган и ще хвърли 
плодовете си върху човечеството. Но кой е 

развързал веригите на тези елементи, ако 
не човекът? 
50 Вярно е, че първите човешки същества 
също са познали болката, за да се събудят 
за реалността, да се пробудят за светлината 
на съвестта и да се подчинят на закона. Но 
развитият, осъзнат и образован човек от 
тази епоха - как ще се осмели да оскверни 
дървото на живота? (288,28) 
51 В света ще избухнат епидемии и голяма 
част от човечеството ще загине от тях. Това 
ще бъдат непознати и редки болести, срещу 
които науката ще бъде безсилна. 
52. Целият свят ще бъде очистен от 
плевелите. Моят съд ще премахне егоизма, 
омразата и ненаситното желание за власт. 
Ще се появят велики природни феномени. 
Петдесет и три държави ще бъдат 
опустошени, а цели райони ще изчезнат. 
Това ще бъде сигнал за тревога в сърцата 
ви. (206, 22 - 24) 
 
Природа и земни бедствия 
54. Човечество, ако всичко, което сте 
използвали за водене на кървави войни, сте 
изразходвали за хуманитарни дела, 
съществуването ви щеше да бъде 
изпълнено с благословиите на Отец. Но 
човекът е използвал натрупаното богатство, 
за да сее разруха, болка и смърт. 
55. Това не може да бъде истинският живот, 
който трябва да водят онези, които са братя 
и сестри и Божии деца. Този начин на 
живот не е в съответствие със Закона, който 
написах в съвестта ви. 
56. За да осъзнаете грешката, в която 
живеете, ще изригнат вулкани, огън ще се 
излее от земята, за да унищожи плевелите. 
Ветровете ще се развихрят, земята ще се 
разтърси, а водните потопи ще опустошат 
цели земи и народи. 
57. По този начин природните царства ще 
изразят недоволството си от човека. Те са 
скъсали с него, защото човекът е 
разрушавал една след друга връзките на 
приятелство и братство, които са го 
свързвали с природата, която го заобикаля. 
(164, 40 - 42) 
58. Много бедствия ще сполетят 
човечеството; ще има сътресения в 
природата, стихиите ще разкъсат връзките 
си: Огън ще опустоши цели земи, водите на 
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реките ще прелеят бреговете си, моретата 
ще се променят. 
59. Ще има райони, които ще останат 
погребани под водата, и ще се появят нови 
земи. Много същества ще загубят живота си 
и дори тези, които са по-ниско от човека, 
ще загинат. (11, 77) 
60. Силите на природата само чакат да 
настъпи часът, в който да дойдат на света и 
да пречистят и изчистят земята. Колкото по-
грешна и арогантна е една нация, толкова 
по-тежко ще бъде Моето наказание над 
нея. 
61. Твърда и глуха е сърцевината на това 
човечество. Необходимо е чашата на 
страданието да достигне до него, за да чуе 
гласа на съвестта, гласа на Закона и на 
Божията справедливост. Всичко ще бъде в 
името на спасението и вечния живот на 
Духа. Той е този, когото търся. (138, 78 - 79) 
62. Потопът, който пречистил земята от 
човешките нечистотии, и огънят, който 
паднал върху Содом, днес са ви известни 
като легенди. Въпреки това през това време 
ще изпитате как човечеството ще бъде 
разтърсено, когато земята се разтресе под 
въздействието на въздуха, водата и огъня. 
Но Аз ви изпращам нов ковчег, който е 
Моят закон, така че който влезе в него, да 
се спаси. 
63. Не всички, които казват "Отче, Отче" в 
часа на Посещението, ще Ме обичат, а 
онези, които винаги практикуват Моята 
любов към ближния. Те ще бъдат спасени. 
(57, 61 - 62) 
64. Ще настъпи нов потоп, който ще измие 
земята от човешката поквара. Тя ще срине 
олтарите на лъжливите богове, ще разруши 
камък по камък основите на кулата на 
гордостта и нечестието и ще унищожи всяко 
лъжеучение и всяка извратена философия. 
65. Но този потоп няма да бъде само от 
вода, както е било някога; защото ръката на 
човека е отприщила срещу себе си всички 
стихии - видими и невидими. Той 
произнася собствената си присъда, наказва 
и съди себе си. (65, 31) 
66. Царствата на природата ще викат за 
справедливост и когато бъдат разгадани, 
ще накарат части от земната повърхност да 
изчезнат и да се превърнат в морета, а 

моретата да изчезнат и на тяхно място да се 
появи суша. 
67 Вулканите ще изригнат, за да възвестят 
времето на съда, и цялата природа ще се 
раздвижи и разтърси. 
68 Молете се, за да се държите като добри 
ученици, защото това ще бъде 
подходящото време за разпространение на 
тринитарно-мариинското духовно учение в 
сърцата. (60, 40 - 41) 
69. Три четвърти от повърхността на Земята 
ще изчезне и само част от нея ще остане 
убежище за онези, които оцелеят в хаоса. 
Ще станете свидетели на изпълнението на 
много пророчества. (238, 24) 
70 Не се заблуждавайте, защото преди да 
свърши "Шестият печат", ще се случат 
велики събития: звездите ще дадат важни 
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. 
71 Тогава човечеството ще започне ново 
съществуване, обединено от една 
доктрина, един език и една връзка на мир и 
братство. (250, 53) 
72 Говоря ви за болката, която заслужавате, 
която умножавате все повече и повече и 
която, когато настъпи часът, се прелива. 
73 Никога не бих връчил такава чаша на 
децата Си; но в Моята правда все още мога 
да ви позволя да пожънете плодовете на 
вашата злоба, гордост и прибързаност, за 
да се върнете при Мен покаяни; няма да ви 
позволя да бъдете част от Мен, няма да ви 
позволя да бъдете част от Мен. 
74. Хората оспориха моята власт и моята 
справедливост, когато оскверниха с науката 
си храма на природата, в който всичко е 
хармония, и сега тяхната присъда ще бъде 
неумолима. 
75. Стихийните сили ще се отприщят, 
космосът ще се разтърси и земята ще се 
разтресе. Тогава хората ще изпаднат в ужас 
и ще искат да избягат, но няма да има 
спасение. Те ще искат да обуздаят 
отприщените сили, но няма да могат да го 
направят. Защото те ще се почувстват 
виновни и, разкайвайки се твърде късно за 
своята самонадеяност и глупост, ще 
потърсят смъртта, за да избегнат 
наказанието. (238, 15 - 17) 
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76. Ако хората познаваха духовните си 
дарби - колко много страдания биха 
облекчили! Но те са предпочели да останат 
слепи или инертни, като са допуснали да ги 
сполети най-голямата болка. 
77. моето учение има за цел да ви 
просвети, за да си спестите онези големи 
страдания, които са били обявени на 
човечеството от пророците в миналите 
времена. 
78. Само в подобряването на живота си 
можете да намерите тази сила или 
способност да се освободите от 
въздействието на освободените стихии. 
Защото не само вярата или молитвата са 
оръжията, които ви дават победа над 
ударите и несгодите на живота: тази вяра и 
молитва трябва да бъдат придружени от 
добродетелен, чист и добър живот. (280, 14 
- 15+17) 
79. Скоро за света ще започне време на 
велики събития. Земята ще се разтресе, а 
слънцето ще изпрати горещи лъчи върху 
този свят и ще изпепели повърхността му. 
Континентите ще бъдат измъчвани от болка 
от единия до другия полюс, цялото земно 
кълбо ще бъде пречистено и няма да има 
същество, което да не усети трудностите и 
изкуплението. 
80. Но след този голям хаос народите ще 
възвърнат спокойствието си и природните 
сили ще се успокоят. След тази "бурна 
нощ", в която живее този свят, ще се появи 
дъгата на мира и всичко ще се върне към 
своите закони, ред и хармония. 
81 Отново ще видиш небето ясно и 
полетата плодородни. Водите ще бъдат 
прозрачни и морето спокойно. По 
дърветата ще има плодове, по ливадите - 
цветя, а реколтата ще е богата. Човекът, 
пречистен и здрав, ще се почувства отново 
достоен и ще види пътя, проправен за 
неговото изкачване и завръщане при Мен. 
82. Всеки ще бъде чист и пречистен отдолу 
нагоре, за да бъде достоен да стане 
свидетел на настъпващата Нова епоха. 
Защото трябва да поставя новото 
човечество на здрави основи. (351, 66 - 69) 
 
Праведността на любовта и Божията 
милост  

83. Наближава часът, в който съдът ще бъде 
напълно усетен в света. Всяко дело, всяка 
дума и всяка мисъл ще бъдат съдени. От 
могъщите на земята, които управляват 
народите, до най-малките - всички те ще 
бъдат претеглени на Моите божествени 
везни. 
84. Но не бъркайте справедливостта с 
възмездието, нито обезщетението с 
наказанието. Защото ви позволявам само 
да пожънете плодовете на семето си и да ги 
изядете, за да познаете по вкуса и ефекта 
им дали са добри или вредни, дали сте 
посели добро или лошо. 
85. Невинната кръв, пролята от човешка 
грешка, скръбта и сълзите на вдовиците и 
сираците, на престъпника, който страда от 
мизерия и глад - всички те викат за 
справедливост и Моята съвършена и 
любяща, но неумолима справедливост се 
спуска над всички. (239,21 - 23) 
86 Моето правосъдие ще дойде върху всяко 
създание и ще засегне всеки човек, както 
ангелът Господен дойде върху Египет и 
извърши Моята присъда, в която се спасиха 
само онези, които бяха отбелязали вратата 
си с кръвта на агне. 
87. истина ви казвам, че в това време всеки, 
който бди и има вяра в словото и 
обещанията на Спасителя; Божественото 
Агне, което се пожертва, за да ви научи да 
се молите и да изпълнявате със съвършена 
любов задачите на вашето изкупление, 
защото Моята Кръв ще ви закриля като 
мантия от любов. Но който не бди, който не 
вярва или който богохулства, ще бъде 
наранен, за да се събуди от летаргията си. 
(76, 6 - 7) 
88. Когато викът за помощ се издигне към 
Мен от най-съкровената част на хората и 
Ми каже: "Отче мой, Спасителю наш, ела 
при нас, ние загиваме", тогава ще ги 
накарам да почувстват Моето присъствие, 
ще им разкрия безкрайната Си милост и ще 
им я докажа още веднъж. (294, 40) 
89. Обичайният ход на живота ви изведнъж 
ще бъде връхлетян от силни бури. Но след 
това, в безкрайността, ще засияе светлината 
на звезда, чиито лъчи ще дадат мира, 
светлината и спокойствието, от които 
въплътеният дух се нуждае, за да съзерцава 
вечността. (87, 52) 
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Последиците от решението на съда  
90. Когато изглежда, че всичко е свършило 
за човека, че смъртта е победила или че 
злото тържествува, от тъмнината ще се 
издигнат същества, които ще излязат на 
светло. От смъртта те ще се издигнат към 
истинския живот, а от бездната на тлението 
ще се издигнат, за да се подчинят на вечния 
Божи закон. 
91. Не всички ще познаят бездната, защото 
някои са се пазили от тази война на страсти, 
амбиции и омраза и са живели само на 
ръба на новия Содом, а други, които са 
съгрешили много, ще се спрат навреме и с 
навременното си покаяние и пълно 
обновление ще си спестят много сълзи и 
болка. (174,53 - 54) 
92 От цялата тази морална и материална 
структура на човечеството "няма да остане 
камък върху камък". Защото, за да се появи 
"новият човек" на тази земя, е неизбежно 
всяко петно да бъде заличено, всеки грях 
да бъде премахнат и да остане само онова, 
което съдържа добри семена. 
93. Сиянието на Моето присъствие и на 
Моята справедливост ще бъде усетено в 
целия свят и в светлината на тази светлина 
идолите ще паднат, обичайните традиции 
ще бъдат забравени, а безплодните обреди 
ще бъдат изоставени. (292, 33 - 34) 
94. Само една врата ще остане отворена за 
спасението на човека: тази на 
одухотворяването. Този, който иска да се 
спаси, трябва да се откаже от 
високомерието, фалшивото си величие, 
низките си страсти и егоизма си. 
95. много горчива ще бъде чашата, която 
хората ще пият в голямата битка. Но Аз ви 
казвам: Блажени са онези, които пият от 
тази чаша и след това напускат земята като 
пречистени. Защото, когато се завърнат на 
този свят в други тела, посланието им ще 
бъде пропито със светлина, мир и мъдрост. 
(289, 60 - 61) 
96 Все още не са настъпили "последните 
битки" с тяхната горчивина и "последните 
вихрушки". Предстои всички сили да се 
объркат, а атомите да се завъртят в хаос, 
така че след всичко това ще настъпи 
летаргия, изтощение, тъга и отвращение, 
които ще придадат вид на смърт. 

97. Но това ще бъде часът, в който в 
чувствителните съвести ще се чуе 
вибриращото ехо на тръба, която ще ви 
съобщи от другия свят, че сред хората с 
добра воля се приближава царството на 
живота и мира. 
98. При този звук "мъртвите ще възкръснат" 
и ще пролеят сълзи на покаяние, а Отецът 
ще ги приеме като "блудни синове", 
уморени от дългия път и от голямата битка, 
и ще запечата духа им с целувката на 
любовта. 
99. От този "ден" човек ще се отвращава от 
войната. Той ще прогони омразата и 
възмущението от сърцето си, ще преследва 
греха и ще започне живот на поправяне и 
възстановяване. Мнозина ще се почувстват 
вдъхновени от светлина, която не са 
виждали преди, и ще се заемат да създадат 
свят на мир. 
100 Това ще бъде само началото на 
времето на благодатта, на епохата на мира. 
101. Каменната ера вече е далеч назад. 
Епохата на науката също ще отмине и 
тогава сред хората ще разцъфне епохата на 
духа. 
102 Изворът на живота ще разкрие велики 
тайни, за да могат хората да изградят свят, 
силен в науката за доброто, в 
справедливостта и в любовта. (235, 79 - 83) 
 

XIII Преобразяване и завършване 
на света и творението  

 

Глава 56 - Победа и признаване на 
духовното дело на Христос  
 
Разпространение на учението за духа от 
Божиите пратеници  
1 Моят закон ще бъде ковчегът на 
спасението в това време. В интерес на 
истината ви казвам: когато водите на 
Потопа се отприщят от нечестието, болката 
и нещастието, хората от другите народи ще 
идват в дълги колони към тази земя, 
привлечени от нейната духовност, 
гостоприемство и мир; и когато те опознаят 
това откровение и повярват в това, което Аз 
говорих като Светия Дух при Моето ново 
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идване, ще ги нарека също израилтяни по 
Дух 
2 сред тези тълпи ще има мои пратеници, 
които ще изпратя при техните народи, за да 
донесат на братята си божественото 
послание на моето слово. 
3 Но не всички ще дойдат в този народ, за 
да узнаят учението, което ви донесох, 
защото мнозина ще го приемат духовно. 
(10, 22) 
4 всички вие ще получите мир, както сте го 
заслужили, но ви обещавам по-добри 
времена. 
5 след пречистването, което трябва да се 
извърши на земята, ще се появят изпратени 
от Мен хора, добродетелни духовни 
същества с велики мисии да създадат 
послушно човешко семейство. 
6 Четири поколения след вашето ще минат, 
докато учението ми се разпространи по 
света и пожъне прекрасни плодове. (310, 
50) 
 
Борбата за признаване на новата дума  
7 Днес е малък народ, който Ме обкръжава, 
а утре ще се съберат около Мен огромни 
тълпи. Сред тях ще дойдат фарисеите, 
лицемерите, които ще търсят грешки в 
Моето учение, за да възбудят мнението на 
големите маси срещу Моето дело. Те не 
знаят, че преди да потърсят Моето дело, те 
самите ще бъдат прозрени. (66,61) 
8 В онова време трима съдии Ме съдиха: 
Анна, Пилат и Ирод; и народът Ме осъди. 
Сега ви казвам, че много са Моите съдии, а 
още по-голям е броят на онези, които ще 
Ми причинят болка в това време. 
9 Но колкото повече хората се отвращават 
от Моя закон и Моето учение - когато то е 
най-преследвано и отхвърляно, гласът на 
хората на вярата ще прозвучи, защото няма 
да се случи същото като във "Втората 
епоха"; сега Аз няма да съм сам. (94, 67) 
10 Ще има кратък период от време, когато 
словото Ми, дадено по това време, ще 
изглежда, че е изчезнало от лицето на 
земята. 
11. Тогава хората ще започнат да измислят 
духовни учения, да преподават нови закони 
и заповеди. Те ще се наричат учители, 
апостоли, пророци и Божии пратеници и Аз 
ще ги оставя да говорят и сеят за известно 

време. Ще ги оставя да посеят семената си, 
така че когато пожънат плодовете, да знаят 
какво са посели. 
12 Времето и силите на природата ще 
преминат над семената им и стъпките им 
ще бъдат като съд за всеки от тези човешки 
синове. 
13. Необходимо е светът да познае 
измамата, за да може да познае истината. 
Тогава истината и същността на живота, 
които ви дадох през това време, ще се 
възродят отново сред хората в цялата им 
чистота и духовност. (106, 9 - 10) 
 
Силата на учението на Светия Дух  
14 За човечеството е настъпила нова епоха; 
това е епохата на светлината, чието 
присъствие ще бъде връхна точка в 
духовния път на всички хора, за да могат те 
да се събудят, да се замислят, да се 
освободят от тежкия товар на своите 
традиции, фанатизъм и грешки и да се 
издигнат към нов живот. 
15 Някои по-рано, други по-късно, така че 
постепенно всички религии и секти ще 
стигнат до невидимия храм, храма на 
Светия Дух, който присъства в моята 
работа, непоклатим като стълб, издигащ се 
в безкрайността, в очакване на хората от 
всички народи и поколения. 
16. Когато всички влязат във вътрешността 
на Моето светилище, за да се помолят и 
потопят, както едните, така и другите ще 
достигнат до едно и също познание за 
Моята истина. Ето защо, след като тази 
кулминация в Пътя завърши, всички ще се 
издигнат обединени в един и същ Закон и 
ще се покланят на своя Отец по един и същ 
начин. (12, 94 - 96) 
17. заедно с хората, които възкресявам и 
които изтръгвам от тъмнината и 
невежеството, ще изпълня пророчествата, 
дадени в миналите времена, и пред Моите 
доказателства и чудеса светът ще потръпне, 
а богословите и тълкувателите на 
пророчествата ще изгорят книгите си и ще 
се подготвят вътрешно да изучават това 
откровение. Хора с титли, хора на науката, 
хора със скиптър и корона ще се спрат, за 
да чуят моето учение, и мнозина ще кажат: 
"Христос Спасителят отново дойде!" (84, 60) 
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18 Истина ви казвам: Моето слово ще 
промени характера на сегашния ви свят и 
на целия ви живот. 
19. За съвременните хора светът и неговите 
удоволствия са смисълът на живота им. Но 
скоро те ще оценят духа по-високо от 
тялото и тялото по-високо от дрехите, и 
вместо да се стремят към светска слава, ще 
търсят безсмъртието на духа. 
20 В началото ще има фанатизъм заради 
духовното, стремежът към него ще стигне 
до крайности, но после сърцата ще се 
успокоят и одухотворяването ще разцъфти с 
истина и искреност. (82, 30 - 31) 
21. моето учение ще предизвика големи 
сътресения в света, ще има големи 
промени в обичаите и идеите, а дори и в 
природата ще има промени. Всичко това ще 
посочи началото на нова ера за 
човечеството и духовете, които скоро ще 
изпратя на земята, ще говорят за всички 
тези пророчества. Те ще обяснят Моето 
Слово и ще опишат делата, за да помогнат 
за възстановяването и възходящото 
развитие на този свят. (152,71) 
22 "нова песен" ще произлезе от духа на 
всички онези, които не можеха да Ме видят 
и които накрая Ме видяха, защото Ме 
потърсиха въпреки несъвършенствата си; а 
вие знаете, че който Ме търси, винаги Ме 
намира; Аз съм този, който ще ви намери; 
Аз съм този, който ще ви намери. 
23 А онези, които са се отрекли от Мен, 
които са Ме отбягвали, които са скривали 
името Ми, които не са искали да признаят 
присъствието Ми, ще бъдат подложени на 
изпитания по пътя си, които ще им отворят 
очите и ще ги накарат да видят истината. 
(292, 35 - 36) 
24 Подобно на буен поток, който отнася 
всичко, такъв ще бъде и потопът, който ще 
образуват спиритуалистичните човешки 
маси - потоп, който никой няма да може да 
спре, защото силата му ще бъде 
непреодолима. И който иска да застане на 
пътя на нейното движение като 
препятствие, ще бъде отнесен от течението. 
25 Кой на земята би могъл да спре 
развитието на духовете или изпълнението 
на Божиите планове? Никой. Единственото 
същество, което има абсолютна власт и 
справедливост, е вашият Отец и Той е 

определил всеки дух да се развива към 
съвършенство. 
26. Ако Моите божествени закони са били 
пренебрегнати от хората за кратко време, 
Аз ще се погрижа гласът Ми, като звук на 
силна камбана, да бъде чут дори от онези, 
които са мъртви за духовен живот. (256, 40 - 
42) 
27 Тогава, когато човечеството опознае 
моето учение и разбере смисъла му, то ще 
му се довери и ще укрепне в убеждението 
си, че то е сигурният път, водачът за всеки 
човек, който иска да живее в 
справедливост, любов и уважение към 
ближния. 
28. Когато това учение се вкорени в сърцата 
на хората, то ще освети семейния живот, 
като укрепи родителите в добродетелта, 
браковете във верността, децата в 
послушанието, а учителите ще изпълни с 
мъдрост. Управниците ще направи 
великодушни, а съдиите ще вдъхнови да 
въздават истинско правосъдие. Учените ще 
се почувстват просветени и тази светлина 
ще им разкрие велики тайни за благото на 
човечеството и за неговото духовно 
развитие. По този начин ще започне нова 
епоха на мир и напредък. (349, 35) 
 
Познаването на Второто пришествие на 
Христос в целия свят  
29. Когато човек потъне в най-дълбоките 
бездни и изтощен от борба и страдание, 
вече няма сили дори да се спаси, той с 
удивление ще изпита как от дълбините на 
собствената му слабост, отчаяние и 
разочарование извира непозната сила, 
която идва от духа. Когато последният 
разбере, че е настъпил часът на неговото 
освобождение, той ще разпери криле и ще 
се издигне над отломките на света на 
суетата, егоизма и лъжата, казвайки: "Там е 
Исус, отхвърленият. Той живее. Напразно се 
опитвахме да го убием на всяка крачка и 
ден след ден. Той живее и идва, за да ни 
спаси и да ни дари с цялата си любов." (154, 
54) 
30 Истина ви казвам: ако някога дори 
царете се учудваха на нищетата, в която се 
родих, то в това време те ще се учудят също 
толкова, когато всички ще узнаят 
незабележимия начин, който избрах, за да 
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ви донеса словото Си; Аз съм този, който 
ще ви каже истината, Аз съм този, който ще 
ви каже истината. (307, 52) 
31. Понастоящем човечеството е в 
подготвителна фаза. Моята справедливост 
е тази, която действа в него, без хората да я 
забелязват. Защото в своята гордост, в своя 
арогантен материализъм те приписват на 
случайността всички събития в живота си, 
които са неизбежни за тях. 
32 но скоро Моят призив ще стигне до 
сърцата и тогава те ще се обърнат към Мен 
с покаяние и молба да простя гордостта и 
греховете им. 
33 Това ще бъде кръстният час за човешкия 
дух, в който той ще изпита за кратко време 
абсолютна празнота след големите си 
разочарования, когато осъзнае фалша на 
своето самочувствие, крехкостта на своята 
власт, фалша на своите идеологии. 
34 Но това състояние на объркване няма да 
трае дълго, защото тогава ще се появят 
Моите пратеници и ще разпространят 
новото Ми послание. 
35 Отново, както в миналите времена, 
когато пратениците на Моето учение 
излизаха от изток и носеха знанието на 
словото Ми на запад, така и сега, по това 
време, светът ще види Моите пратеници, 
които носят светлината на това послание на 
народите и в домовете. 
36. Ще се стори ли странно на хората, че 
сега светлината отива от запад на изток? 
Затова няма ли да признаят вестта, която 
моите пратеници им носят от мое име? 
(334, 42 - 45) 
37 Има цели раси, които не Ме признават, 
има народи, които упорито се отдалечават 
от Моите закони, които не искат да 
познават Моето учение, които му се 
противопоставят, защото смятат, че е извън 
времето. 
38. Те са онези, които не са Ме разбрали, 
които настояват за земни свободи. Те също 
така са тези, които често правят доброто 
заради собствената си изгода, а не от 
щедрост. 
39 Но на всеки народ и раса са отредени 
Моята правда и изпитания, които идват ден 
след ден, за да направят сърцата и душите 
им най-после плодородни, сякаш са 
обработваеми ниви, и след като бъдат 

обработени, да положат в тях семето, 
вечното семе на Моята любов, Моята 
правда и Моята светлина. 
40 Тези народи ще говорят за Мен с любов, 
тези раси ще възлагат надеждата си на Мен 
и в душите на всички народи на това 
човечество ще звучат песни на радост, 
хорове на възхвала и любов към 
единствения Господ на всички хора. 
(328,12) 
 

Глава 57 - Преобразуване и промяна 
във всички области  
 
Нови и по-задълбочени прозрения  
1 Наближава времето, когато духовните 
откровения ще разкрият на хората светлия 
път, за да могат те да узнаят тайните, 
скрити в лоното на творението. 
2. Светлината на Моя Дух ще ви разкрие 
пътя за придобиване на истинска наука, 
която ще позволи на човека да бъде 
разпознат от заобикалящите го същества и 
от природните сили на творението и да 
получи послушание, като по този начин 
изпълни Моята воля човекът да покори 
земята. Но това няма да се случи, докато 
човешкият дух, просветен от съвестта, не 
наложи своята сила и светлина върху 
слабостите на тялото. (22, 19) 
3. вече е близо денят, когато хората ще 
разберат значението, което има духът, 
защото мнозина, които мислят, че вярват, 
не вярват, а други, които мислят, че виждат, 
не виждат. Но щом разберат истината, ще 
осъзнаят, че би било детинско, 
несправедливо и неразумно да 
продължават да подхранват с плодове от 
този свят същество, което принадлежи на 
друг живот. 
4 Тогава те ще търсят светлината в 
религиите и в духовните си терзания и 
мъчителното си желание да намерят 
истината ще премахнат фалшивите 
доктрини и ще изкоренят всичко 
повърхностно и външно, което намират в 
различните култове, докато открият 
божествената същност. (103, 42) 
5 Човечеството със сигурност ще се умори 
да продължава да сее омраза, насилие и 
егоизъм. Всяко посято от нея семе на 
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омраза ще се умножи така, че силите ѝ 
няма да стигнат, за да пожъне реколтата. 
6 този непредвиден резултат, непосилен за 
човешките им сили, ще ги спре в техния 
спиращ дъха и безумен ход. След това ще 
направя чудо във всички сърца, като 
накарам благотворителността да разцъфне 
там, където е имало само егоизъм. 
7. Хората отново ще Ми приписват цялото 
съвършенство, всезнание и върховна 
справедливост. Те ще си спомнят, че Исус е 
казал: "Нито един лист от дървото не се 
движи без волята на Отца". Защото днес, 
според света, листът от дървото, живите 
същества и звездите се движат случайно. 
(71, 30) 
8. Когато моят глас се чуе по духовен начин 
в човечеството, хората ще усетят нещо 
вибриращо, което винаги е било в тях, 
въпреки че не е могло да се изрази в 
свобода. Това ще бъде духът, който, 
насърчен от гласа на своя Господ, ще се 
издигне и ще откликне на моя призив. 
9 Тогава на земята ще започне нова епоха, 
защото вече няма да гледате на живота 
отдолу, а ще го гледате, ще го познавате и 
ще му се наслаждавате от висотата на 
духовното си извисяване. (321, 38 - 39) 
10 Едва когато умът вече не подтиква духа 
да наблюдава и да се задълбочава в 
науката, а духът издига и направлява ума, 
човекът ще открие онова, което засега му 
се струва непостижимо и което все пак е 
предопределено да му бъде разкрито, щом 
одухотвори интелигентността си. (295, 37) 
11. казах ви, че ще дойде време, когато 
светлината ще се появи на всички места, 
във всички страни, на всички континенти. 
Тази светлина ще свети в зависимост от 
духовната подготовка на човека. Но 
благодарение на това ще се формира нова 
и по-точна представа за Сътворението, нова 
концепция за духовността. По този начин 
ще започне нов етап на духовно развитие. 
(200, 41) 
12 Когато хората достигнат до универсално 
мислене в любовта, всеки ще се стреми да 
се усъвършенства, да бъде по-справедлив 
към другите и да им служи. Всеки страх от 
наказание ще бъде излишен; човек ще се 
подчинява на законите не от страх, а от 

убеждение. Едва тогава човечеството ще се 
развие духовно и интелигентно. (291, 25) 
13. Когато това мое семе поникне в сърцата 
на народите, които съставляват 
човечеството, ще настъпи абсолютна 
промяна в живота на хората. Колко голяма 
ще бъде разликата, която те ще покажат 
както в човешкия си живот, така и в 
духовното си поклонение на Бога, ако 
сравним начина на живот, вярата, 
поклонението, "борбата" и мисленето на 
хората от предишните времена и тези, 
които живеят духовно. 
14 От онова време на фанатизъм, 
идолопоклонство, материализация и 
абсурдни догми на вярата няма да остане 
нито един камък върху друг. Всички грешки, 
завещани от вашите предци и от вас на 
следващите поколения, ще бъдат 
отстранени. Всичко, което не съдържа в 
себе си същността на доброто и истината, 
няма да издържи. Но всичко добро, което 
сте наследили, те ще запазят. 
15. Това учение, представено в по-духовна 
форма, отколкото в минали времена, ще 
трябва да се бори сред хора, народи, 
църкви и секти, за да получи признание и 
да се утвърди. Но щом краткият период на 
объркване приключи, ще настъпи мир за 
хората и те ще се радват, когато възприемат 
от словото ми значението, което то винаги е 
имало. 
16 Идеите за Моята божественост, за 
духовния живот и за целта на вашето 
съществуване ще бъдат насочени по 
правилните канали, защото всеки човек ще 
бъде добър тълкувател на всичко, което ви 
е било казано от вашия Учител, Неговите 
пратеници и пророци в притчи и алегории. 
17 Тази форма на изразяване беше само 
частично разбрана от хората. Това е 
обучението, предназначено за тях в 
съответствие с нарастващите им духовни и 
интелектуални способности за разбиране. 
Но тъй като искаха да знаят всичко 
наведнъж, те се заплитаха във все повече 
противоречия и погрешни идеи, защото 
даваха материални тълкувания на това, 
което можеше да се тълкува само по 
духовен начин. (329, 22 - 26) 
 
Просветление чрез изпратени от Бога хора 



276 
 

18. обещах ви да изпратя духове на велика 
светлина, които да живеят сред вас. Те само 
чакат момента да се приближат до земята, 
да се въплътят и да изпълнят великата 
мисия на възстановяване. 
19 Ако тези духове живеят в този свят, на 
какво ще ги научите? Истина ви казвам: 
Нищо! Защото те ще дойдат да учат, а не да 
се учат. 
20 Ще се удивите, когато ги чуете да 
говорят от детството си за дълбоки неща, 
когато ги видите да разговарят с учени и 
богослови, да удивляват възрастните с 
опита си и да учат децата и младежите на 
правилния път. 
21 Блажен е домът, който приема в 
утробата си един от тези духове. Колко 
тежко ще бъде бремето на изкуплението, 
което ще понесат онези, които се опитват 
да попречат на изпълнението на мисията на 
моите пратеници! (238, 30 - 31) 
22 Пак ви казвам, че на света няма да ви 
липсват хора, надарени с голяма светлина, 
които ще осветяват пътя ви и ще засяват 
живота ви с любов. 
23 Човечеството винаги е имало 
присъствието на тези хора на земята, но 
идват времена, когато на 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 ще властва истината. 
24. 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 в света и да живеят в 
него, защото присъствието им на земята е 
необходимо. 
25 Те ще дойдат и ще говорят с любов на 
човешките сърца. Тяхното слово, пропито с 
праведността на Отца, ще порази 
високомерието и гордостта на всички 
онези, които са заменили дрехата на 
смирението на своя дух с блясъка на 
суетата, гордостта, фалшивата власт и 
фалшивата слава. 
26. те ще бъдат първите, които ще се 
изправят и ще посочат моите пратеници с 
треперещи от гняв пръсти. Но това ще даде 
възможност на служителите ми да 
свидетелстват за истината, която са донесли 

на света, при всяко изпитание, на което са 
подложени. 
27. 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. 
28 Други ще се издигнат 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. 
29 Така във всички области 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. (255, 43 - 47) 
  
Трансформацията на човека  
30 Пророчески ви съобщавам за един нов 
свят и едно одухотворено човечество, но 
когато това слово стане известно, пак няма 
да му се повярва. 
31 Поколение след поколение ще изчезва, 
човешката гордост ще предизвиква бури и 
наводнения, мор и язви, а стенанията на 
човечеството ще разтърсват космоса. 
32 Но след всичко това новите жители на 
Земята ще започнат живот на интроспекция 
и одухотворяване, използвайки огромното 
богатство от опит, завещано им от 
предишните поколения, и божественото 
семе ще започне да покълва. 
33. Във всеки дух съществува Божественият 
зародиш, тъй като той е произлязъл от Мен, 
и както вашите деца наследяват чертите 
или характера на своите родители, така и 
духовните същества в крайна сметка ще 
проявят това, което са наследили от своя 
Небесен Отец: любовта. (320, 9 - 11) 
34 След новия потоп дъгата ще засияе като 
символ на мира и на новия завет, който 
човечеството ще сключи духовно със своя 
Господ... 
35 Трябва да сте готови за трудна битка, 
защото всички ще трябва да се борите 
срещу змея на злото, чиито оръжия са 
търсенето на слава, омразата, земната 
власт, разпуснатостта, суетата, егоизмът, 
лъжата, идолопоклонството и фанатизмът - 
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все сили на злото, породени от човешкото 
сърце, срещу които ще трябва да се борите 
с голяма смелост и вяра, докато ги 
победите. 
36. Когато драконът на вашите страсти бъде 
убит от оръжията на светлината, пред очите 
на хората ще се появи нов свят - нов свят, 
макар че е същият; но ще изглежда по-
красив. Тогава хората ще я използват за 
своето благоденствие и напредък, като във 
всички свои действия ще влагат идеал за 
одухотворяване. 
37. сърцата ще се облагородят, умовете на 
хората ще се просветлят, духът ще може да 
свидетелства за своето съществуване. 
Всичко, което е добро, ще процъфтява, 
всичко, което е възвишено, ще служи като 
семе за човешки дела. (352, 61 - 64) 
38. До бездната е стигнал човекът и дотам 
го е съпътствала съвестта, чакайки 
подходящия момент да бъде чута. Скоро 
този глас ще бъде чут в света с такава сила, 
каквато още не можете да си представите. 
39 Но това ще накара човечеството да се 
издигне от бездната на гордостта, 
материализма и греха, да се измие в реките 
от сълзи на своето покаяние и да започне 
да се развива нагоре по пътя на 
одухотворяването. 
40 Аз ще помагам на всички Мои деца, 
защото Аз съм Възкресението и Животът, 
който възкресява мъртвите от гроба. 
41. В този живот, който предлагам на 
човечеството днес, хората ще изпълняват 
Моята воля и ще се откажат от свободната 
воля от любов, убедени, че всеки, който 
изпълнява волята на Отца, не е нито слуга, 
нито роб, а истинско дете на Бога. Тогава 
ще познаеш истинското щастие и 
съвършения мир, които са плод на любовта 
и мъдростта.(79, 32) 
42 Казвам ви, че в тази "Трета епоха" - дори 
да ви се струва невъзможно - обновяването 
и спасението на човечеството няма да 
бъдат трудни, тъй като делото на 
изкуплението е божествено. 
43. Моята любов ще върне хората по пътя 
на светлината и истината. Моята любов, 
която тайно прониква във всяко сърце, гали 
всеки дух, проявява се чрез всяка съвест, 
ще превърне твърдите скали в чувствителни 
сърца, ще превърне материалистите в 

духовни същества, а закоравелите 
грешници - в хора на доброто, мира и 
добрата воля. 
44. говоря ви по този начин, защото никой 
не познава по-добре от мен развитието на 
вашия дух и знам, че днешният човек, 
въпреки големия си "материализъм", 
любовта си към света и страстите си, 
развити до степен на най-голям грях, живее 
само привидно, пристрастен към "плътта" и 
материалния живот. Знам, че щом усети в 
духа си любящото докосване на Моята 
любов, той бързо ще дойде при Мен, за да 
се освободи от бремето си и да Ме 
последва по пътя на истината, по който 
несъзнателно копнее да върви. (305, 34 - 
36) 
45 Бъдете бдителни и ще станете свидетели 
на обръщането на онези, които са се 
отрекли от Мен, както ще станете 
свидетели на завръщането на онези, които 
са се отклонили от истинския път. 
46 Учените, които са посветили живота си 
на търсенето на елементи и сили на 
разрушението, когато усетят, че съдът им 
наближава, ще се върнат на пътя на 
истината, за да посветят последните си дни 
на моралното и материалното 
възстановяване на света. 
47. Другите, които в своето високомерие се 
опитваха да заемат Моето място сред 
духовните същества, ще слязат от троновете 
си, за да Ми подражават в смирението. И 
дори хората, които някога са разбунтували 
народите и са отприщили войни, ще 
признаят престъпленията си и със страх ще 
се стремят към мира между хората. (108, 
39) 
48 Когато Моята светлина проникне във 
всички сърца и хората, които ръководят 
народите, които ги наставляват, и всички 
онези, които имат най-важните задачи за 
изпълнение, се оставят да бъдат водени и 
вдъхновявани от тази висша светлина, 
която е съвестта, тогава ще можете да се 
доверите един на друг, ще можете да се 
доверите на своите братя, защото Моята 
светлина ще бъде във всички и в Моята 
светлина ще има Моето присъствие и 
Моята справедливост на любовта. (358, 29) 
49. Моето учение отново ще бъде чуто от 
човечеството, но не защото Моят закон се е 
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върнал при хората, защото той винаги е бил 
написан в умовете им. Това ще бъдат 
хората, които се връщат към пътя на Закона. 
50. Този свят ще бъде образът на блудния 
син от моята притча. Подобно на него, то 
ще открие, че Отец го чака на неговото 
място, за да го прегърне с любов и да го 
постави на своята трапеза, за да се храни. 
51 Часът на завръщането на това 
човечество при Мен все още не е настъпил, 
все още му е останала част от наследството, 
което то ще пропилее в пиршества и 
удоволствия, докато не стане голо, гладно и 
болно, за да вдигне очи към своя Отец. 
52 Необходимо е да се дадат още няколко 
"мига" на хората, които преследват благата 
на света, за да може разочарованието им 
да е пълно; за да могат най-накрая да се 
убедят, че златото, властта, титлите и 
удоволствията на плътта никога няма да им 
дадат мира и благоденствието на духа. 
53. За цялото човечество наближава часът 
на самоанализа в светлината на съвестта. 
Там учените, богословите, учените, 
владетелите, богатите и съдиите ще се 
запитат какъв е духовният, моралният или 
материалният плод, който са събрали и 
който могат да дадат на човечеството да 
яде. 
54. След това мнозина ще се върнат при 
Мен, защото ще осъзнаят, че въпреки 
престижа, на който са се радвали на земята, 
им е липсвало нещо, което да запълни 
празнотата, в която е изпаднал духът им, 
който може да се подхранва само от 
плодовете на духовния живот. (173, 19-20 + 
57- 58) 
55. От днешните хора, лишени от духовност 
и любов, Аз ще изведем поколенията, 
пророкувани толкова много пъти от Моето 
Слово. Но преди това ще работя с тези 
народи, които днес не се разбират, воюват 
и се унищожават взаимно. 
56 Тогава, когато изпълнението на Моята 
присъда премине над всички и плевелите 
бъдат изтръгнати от корен, ще започне да 
се появява ново човечество, което вече 
няма да носи в "кръвта си" семената на 
раздора, омразата или завистта, защото 
"кръвта" на неговите родители се е 
пречистила в горнилото на болката и 
покаянието. 

57. аз ще ги приема и ще им кажа: 
"Искайте, искайте и ще ви се даде", както 
ви казах във Втората епоха. Но днес 
добавям: да знаете как да питате. (333, 54) 
 
Промени и сътресения във всички области 
на живота 
58. Материалният свят, планетата, не е 
близо до разпадането си, но краят на този 
свят на грешки и грехове, на мрак и лоша 
наука ще бъде постигнат от светлината на 
Моето учение и върху неговите руини Аз ще 
изградя нов свят на прогрес и мир. (135, 5) 
59. Голяма ще бъде трансформацията, 
която човечеството ще претърпи в рамките 
на кратък период от време. Социалните 
организации, принципите, 
вероизповеданията, доктрините, обичаите, 
законите и всички порядки на човешкия 
живот ще бъдат разтърсени из основи. (73, 
3) 
60 Хора, нации, раси и народи - всички те 
ще трябва да се отзоват на Божествения 
призив, когато духът на човека, уморен от 
земния си затвор, се надигне, разкъса 
веригите на материализма и нададе вик за 
духовно освобождение. (297, 66) 
61 Ще дойде време, когато ще се появят 
хора, които наистина обичат Моя закон, 
които са способни да обединят духовния 
закон с този на света, т.е. вечната сила с 
временната. 
62 Това няма да се прави, за да се поробят 
духовете, както в миналите времена, а за да 
им се покаже пътят към светлината, която е 
истинската свобода на духа. 
63. Тогава моралът ще се върне в лоното на 
семействата, а в обичаите ви ще има 
истински места за възпитание и духовност. 
Това ще бъде времето, когато съвестта ще 
се чуе и когато децата ми ще общуват с 
моята Божественост от дух на дух, когато 
расите ще се слеят. 
64. Всичко това ще допринесе за 
изчезването на много различия и спорове; 
защото, въпреки че светът ви е толкова 
малък, досега не сте знаели как да живеете 
заедно като едно семейство, не сте били в 
състояние да Ми предложите единна 
форма на поклонение. 
65 Древната Вавилонска кула ви осъди на 
това разделение на народи и раси, но 
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установяването на Моя духовен храм в 
сърцето на хората ще ви освободи от това 
изкупление и ще ви накара да се обичате 
истински. (87,10) 
66. ще дойде време, когато желанието на 
човека да развие своя дух на по-високо 
ниво ще бъде толкова изгарящо, че той ще 
използва всички средства, с които 
разполага, за да превърне тази долина на 
сълзите в свят, в който цари хармония, че 
ще постигне "невъзможното", че ще стигне 
до саможертва и свръхчовешки усилия, за 
да предотврати войните. 
67. Именно тези хора ще възродят този 
свят, ще премахнат от човешкия живот 
чашата на страданието, ще възстановят 
всичко, което предишните поколения са 
разрушили в слепия си стремеж към власт, 
в материализма и безразсъдството си. 
68. Те ще бъдат тези, които ще следят за 
истинското поклонение пред Мен - 
поклонение без фанатизъм или външни и 
безполезни действия на поклонение. Те ще 
се опитат да накарат човечеството да 
разбере, че хармонията между човешките и 
духовните закони и тяхното изпълнение е 
най-доброто поклонение, което хората 
могат да предложат на Бога. (297, 68 - 69) 
69. Времето на обредите, олтарите и 
църковните камбани вече е към своя край 
сред хората. Идолопоклонството и 
религиозният фанатизъм ще дадат 
последните си признаци на живот. Ще 
настъпи времето на битката и хаоса, за 
което постоянно ви съобщавам. 
70. Тогава, когато след бурята мирът се 
завърне във всички духовни същества, 
хората вече няма да строят кралски дворци 
в моя чест, нито множествата ще бъдат 
свиквани под звуците на камбани, нито 
онези, които се чувстват велики, ще 
упражняват власт над човешките маси. Ще 
дойде време на смирение, на братство, на 
духовност, което ще доведе до равенство 
на духовните дарове за човечеството. (302, 
37) 
71 В настоящето време жътварят е тук, със 
заповед да отсече всяко дърво, което не 
дава добър плод. В тази велика борба ще 
надделеят само справедливостта и 
истината. 

72. Много църкви ще изчезнат, а някои ще 
останат. В някои от тях истината ще блести, 
а в други ще се предлага само измама. Но 
сърпът на правдата ще продължи да сече, 
докато не се пресее всяко семе, което 
съществува на земята. (200, 11) 
73. Това е продължение на моите учения, 
но не е краят на времената, както го 
тълкува човек. Светът ще продължи да се 
върти в пространството, а духовете ще 
продължат да идват на земята и да се 
въплъщават, за да изпълнят съдбата си. 
Мъжете ще продължат да населяват тази 
планета и ще се промени само начинът им 
на живот. 
74. Промените, които ще настъпят в 
човешкия живот, ще бъдат големи, толкова 
големи, че ще ви се струва, че един свят 
свършва и друг започва наново. (117, 14) 
Към това се стремите всички вие - към 
живот в радост и мир, а не към бездната и 
"смъртта", както си мислят сърцата ви. 
76. Вярно е, че ще трябва да преживеете 
много горчиви неща, преди да настъпи 
времето на вашето одухотворяване. Но 
нито смъртта, нито войната, нито морът, 
нито гладът ще спрат хода на живота и 
духовната еволюция на това човечество. Аз 
съм по-силен от смъртта и затова ще ви 
върна към живота, ако загинете, и ще ви 
позволя да се върнете на земята, когато е 
необходимо. 
77. Все още имам много неща да ви 
разкрия, възлюбено човечество, моята 
Книга на Божествената мъдрост все още 
крие много изненади. (326, 54) 
  

Глава 58 - Христовото царство на 
мира и завършването на творението  
 
Определящата сила в Христовото царство 
на мира  
1 Както ви съобщих за тези времена на 
големи страдания, така ви казвам, че когато 
объркването свърши, ще настъпи хармония 
между хората; казвам ви, че когато 
объркването свърши, ще настъпи хармония 
между хората; казвам ви, че когато 
объркването свърши, ще настъпи хармония 
между хората; казвам ви, че когато 
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объркването свърши, ще настъпи хармония 
между хората 
2 Високомерните, онези, които се смятат за 
велики, онези, които са лишени от 
милосърдие и справедливост, ще бъдат 
задържани за известно време в отвъдното, 
за да може доброто, мирът и 
справедливостта да се развиват на земята и 
сред тях да се развиват духовността и 
добрата наука. (50, 39 - 40) 
3 В живота на хората злото винаги е 
потискало доброто. Но отново ви казвам, че 
злото няма да надделее, а Моят закон на 
любов и справедливост ще управлява 
човечеството. (113, 32) 
4. Духовете, които се въплъщават в 
човечеството в онези дни, ще бъдат в 
мнозинството си толкова отдадени на 
доброто, че когато се появят хора, склонни 
към зло, те ще трябва да се подчинят, 
колкото и силни да са, на светлината на 
истината, която им представят тези хора - 
съвсем противно на това, което се случва в 
момента. Тъй като корумпираните са 
мнозинство, те са създали от злото сила, 
която задушава, заразява и обхваща 
доброто. (292, 55) 
5. в това време, о, ученици, Новият 
Йерусалим ще бъде в сърцето на хората. 
Вие ще достигнете висока степен на 
одухотворяване и Аз не само ще изпратя 
духове с голямо развитие да се въплътят 
сред вас, за да ви носят Моите послания. 
Ще ви изпратя и духове, които се нуждаят 
от вашата добродетел и които, живеейки 
сред вас, ще се пречистят от греховете си. 
6 в онези времена ще се случи обратното 
на днешното, когато Аз ще ви изпратя чисти 
духове и вие ще Ми ги върнете изцапани. 
(318, 46) 
 
Новият човек  
7. Хората ще се издигнат от мръсотията, 
калта и греха към закона и добродетелта и 
ще тръгнат по пътя на любовта и 
благодатта. Навсякъде ще се усеща Моят 
Дух, всяко око ще Ме вижда, всяко ухо ще 
Ме чува и всеки ум ще разбира Моите 
откровения и вдъхновения. 
8. Хората, които са били смятани за 
тромави и необразовани, изведнъж ще се 
окажат просветени и ще се превърнат в мои 

пророци. От устните им ще излязат думи, 
които ще бъдат като кристално чиста вода 
за изсъхналите сърца. 
9 Тази вода пророците ще черпят от извора 
на мъдростта и истината, който съм Аз; в 
нея хората ще намерят здраве, чистота и 
вечен живот. (68,38 - 39) 
10 Моето царство е запазено за децата с 
добра воля, които поемат кръста си от 
любов към своя Отец и към ближния си. 
Това Царство, за което ви говоря, не е на 
определено място, то може да съществува 
както на земята, която обитавате, така и във 
всички духовни домове; защото Моето 
Царство се състои от мир, светлина, 
благодат, сила, хармония и всичко това 
можете да получите - дори и в ограничена 
форма - още в този живот. Ще постигнете 
духовна пълнота само отвъд този свят, 
който обитавате в момента. (108,32) 
11 Истина ви казвам: макар че днес хората 
са повече материя, отколкото дух, утре ще 
бъдат повече дух, отколкото материя. 
12. Хората са се опитвали да 
материализират напълно съзнанието си, но 
няма да постигнат тази пълна 
материализация. Защото умът е като 
брилянт, а брилянтът никога не престава да 
бъде такъв, дори когато е паднал в 
мръсотията. (230, 54) 
13. Хората ще посветят науката си, силата 
си, талантите си и сърцата си в служба на 
моето Божествено дело, без да 
пренебрегват задълженията си, задачите си 
в света. Те ще се обърнат към 
здравословните удоволствия, които са 
полезни за духа и тялото им. Те ще се борят 
за обновлението и свободата си, няма да се 
заразяват, няма да вземат нищо, от което 
не се нуждаят. Тогава покварата и 
безсрамието ще изчезнат от земята, тогава 
духът ще е постигнал абсолютна власт над 
телесната си обвивка [душата] и макар че 
все още обитава тяло, ще води духовен 
живот на любов, братство и мир. 
14. Това ще бъде времето, когато войните 
ще изчезнат, когато ще има взаимно 
уважение и взаимопомощ, когато ще 
разберете, че вече няма да ви е позволено 
да се разпореждате с живота на ближния 
си, нито със своя собствен. Тогава ще 
разбереш, че не си собственик на живота 
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си, нито на децата и съпрузите си, нито на 
тази земя, а че Аз съм собственик на цялото 
творение. Но тъй като сте Мои възлюбени 
деца, вие сте и собственици на всичко, 
което е Мое. 
15. но въпреки че Аз съм Господ и 
Собственик на всички създадени неща, не 
съм в състояние да убия Моите създания, 
да нараня някого или да му причиня болка. 
Защо тогава онези, които не са собственици 
на живота, са заграбили това, което не им 
принадлежи, за да се разпореждат с него? 
16 Когато това учение бъде разбрано от 
хората, те ще са направили крачка нагоре в 
духовното си развитие и този свят ще бъде 
дом на напреднали духовни същества. 
17. Не знаете дали след това отново ще 
обитавате тази планета. Аз ще определя 
онези, които ще преживеят тези времена на 
благодат, които ще видят това земно 
царство, което в друга епоха е било долина 
на сълзи, разруха и смърт. 
18 Тогава тези морета, планини и полета, 
които са били свидетели на толкова много 
болка, ще се превърнат в място на мир, в 
образ на отвъдните светове. 
19. обявих ви, че когато битките спрат, 
Моето Царство вече ще бъде близо до вас и 
тогава духът ви ще разцъфти в 
добродетели. Моето учение ще присъства 
във всички духовни същества и Аз ще се 
изявявам чрез мъже и жени. (231, 28 - 30) 
20. подготвил съм епоха, в която 
човечеството ще се издигне в послушание. 
Внуците ти ще видят славата, която ще 
излея на тази земя. 
21. Защото Моята воля трябва да се 
изпълни на този свят, който ви дадох като 
земен рай, и ще дойде време, когато на 
тази планета ще дойдат онези духове, 
които са достигнали високо ниво на 
еволюция, които са се борили. Моята 
божествена светлина ще озари земята и 
изпълнението на Моя закон ще се възцари 
на нея. (363, 44) 
 
Земята като земя на обещанието и 
отражение на небесното царство  
22. Тази земя, осквернена от греха, 
омърсена от престъпленията и осквернена 
от алчността и омразата, ще трябва да 
възвърне своята чистота. Човешкият живот, 

който е бил непрекъсната борба между 
доброто и злото, ще се превърне в дом на 
Божиите деца, дом на мир, братство, 
разбирателство и благородни стремежи. Но 
за да постигнат този идеал, хората трябва 
да преминат през изпитания, които ще ги 
събудят от духовната им летаргия. (169, 14) 
23 Няма да изградя нов свят върху грехове, 
омрази и пороци; ще изградя върху 
здравите основи на обновлението, опита и 
покаянието; ще преобразя всичко във вас. 
Дори от тъмнината ще изгрее светлина и от 
смъртта ще създам живот. 
24 Въпреки че хората са осквернили и 
оскверняват земята, утре с добрите си дела 
те ще направят този дом достоен, който ще 
бъде признат за обетована земя, в която ще 
дойдат, за да изпълнят благородни задачи. 
Кой тогава може да се съмнява в 
преобразяването на света? (82, 44 - 45) 
25. В момента изграждам храма на Светия 
Дух. Но когато тя бъде построена, вече 
няма да има къщи за събрания, църкви и 
места за поклонение, или те ще са загубили 
своя смисъл на съществуване, заедно с 
религиозните си символи, обреди и 
традиции. Тогава ще почувствате Моето 
величие и Моето присъствие, ще 
разпознаете като църква вселената и като 
поклонение любовта към ближния. 
26 От лоното на Майката Природа ще 
произлезе ново познание, което ще 
превърне вашата наука в път към 
благоденствието, защото тя ще бъде 
насочена в правия път от съвестта, която е 
гласът на Бога. 
27 Мозъкът вече няма да бъде господар на 
света, а сътрудник на Духа, който ще го 
направлява и просвещава. (126, 35 - 36) 
28 Тогава, когато светът постигне своето 
ново освобождение и, воден от светлината 
на Илия, влезе в този праведен и добър 
живот, вие ще имате тук, на земята, 
отражение на духовния живот, който ви 
очаква отвъд този живот, за да се 
наслаждавате тогава вечно на мира и 
светлината на вашия Отец. 
29 Но ако се чудите как всички народи ще 
се обединят в един народ, подобно на 
племената, които образуваха израелския 
народ, казвам ви: не се тревожете, защото 
когато всички народи бъдат доведени в 



282 
 

"пустинята", посещенията ще ги сплотят и 
когато това стане, "нова манна" ще падне 
от небето върху всички нуждаещи се сърца. 
(160, 39) 
30 Както Обетованата земя беше раздадена 
на народа на Израел, така и цялата земя ще 
бъде раздадена на човечеството. Това ще 
се случи, когато настъпи подходящият 
момент - след пречистването. Тъй като 
моята воля е това разпределение да се 
осъществи, в него ще преобладават 
справедливостта и равенството, за да могат 
всички хора да работят заедно в едно дело. 
(154, 49) 
Представете си напредъка на едно 
човечество, чийто морал произтича от 
одухотворяването; представете си едно 
човечество без граници и национални 
предели, което споделя братски всички 
средства за живот, които земята дава на 
своите деца. 
32 Опитайте се да си представите как би 
изглеждала човешката наука, ако нейният 
идеал беше любовта един към друг, ако 
човек получаваше знанието, което търси, 
чрез молитва. 
33 помислете колко приятно ще Ми бъде да 
приема поклонението на любовта, вярата, 
послушанието и смирението от хората през 
целия им живот, без да им се налага да 
прибягват до обреди и външни форми на 
поклонение. 
34. Само това ще бъде животът за хората, 
защото в него те ще дишат мир, ще се 
радват на свобода и ще се хранят само с 
това, което съдържа истината. (315, 57 - 58) 
35. Греховете на хората ще бъдат заличени 
и всичко ще изглежда като ново. Светлина, 
изпълнена с чистота и девственост, ще 
озари всички създания, нова хармония ще 
поздрави човечеството и тогава от духа на 
хората ще се издигне химн на любовта към 
техния Господ, която Той е очаквал толкова 
дълго. 
36 Майката Земя, която от най-древни 
времена е осквернявана от своите деца, 
отново ще се украси с най-красивите си 
празнични одежди и хората вече няма да я 
наричат "Долината на сълзите", нито ще я 
превърнат в поле на кръв и сълзи. 
37 Този свят ще бъде като малко светилище 
сред вселената, от което хората ще 

издигнат духа си към Безкрайността, в 
съюз, изпълнен със смирение и любов към 
техния Небесен Отец. 
38 Децата Ми ще имат Моя закон, 
отпечатан в умовете им, и Моето слово - в 
сърцата си, и ако в миналото човечеството е 
намирало удоволствие в злото и наслада в 
греха, тогава те няма да имат друг идеал 
освен доброто и няма да познават по-
голямо удоволствие от това да ходят по 
Моите пътища. 
39. Но не си мислете, че поради това 
човекът ще се откаже от науката или 
цивилизацията си и ще се оттегли в 
самотните долини и планини, за да води 
примитивен живот. Не, той все пак ще се 
радва на плодовете на дървото на науката, 
за което се е грижил с толкова голям 
интерес, а когато одухотворяването му 
стане по-голямо, ще се развие и науката му. 
40. Но към края на времената, когато 
човекът е изминал целия този път и е 
откъснал последния плод от дървото, той 
ще осъзнае нищожността на своите дела, 
които преди са му се стрували толкова 
велики, ще разбере и почувства Духовния 
живот и чрез него ще се възхити на делото 
на Твореца както никога досега. Чрез 
вдъхновение той ще получи великите 
откровения и животът му ще се върне към 
простотата, естествеността, 
одухотворяването. Ще мине известно 
време, преди да настъпи този ден, но 
всички мои деца ще го видят. (111, 12-14) 
 
Завършването на сътворението  
41. подготвям долината, в която ще събера 
всички Мои деца за Великия всеобщ съд. Аз 
ще съдя съвършено, Моята любов и милост 
ще обгърнат човечеството и в този ден ще 
намерите изкупление и изцеление от 
всички ваши злини. 
42. днес, ако изкупиш прегрешенията си, 
нека духът ти се пречисти. По този начин ще 
бъдете подготвени да получите от Мен 
наследството, което съм предвидил за 
всеки от вас. (237, 6) 
43. Моята любов ще слее всички хора и 
всички светове в едно. Пред Мен ще 
изчезнат различията между расите, езиците 
и племената, дори различията в духовното 
развитие. (60, 95) 
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44. Моят Дух е слязъл над всяко духовно 
същество и Моите ангели са навсякъде във 
Вселената, изпълнявайки Моите заповеди 
да приведат всичко в ред и в правилния 
път. Тогава, когато всички изпълнят мисията 
си, невежеството ще изчезне, злото вече 
няма да съществува и на тази планета ще 
царува само доброто. (120, 47) 
45. Всички светове, в които децата ми се 
усъвършенстват, са като безкрайна градина. 
Днес вие сте все още крехки стръкчета, но 
ви обещавам, че няма да ви липсва 
кристалната вода на моите учения и чрез 
нейното напояване ще нараствате все 
повече и повече в мъдрост и любов, докато 
един ден във вечността, когато дърветата 
дадат напълно узрели плодове в изобилие, 
Божественият градинар ще може да се 
освежи в работата си, вкусвайки плодовете 
на собствената си любов. (314, 34) 
46. Искам в края на борбата, когато всички 
мои деца се обединят завинаги в духовния 
дом, те да споделят моето безкрайно 
щастие като Създател, като признание за 
факта, че всеки от вас е участвал в 
божественото дело по градивен или 
възстановителен начин. 
47. Само като духовни същества ще 
откриете, че от всичко, което съм създал от 
самото начало, нищо не е изгубено, че 
всичко възкръсва в Мен, всичко оживява и 
се обновява. 
48. Ето защо, ако толкова много същества 
са се заблуждавали дълго време; ако много 
от тях вместо дела на живота са вършили 
разрушителни дела, те ще открият, че 
времето на тяхното отклонение е било само 
временно и че делата им, колкото и лоши 
да са били, ще намерят обезщетение във 
Вечния живот и ще се превърнат в 
сътрудници на Моето непрестанно 
творческо дело. 
49. Какво са няколко века на грях и мрак, 
каквито човечеството е имало на земята, 
когато ги сравнявате с вечността, с времето 
на еволюция и безкраен мир? Вие се 
отдалечихте от Мен поради свободната си 
воля и, подтикнати от съвестта си, ще се 
върнете при Мен. (317, 17 - 20) 
50 Този свят не е вечен, нито пък има нужда 
да бъде. Когато този дом престане да служи 
за целта, която има сега, той ще изчезне. 

51. Когато духът ви вече не се нуждае от 
уроците, които дава този живот, защото 
очаква други, по-висши уроци в друг свят, 
той ще каже въз основа на светлината на 
знанието, придобито в тази житейска 
борба: С каква яснота сега разбирам, че 
всички нещастия в този живот са били само 
опит и уроци, от които съм се нуждаел, за 
да разбера по-добре. Колко дълъг ми се 
струваше този "работен ден", когато 
страданията ме натоварваха. От друга 
страна, когато всичко свърши - колко кратко 
и мимолетно ми се струва това на фона на 
вечността! (230, 47) 
52 Получих почитта на цялото творение - от 
най-великите звезди до едва забележими 
за погледа ви същества. 
53 Всичко подлежи на развитие, всичко 
върви по своя път, всичко напредва, всичко 
се променя, развива се и се усъвършенства. 
54. Тогава, когато достигне върха на 
съвършенството, моята духовна усмивка ще 
бъде като безкрайна зора в цялата вселена, 
от която ще са изчезнали всеки недостатък, 
нещастие, страдание и несъвършенство. 
(254, 28) 
 
Химн за възхвала на възстановената 
хармония на творението  
55 В духа ми има хвалебна песен, чиито 
звуци никой още не е чул; никой не я знае 
нито на небето, нито на земята. 
56 Тази песен ще се чуе в цялата вселена, 
когато болката, мизерията, тъмнината и 
грехът изчезнат. 
57 Тези божествени тонове ще отекнат във 
всички духовни същества и Отецът и децата 
ще се обединят в този хор на хармония и 
блаженство. (219, 13) 
58 Искам да издигна Себе Си във вас като 
победител - искам да гледате на вашия 
Отец като на Царя на войнствата, който 
побеждава злото във вас, а на себе си - като 
на войници, изпълнени с духовна чест, с 
удовлетворение и душевен мир. 
59 Тогава химнът на Всеобщата хармония 
ще се чуе в най-голямата победа - онази 
победа, която ще дойде, но в която нито 
вашият Отец, нито вие самите ще бъдете 
огорчени, че сте "победили" чрез любовта 
си. 
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60 Нашите "победени" няма да бъдат 
духовните същества - това ще бъде злото, 
всички тъмнини, грехове и несъвършенства. 
61 Триумфът на Отца ще се състои в 
спасението на всички изостанали духове, 
които са били вкоренени в мрака и злото. 
62. Грешите, ако вярвате, че някой ще бъде 
изгубен. Вече не бих бил Бог, ако един-
единствен дух не намери спасение. 
63. Всички онези, които наричате демони, 
също са духовни същества, излезли от Бога, 
и ако днес все още са изгубени, те също ще 
намерят изкупление. 
64. Кога в тях ще се появи истинската 
светлина? Тогава, когато заедно с 
духовните войнства на светлината се 
борите с тяхното невежество и грях с 
молитвата си и с делата си на любов и 
милосърдие. 
65 на твоя Отец и твоето съвършено щастие 
ще бъде Великият ден на Господа. 
Всеобщата трапеза ще се състои, когато 
всички вие ще се нахраните на Неговата 
трапеза с Хляба на вечния живот. (327, 47 – 
48) 
66. Не ви ли казах, че сте наследници на 
Моята слава? Така че единственото, което 
ви липсва, е да придобиете заслуги, за да 
бъдат те ваши и да им се наслаждавате. 
67. Всичко, което съм създал, не е за Мен, а 
за Моите деца. Искам само твоята радост, 
твоето вечно блаженство. (18, 60 - 61) 
68. Цялата сила, която оживяваше 
съществата и даваше живот на 
организмите, ще се върне при Мен; цялата 
светлина, която осветяваше световете, ще 
се върне при Мен и цялата красота, която 
се изливаше върху царствата на 
творението, отново ще бъде в Духа на Отца; 
а веднъж върнат в Мен, този живот ще се 
превърне в Духовна същност, която ще се 
излее върху всички духовни същества, 
върху децата на Господа; защото никога 
няма да ви лиша от даровете, които съм ви 
дал. 
69 Мъдростта, вечният живот, хармонията, 
безкрайната красота, добротата - всичко 
това и още повече ще бъде в децата на 
Господа, когато заживеят с Него на мястото 
на съвършенството. (18,54-56) 
 

XIV Великото поръчение  
 

Глава 59 - Поръчение за 
разпространение на новото Божие 
слово  
 
Инструкции за производство на книжни 
томове, откъси от издания и преводи  
1 Това е обявеното време, когато трябваше 
да говоря на човечеството, и искам от вас, в 
изпълнение на Моите предсказания, да 
съставите томове книги с това слово, което 
ви дадох, като по-късно правите 
извлечения и анализи от тях и ги 
представяте на вниманието на вашите 
ближни. (6, 52 o.) 
2 Съставете книга от моето слово, вземете 
от нея смисъла, за да добиете реална 
представа за чистотата на моето учение. 
Можете да откриете грешки в думата, 
предадена от гласовия носител, но не и в 
значението. 
3. Предавателите ми не винаги са били 
подготвени. Ето защо ви казах да не я 
четете повърхностно, а да вникнете в 
смисъла ѝ, за да откриете нейното 
съвършенство. Молете се и размишлявайте, 
за да го разберете. (174, 30) 
4 Донесох ви това слово и ви накарах да го 
чуете на вашия език, но ви давам задачата 
да го преведете по-късно на други езици, за 
да стане известно на всички; давам ви 
задачата да го преведете на вашия език. 
5 По този начин ще започнете да строите 
истинската "кула на Израел" - тази, която 
духовно обединява всички народи в едно, 
която обединява всички хора в онзи 
божествен, неизменен и вечен закон, който 
научихте в света от устата на Исус, когато ви 
каза: "Обичайте се един друг!" (34, 59 - 60) 
6 Искам Моето Слово, когато от него се 
създават книги, които да се 
разпространяват по земята, да бъде 
отпечатано безупречно, така чисто, както е 
излязло от Мен. 
7 Ако я оставите да влезе в книгите ви по 
този начин, от нея ще струи светлина, която 
ще просветли човечеството, а духовното ѝ 
значение ще бъде усетено и разбрано от 
всички хора. (19, 47 - 48) 
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8. заповядвам ви Моето учение, за да го 
предадете на ближните си в същата форма, 
в която ви го давам. Но никога не го 
обсъждайте по насилствен начин, когато го 
преподавате. Пазете се да не съдите това, 
което не познавате, но разберете, че 
чистият пример е достатъчен, за да обърне 
хората към духовността. (174, 66) 
9 Подгответе се, за да споделите добрата 
новина, която ще бъде приета с радост от 
мнозина. 
10 Казвам ви "на мнозина", а не "на 
всички", защото някои може да ви кажат, че 
това, което им е било открито от Бога през 
първата епоха, и това, което Христос е 
донесъл на хората, им е достатъчно. 
11 Точно тогава нека вашите устни, 
движени и вдъхновени от Мен, да кажат на 
невярващите хора, че е необходимо да 
познават новото откровение, за да узнаят 
цялата истина, която е била дадена на 
хората от Бога в минали времена. (292, 67) 
 
Правото да познаваме новото Божие 
слово  
12 Необходимо е да тръгнете по различни 
пътища на земята, любезни люде. Ето, дори 
в мексиканската нация мнозина все още не 
са признали моята работа. 
13 Вижте как вече се издигат в света онези, 
които казват, че работят в Мое име, макар 
че са духовно нуждаещи се. 
14. Но вие, които сте изобилно 
благословени от Моята Божественост, каква 
е вашата задача? Да оповестя Моето 
учение. Не трябва да се криете от света и да 
му отказвате помощта, от която се нуждае. 
(341, 16) 
15 тук ви подготвям в мълчание; след това 
ще дойде ден, когато ще трябва да тръгнете 
да подготвяте пътищата, за да стигне 
словото Ми до всички сърца. 
16 В това време светът ще се пречисти от 
страданието и словото Ми вече няма да му 
се струва чужд език, а нещо, което сърцето 
и духът лесно разбират и усещат. 
17 Давам ти книгата, която говори за 
истината и любовта, за да я донесеш на 
цялото човечество. 
18. Няма хора на земята, за които бих могъл 
да ви кажа, че не е необходимо да отидете, 
защото те не се нуждаят от това 

откровение. Кой народ може да твърди, че 
е истински християнски, не само по име, но 
и заради любовта, милосърдието и 
прошката си? Коя нация може да докаже 
своята духовност? В коя част на света се 
обичат помежду си? Къде хората 
действително следват учението на Христос? 
(124, 15 - 16) 
19 когато това послание приключи, Аз вече 
няма да говоря чрез тези предаватели, но 
ще се проявявам по фин начин в духовете 
след това. 
20 Но словото Ми, запечатано в сърцата на 
онези, които го чуха, и записано в нова 
книга, ще бъде донесено на народите и 
нациите по света като семе на мира, като 
светлина на истинското познание, като лек 
за всяко зло, което измъчва тялото и ума на 
хората. 
21 Словото Ми няма да дойде в сърцата, 
когато пратениците Ми го пожелаят, а 
когато е Моята воля. Защото Аз ще бъда 
този, който бди над семето Си, който 
подготвя земята и проправя пътя за него. Аз 
ще бъда този, който ще направи така, че тя 
да достигне до хората, нациите и 
семействата мъдро и в точното време. 
22 То ще дойде, когато вече е очаквано, 
когато сърцата са в очакване, защото 
помнят обещанията Ми, когато са се 
събудили от дълбокия си сън на 
самонадеяност, високомерие, 
материализъм и суета. (315, 28 - 29) 
23 Ще осигуря на народа Си средства, за да 
разнесе посланието Ми до всички народи. 
Ще се погрижа по пътя му да се намерят 
хора с добра воля, които да му помогнат да 
разнесе моите прокламации до краищата 
на земята. (323, 75) 
24 Чрез теб Законът ще се открие отново на 
новите поколения. Затова ви казах, че 
трябва да сте подготвени. Защото вие 
дойдохте, за да подготвите пътя за 
бъдещето, така че в бъдеще новите 
поколения да не бъдат вече 
идолопоклонници и сред тях да не се 
появяват лъжепророци, които да 
заблуждават човечеството. 
25. Всичко това трябва да разкриеш на 
света, на Израел. В това време, когато са се 
появили различни светогледи, секти ще се 
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изправят срещу секти, деноминации ще се 
борят помежду си и също ще ви отхвърлят. 
26 Но тъй като вие сте деца на светлината и 
мира, трябва да им кажете: "Истината се 
съдържа в смисъла на Третия завет; там е 
свидетелството за присъствието и идването 
на Господа в това време." 
27 Ще посочиш тази книга на човечеството 
и ще свидетелстваш за нейната истинност с 
изпълнението на Моя закон. (348, 42 - 43) 
 
Инструкции за разпространението на 
Учението за Духа  
28. Разберете, хора: В тази "Трета епоха" 
вие, като свидетели, които са преживели 
това Божествено проявление, имате 
задачата да разпространявате това 
послание много вярно и истински. Вие сте 
призвани и избрани да донесете Благата 
вест на човечеството, да научите своите 
събратя на Духовния път - единствения, 
който води към мира, към истинската 
светлина и към всеобхватното братство. 
(270, 10) 
29. имайте търпение и разбиране, защото 
не вие ще признаете човечеството, а моето 
дело, моето учение, и то е вечно. Вашата 
задача е да предадете с думите и делата си 
посланието, което разкрива на хората пътя, 
по който да направят крачка към 
съвършенството. (84, 11) 
30 градете на твърда земя, за да не 
разрушат неверниците това, което съм 
изградил във вас като духовност и 
обновление; изградих ви на твърда земя, за 
да не ви разрушат неверниците. 
31. но не трябва да криете тази истина от 
страх пред света; трябва да я покажете на 
света в ярката светлина на деня. През това 
време няма да ходите в катакомбите, за да 
се молите и да Ме обичате. 
32 не се стеснявайте да 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 оздравели и са намерили 
облекчение на страданията си, ще отрекат 
чудесата, които съм извършил, за да 
разпаля вярата ви; Аз съм този, който ви 
накара да се почувствате, че Аз съм този, 
който ви накара да се почувствате добре. 

33. ще ви оставя книгата на моите 
поучения, за да кажете на света: "Ето какво 
остави Учителят като наследство." И 
наистина, колко много хора ще повярват, 
като чуят четенето на Моето Слово, и колко 
много грешници ще се обновят! 
34 Вземете присърце всички тези поучения, 
за да не ви застигнат неподготвени 
изпитанията в живота ви. (246, 69 - 70) 
35. Колко учения, колко форми на 
поклонение на Бога и колко 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. 
36 Където и да откриеш грешка, невежество 
или зло, разпространявай същността на 
моето учение, което, тъй като е мое, не 
трябва да съдържа никаква смес от 
нечистота или грешка. 
37 Моите наставления са абсолютни, 
изчерпателни и съвършени. (268,58 - 60) 
38. още сега ви казвам, че онези, които 
наистина посеят това семе с онази 
сърдечност, с която ви го поверих, ще си 
отидат с мир. вратите ще се отворят за 
онези, които са били глухи за тяхното 
чукане; и макар че може да се бият, те 
никога няма да бъдат победени в битката, 
защото тяхната добродетел ще ги накара да 
преодолеят всички изпитания. 
39 А онези, които пренебрегват гласа на 
съвестта си, които не се подчиняват на 
думите Ми и Ме предават, винаги ще бъдат 
във властта на враговете си, ще живеят без 
мир и ще изпитват страх от смъртта. (252, 
24 - 25) 
40 Хора, преди още да са приключили 
войните в света, моят закон за любовта ще 
докосне всички духовни същества, макар че 
днес не можете да разберете по какъв 
начин. 
41 Това послание на духовна светлина ще 
достигне и до хората, но това ще стане само 
когато сте силни. 
42. Никой не смее да каже, че тази работа е 
истина, ако не е убеден в това, защото 
тогава никой няма да ви повярва. Но ако 
вярата ви е абсолютна и убеждението ви е 
вярно, никой няма да може да ви попречи 
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да донесете Благата вест до всички сърца. 
(287, 52-53) 
 

Глава 60 - Работа в духа на Христос  
 
Необходими качества, добродетели и 
способности на новите ученици 
1 Колко трудно ви се струва да намерите 
начин да изпълните мисията си в това 
време. Но Аз ви казвам, че това не е трудно, 
защото човечеството е готово да приеме 
Моето послание. 
2 Във всички времена слабите са се 
отчайвали пред битката, а силните са 
показвали, че вярата в Моя закон 
побеждава всичко. Твоята съдба, Израел, е 
да известяваш на света все нови и нови 
послания и откровения, затова понякога се 
съмняваш дали ще намериш вяра. 
3 но не се безпокой, вземи семето, което ти 
поверих, и го посей. Вече ще видиш колко 
много от нивите, които си смятал за 
неплодородни, ще се окажат плодородни, 
когато бъдат облагородени с истината на 
Моето Слово. 
4. Не се проваляйте в изпълнението на 
мисията си, защото се чувствате 
недостойни. Истина ви казвам: който има 
мисия и не я изпълнява, постъпва също 
толкова нечестиво, колкото и онзи, който 
съзнателно осквернява Закона. 
5 Не забравяйте, че накрая Отец ще поиска 
сметка от вас - и за това, което сте 
извършили, и за това, което сте се 
въздържали да направите. Знай, че и 
едното, и другото прегрешение ще 
причинят страдание на духа ти. 
6 разпространявайте Моето учение, 
говорете на хората за Моето слово, 
убеждавайте ги с делата си на любов, 
канете ги да Ме чуят и когато дойдат с 
множествата и в сърцата им се запали 
светлината на вярата, ще ги нарека деца на 
новия народ на Израел. (66, 14 - 17) 
7 На онези, които се издигнат от блатото, 
мръсотията и егоизма към живот на служба 
и активна благотворителност за ближните 
си, ще покажа като пример, че Моето 
учение има светлина и благодат, за да 
обнови грешниците. Този пример ще се 
разпространи във всички сърца. 

8 Кой не желае да бъде сред тези, които 
свидетелстват за Мен? Но наистина ви 
казвам, че ако действията ви не са наистина 
от сърце, те няма да дадат плод на вашите 
ближни и често ще ги чувате да ви наричат 
лицемери и лъжепроповедници. И не 
искам това да се случи с вас. 
9. Трябва да знаете, че в днешно време е 
много трудно да заблудите хората. Техните 
умове са будни и дори да са потънали в 
материализма на своето съществуване, те 
са чувствителни към всяка духовна проява. 
Но ако не можете да измамите ближните 
си, можете ли да измамите своя Отец? 
10 Нека любовта на Учителя да се всели в 
същността ви, така че да прощавате на 
враговете си, както Той прощава на вас. 
Тогава сърцето ти ще бъде като спасително 
въже сред хората. (65, 44 - 46) 
11 Не се страхувайте от хората, защото 
истина ви казвам: Аз ще говоря чрез твоите 
уста, ще свидетелствам за Моето слово 
чрез теб и ехото от него ще стигне до 
краищата на земята, до големите, до 
малките, до владетелите, до учените и до 
богословите. (7, 37) 
12 Отново ви казвам, че не трябва да се 
страхувате от конфронтация. Затова с най-
голяма естественост кажете на ближните 
си, че Господ е дошъл при вас. 
13 Кажете им, че умрелият на кръста е Исус 
- тялото, в което Христос се е скрил, живият 
храм, в който е живяло "Божието Слово"; но 
че Христос, Божествената Любов, живее и 
идва в дух при децата си, за да ги научи на 
пътя, който ще ги отведе в духовното Му 
царство. (88, 62 - 63) 
14. Не се страхувайте от съжденията и 
подигравките на сектите и деноминациите. 
Те са тези, които, въпреки че имат в ръцете 
си книгите на пророчествата, не са ги 
разтълкували правилно и затова не са 
знаели как да Ме очакват. От друга страна, 
вие, които не познавате пророчествата, 
говорещи за Моето завръщане като Светия 
Дух, Ме очаквахте. Третата епоха вече е тук, 
но човечеството не е разбрало как да 
тълкува Евангелието (33:26). 
15 Как ще успеете да поведете 
човечеството към постигане на духовност в 
епохата на такава голяма материализация и 
объркване на съзнанието? 
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16 Бъдете наясно, че работата ви е трудна, 
че трябва да сте силни и търпеливи в 
борбата за нейното изпълнение. 
17 Трябва да положите големи усилия, за 
да поправите погрешното тълкуване на Моя 
закон, както и несъвършения начин, по 
който Ми се покланяте. 
18 Но трябва да помните, че не можете да 
промените идеите и формите на 
поклонение за един миг, а за да го 
направите, трябва да се въоръжите с 
търпение и добра воля и да дадете пример 
за любов чрез делата си. (226, 60) 
19 Само чистите по сърце могат да тръгнат 
по земите и народите, за да 
разпространяват посланието ми, защото 
само те са достойни да свидетелстват за 
истинността на това дело. 
20 Когато тези емисари се отправят към 
страните, които ги очакват, целият 
религиозен фанатизъм вече трябва да е 
угаснал в сърцата им, в тях не трябва да има 
и най-малкото желание за ласкателство или 
възхищение, нито пък ръката им трябва да 
се осмелява да бъде оцапана с парите на 
света за делото на любовта, което 
извършват. 
21 Да не продават чудеса и да не определят 
цена за любовта помежду си. Те трябва да 
бъдат слуги, а не господари. 
22 Ще дойде време, когато ще разберете 
величието на истинското смирение, и 
тогава ще осъзнаете, че онзи, който е знаел 
как да бъде слуга, всъщност е бил свободен 
в задачата си да прави добро и да 
разпространява милост, и че вярата, 
увереността и мирът са го съпътствали в 
живота му. (278, 11 - 12) 
23. казвам ви, че ще го почувствате, когато 
духът ви бъде подготвен да преподава 
Моето учение на вашите ближни. Защото 
това ще стане, когато откриете себе си. 
Тогава ще чуете гласа на съвестта много 
ясно. Докато това не е вярно за вас, няма да 
можете да Ме почувствате истински. 
(169,36) 
24 Слушайте внимателно това слово, за да 
го разтълкувате след това и да го посеете в 
сърцата на ближните си. Не се 
задоволявайте да го разбирате: говорете го, 
давайте пример и поучавайте с делата си. 
Бъдете чувствителни, за да знаете кога е 

подходящият момент да говорите и кога е 
подходящото време действията ви да 
свидетелстват за моето учение. 
25 Давам ви един език, за да 
разпространявате словото Ми, и този език е 
духовната любов, която ще бъде разбрана 
от всички хора. 
26. това е език, приятен за ухото и сърцето 
на хората, който ще събори камък по камък 
вавилонската кула, която те са построили в 
сърцата си. Тогава моят съд ще приключи, 
защото всички ще се смятат за братя и 
сестри. (238, 27 - 28) 
27. Едва когато се преобразите вътрешно, 
ще ви изпратя в света да разпространявате 
Моето послание. Защото само когато 
духовността в учениците е истинска, те ще 
знаят как да предават това, което са 
получили от Мен. (336, 38) 
28. Имайте предвид, че Моето учение не се 
ограничава до вашите идеи и вашето 
разбиране. Моята Божествена мъдрост 
няма граници. Никой не може да 
претендира, че е знаел или разбирал някое 
от Моите откровения още преди да съм му 
ги разкрил. 
29. Докато учените се опитват да обяснят 
всичко с материалните си познания, Аз 
разкривам на смирените Духовния живот, 
Истинския живот, в който е причината, 
основанието и обяснението на всичко 
съществуващо. 
30. От знанията, които предавате, ще 
произлезе представата, която хората ще 
имат за моята работа. Мнозина, поради 
липса на разбиране, ще съдят Моето 
учение според вашата незабележимост, 
точно както във "Втората епоха" Исус, 
Христос, беше съден според скромния си 
вид и простата си дреха, и защото онези 
дванадесет, които го последваха, също бяха 
просто облечени. Истина ви казвам, че те 
не бяха покрити с парцали и че бяха 
отхвърлили земната суета само защото 
благодарение на Моето наставление бяха 
разбрали какви са истинските ценности на 
духа. 
31. казвам ви, ученици, че когато хората 
започнат да изучават Моето дело и ви 
търсят и ви разпитват, не изпадайте в 
изкушение, мислейки се за по-висши 
поради знанието, което сте получили от 
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Мен. Колкото по-скромни сте, толкова по-
благородни и надеждни ще ви смятат. 
32 По този начин светлината, която 
разсейва фанатизма и освобождава духа, 
ще се разпространява постепенно от човек 
на човек. И онези, които са се наричали 
християни, без да са такива, ще опознаят и 
разтълкуват истинското учение на Христос 
чрез тази светлина. Защото тя ще им даде 
възвишена представа за Духовния живот, за 
който Исус говори в Своите учения. (226, 17 
- 21) 
33 Не би могъл да отидеш при хората с 
фалшива или само привидна подготовка, 
защото духът им е развит и превръзката, 
която покриваше очите им, отдавна е 
паднала. 
34. Донесете им духовност, предложете им 
мир и създайте в обкръжението си 
атмосфера на благополучие и братство и ще 
видите как ви слушат и приемат думите ви, 
в които ще се крие моето вдъхновение и 
моята сила. 
35. ако проповядвате и учите на мир, сами 
бъдете миролюбиви; ако говорите за 
любов, почувствайте я, преди да я изразите 
с думи; ако и вашите ближни ви предлагат 
своите плодове, не ги отхвърляйте. 
Разгледайте всичко, което ви е станало 
известно, и се придържайте към това, което 
е позволено и правилно в техните учения. 
36. Ще срещнете и такива, които са станали 
фанатични в практикуването на своята 
религия и са намалили разбирането си чрез 
материализиране на своите действия на 
поклонение. След това търпеливо ще им 
помогнете да увеличат знанията си, ще им 
покажете хоризонтите, до които духът им 
може да достигне, когато се потопят в 
моето учение. 
37. Ще им говориш за Моя Вселенски дух, 
за безсмъртието на духа, за неговата 
непрестанна еволюция. Ще ги научиш на 
истинска молитва, на диалог с духа и ще ги 
освободиш от предразсъдъци и заблуди. 
Това е делото, което ви заповядвам - дело 
на любов и търпение. (277, 6 -7) 
38. Изцелявайте всички болести, както 
телесни, така и духовни, защото имате 
задачата да утешавате, укрепвате и 
изцелявате ближните си. Но аз ви питам: 
как бихте могли да дадете здраве на 

нуждаещите се, ако самите вие сте болни? 
Какъв мир би могъл да настъпи в духа ви, 
когато той е смущаван от тревоги, 
страдания, терзания на съвестта и низки 
страсти? 
39 Само това, което си събрал в сърцето си, 
ще можеш да предложиш на ближните си. 
(298,1 - 2) 
40 Нося ви ясно и просто учение, за да се 
научите да живеете сред грешници, без да 
се заразявате; да си проправяте път сред 
тръни, без да се наранявате; да ставате 
свидетели на зверства и безчестия, без да 
се разгневявате; да живеете в свят, пълен с 
нещастие, без да се опитвате да избягате от 
него, а да желаете да останете сред него, да 
правите всичко възможно добро на 
нуждаещите се и да разпръсквате семето на 
доброто по всякакъв начин. 
41 Тъй като земният рай се е превърнал в 
ад заради греха на хората, е необходимо те 
да измият петната си и така да възстановят 
първоначалната чистота на живота си. (307, 
26 - 27) 
42. няма да изпратя за пратеници онези, 
които са мъртви за живота на благодатта, 
защото те не биха имали какво да дадат. 
Няма да поверя тази мисия на онези, които 
не са пречистили сърцата си от егоизма. 
43. пратеникът на Моето слово трябва да 
бъде Мой ученик, чието присъствие прави 
така, че Моят мир да се усеща в сърцата. 
Той трябва да умее да утешава ближните си 
дори в най-трудните моменти от живота, а 
от думите му винаги трябва да струи 
светлина, която да разпръсква всяка 
тъмнина на духа или ума. (323, 60 - 61) 
 
Правилният начин на поведение при 
споделяне на словото  
44. Много начини и средства ще имат 
Моите нови ученици за разпространяването 
на това благословено семе; но никога не 
забравяйте смирението и простотата, 
защото така дойдох при вас и по същия 
начин ще се приближите до сърцата, 
домовете и народите. Ако дойдете по този 
начин, ще бъдете разпознати като 
пратеници на духовно послание и борбата 
ви ще донесе плодове на истинско 
одухотворяване, обновление и братство. 
(82, 66) 
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45 Ако искате да разберете какво да 
правите между хората, достатъчно е да 
помислите какво направих между вас от 
деня, в който чухте словото Ми. 
46. аз ти простих, приех те с безкрайна 
милост и любов, оставих те да си починеш 
от тежката работа на деня. Не съм спирал 
да съдя за социалното ви положение, 
статуса ви или кастата ви. Изчистих 
проказата на греха ви и изцелих недъзите 
ви. 
47. Бях разбиращ, прощаващ 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. 
48 в тези Мои дела, които съм извършил 
върху всеки от вас, можете да намерите 
най-добрия пример, който да приложите 
сред нуждаещите се, телесно и духовно, 
които ще дойдат при вас на тълпи. 
49. 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. (258, 21 - 
24) 
50 Трябва да бъдете смирени. Не трябва да 
имате нищо против да ви обидят. Бъдете 
нежни. Те ще ви причинят унижения и 
страдания. Но твоето слово, което ще бъде 
моето послание, няма да могат да изтласкат 
от умовете си. Затова ви казвам: Ако някои 
останат безчувствени и глухи за призива ви, 
други ще се събудят от дългия си сън и ще 
тръгнат да напредват и да насочат живота 
си по пътя на обновлението и обръщането. 
51. Въоръжете се с кураж, вяра и сила, за да 
можете да се изправите пред битката. Но аз 
ви обръщам внимание: Не се плашете, 
когато говорите с някой ваш събрат, защото 
го виждате добре облечен или защото към 
него се обръщат с "принц", "господар" или 
"министър". 
52. Вземете за пример Павел и Петър, които 
издигнаха глас пред онези, които светът 
наричаше господари. Те бяха велики по дух 
и въпреки това не се хвалеха пред никого, 
че са господари, а се обявяваха за слуги. 
Следвайте техния пример и 

свидетелствайте за Моята истина с любовта 
на делата си. (131, 60 - 62) 
53. посочвам ви също, че не може да се 
нарече мой ученик онзи, който използва 
словото ми като меч, за да наранява 
ближните си, или като скиптър, за да ги 
унижава. Не може да го направи и онзи, 
който се вълнува, когато говори за това 
учение, и губи спокойствие, защото няма да 
посее семето на вярата. 
54 Подготвеният ученик ще бъде този, 
който, когато се окаже нападнат във вярата 
си, в най-святите си убеждения, знае как да 
запази спокойствие, защото ще бъде като 
фар сред буря. (92, 9 -10) 
55. Когато се опитваш да подтикнеш 
грешника към добро, не го прави, като го 
заплашваш с моя съд, със силите на 
природата или с болка, ако не се поднови, 
защото така ще му внушиш отвращение към 
моето учение. Покажете истинския Бог, 
който е пълен с любов, милост и прошка. 
(243, 36) 
56. Не се чувствайте засегнати от 
подигравките на вашите ближни, тъй като 
знаете, че този, който прави това, поради 
своето невежество не е в състояние да 
разпознае истината. Компенсация за това 
ще намерите в онези, които идват при вас, 
за да ви изследват, и след това се 
изненадват от вътрешния мир, който 
прозира във всеки мой истински ученик. 
57. От друга страна, никога не бива да се 
подигравате на онези, които са 
идолопоклонници в религиозния си 
фанатизъм. Защото, макар да Ме търсят в 
материални форми, те Ме почитат в тях. 
58. Не е необходимо да посочвате грешките 
им на вашите ближни, за да ги отстраните. 
По този начин по-скоро ще предизвикате 
гнева им и ще засилите фанатизма им. 
Достатъчно е да приложите моето учение 
на практика с необходимата духовност, за 
да изведете грешките на вашите ближни на 
светло. 
59. Ще трябва да имаш много търпение, 
голямо милосърдие и истинска любов, ако 
искаш човечеството скоро да се научи да 
разпознава духовното съдържание на 
моето слово и да изпитва истинска почит 
към него, както и да разпознава във всяко 
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човешко същество духовен и земен брат в 
Бога. (312, 20 - 22) 
60. Доказах ви, че е възможно да 
премахнете тъмната превръзка от очите на 
невежия или заслепения, без да го 
нараните, без да го обидите или нараните. 
Искам и вие да направите същото. Доказах 
ви, че любовта, прошката, търпението и 
снизходителността имат по-голяма сила от 
суровостта, осъждането или употребата на 
сила. (172, 63) 
61. Отново ви оставям следата, за да Ме 
следвате. Когато тръгвате да търсите хора, 
за да им донесете Благата вест, не ги 
молете да ви слушат. Изпълнявайте 
достойно задачата си и тези, които ви 
повярват, ще бъдат онези, които Аз съм 
избрал да направя от тях Мои ученици. (10, 
50) 
 
Правилният начин на проповядване на 
словото 
62. не ви дадох словото си, за да го 
провъзгласявате по улиците и площадите. 
Исус наистина направи това, но Той знаеше 
как да отговори на всеки въпрос и да 
изпита онези, които се опитваха да Го 
изпитат. 
63. Вие сте малки и слаби, затова не трябва 
да предизвиквате гнева на ближните си. Не 
се опитвайте да привличате вниманието 
към себе си - мислете, че нямате нищо 
специално. Също така не се стремете да 
доказвате на хората, че всички са в грешка 
и че само вие знаете истината, защото така 
няма да постигнете нищо добро със семето 
си. 
64. Ако искате да се развивате духовно и 
морално, не съдете грешките на ближните 
си, за да не изпаднете в същата грешка. 
Поправяйте несъвършенствата си, смирено 
се молете на своя Учител, за да ви вдъхнови 
с нежността си, и помнете съвета му никога 
да не разгласявате добрите си дела, така че 
лявата ви ръка никога да не узнае какво е 
направила дясната ви ръка. 
65 Също така ви казвам, че не е 
необходимо да търсите хора, за да им 
говорите за Моето учение; защото Моята 
милост ще доведе при вас онези, които се 
нуждаят от вашата помощ. 

66. Но ако има моменти, в които, 
изпълнявайки Моя закон, почувстваш 
нужда да извършиш благотворително дело, 
а наблизо няма нуждаещ се, не се 
огорчавай поради тази причина и не се 
съмнявай в думите Ми. Точно в този час 
трябва да се молите за вашите отсъстващи 
братя, които ще получат моята милост, ако 
наистина имате вяра. 
67. Не се стремете да знаете повече от 
братята си. Разберете, че всички вие 
придобивате знания, подходящи за вашето 
развитие. Ако ви даря светлината Си, без да 
имате заслуги, ще се мислите за велики и 
ще се развратите в суетата си, а мъдростта 
ви ще бъде фалшива. 
68. Искам да ви видя смирени. Но за да 
бъдеш такъв пред Мен, трябва да го 
проявиш и пред ближните си. 
69. Ученици, любовта и мъдростта никога 
не са разделени; едното е част от другото. 
Как става така, че някои се опитват да 
разделят тези две добродетели? И двете са 
ключът, който отваря портата на 
светилището и ви позволява да достигнете 
до пълното познание на Моето учение. 
70. казах ви: Искате ли да имате много 
приятели? Тогава използвайте добротата, 
сърдечността, търпението и милосърдието. 
Защото само с помощта на тези 
добродетели духът ви ще може да свети по 
пътя на ближния, тъй като всички те са пряк 
израз на любовта. Защото духът съдържа в 
себе си любов, тъй като е божествена 
искра, а Бог е любов. (30, 29 - 36) 
71. сега говоря на онези, които трябва да 
изпълнят мисията си на апостоли и пророци 
в други страни, за да не се хвалят с мисията, 
която съм им поверил. Те не трябва да 
предизвикват вълнения, като се борят с 
религиозни общности или 
вероизповедания. 
72. Други ще бъдат тези, които ще 
предизвикат възмущение срещу вас, без да 
осъзнават, че ще ви помогнат да 
разпространите моето учение, като събудят 
любопитството на мнозина, което след това 
ще се превърне във вяра. (135, 28) 
73. Когато заложа Божественото Си 
послание във вас, то трябва да се превърне 
в братско послание. Но за да впечатли и 
развълнува материалистичното сърце на 
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това човечество, то трябва да има печата на 
истината, която ви разкрих. Ако скриете 
нещо, ако скриете нещо, не сте дали 
истинско свидетелство за това, което е 
Моето откровение през Третата епоха, така 
че няма да намерите вяра. (172, 62) 
74. Колко голямо е моралното и духовното 
изоставане, в което намирам човечеството! 
Колко голяма е отговорността на онези, 
които са получили благодатта и светлината 
на Моето Слово в това време! 
75. Ученици, станете учители, изгонете от 
сърцата си страха от хората, прогонете 
безразличието и леността, осъзнайте, че сте 
истински носители на Небесно послание. 
Вие сте тези, които трябва да дадат 
обяснение на всичко, което се случва в тези 
времена, които трябва да се стремят да 
покажат принципите на моето учение, 
които човечеството е забравило. 
76. Няма да повтаряте думите Ми на 
ближните си, както ви казах. Обучете се, за 
да знаете как да го обясните. Не търсете 
думи, с които да впечатлите с 
красноречието си. Говорете по прост начин, 
който най-добре изразява истината на Духа. 
(189, 11 - 13) 
77 Бъдете неуморни, нови ученици, когато 
говорите за тази истина. Необучени устни, 
вие, които не изричате словото ми от страх - 
отворете се в момента на решението си. 
Една-единствена дума, изречена в Мое 
име, може да спаси грешник, да затвори 
пропасти, да спре онези, които се бунтуват 
в злото, по пътя им. Познавате ли силата на 
словото Ми? Познавате ли силата на своя 
авторитет? 
78. говорете чрез примерни дела и 
изпълнявайте справедливо онази част от 
Моето дело, която съм ви поверил. 
Останалото ще направя аз. (269, 6) 
79. Когато виждате други ваши събратя да 
проповядват името и словото на Христос, 
не гледайте на тях отвисоко. Защото е 
писано, че Моето завръщане ще стане, 
когато словото, което ви донесох през 
Втората епоха, се разпространи по цялата 
земя. 
80. Но ви казвам, че все още има места по 
света, които не са получили това послание. 
Как би могло днешното дълбоко духовно 
учение да достигне до тези народи, ако те 

първо не са получили Божественото семе 
на любовта, което Изкупителят ви е дал в 
Словото и в Кръвта Си? (288, 44) 
81. След като разберете и почувствате 
истината, ще изпитате колко лесно е за духа 
да следва стъпките на своя Учител дори в 
най-трудните изпитания. Направете всичко, 
което е възможно за вас, защото няма да 
искам от вас повече, отколкото можете да 
направите. Тогава ще оставите пътя, 
проправен за новите поколения. 
82. поставям децата близо до сърцата ви и 
ви възлагам да ги водите по правилния път. 
Съберете ги заедно, говорете им за Мен с 
любов и преданост. 
83 Търсете изгнаниците - онези, които 
живеят изгубени сред мизерията и порока. 
Давам духовна сила на думите ви, за да 
бъдат те път към спасението, когато 
преминат през устните ви. 
84. отворете пред невежите Книгата на 
истинския живот, за да може духът им да се 
пробуди и да стане велик в проникването в 
откровенията на Светия Дух. Станете като 
своя Учител и ще бъдете чути. (64, 70) 
85. Искам тези, които са намерили пътя, да 
го преподават лесно и да улесняват 
ближните си, за да не го проправят с 
камъни за препъване, както са правили 
мнозина, пречейки на онези, които Ме 
търсят, да дойдат при Мен. (299, 34) 
86. На вас, спиритуалистите, поверявам 
задачата да разрушите бариерата, която 
човечеството е издигнало между Бога и 
себе си - бариерата на фалшивата вяра, на 
само привидната вяра във Вечното, на 
материализациите и ненужните действия 
на поклонение. 
87. На вас, хора, възлагам мисията да 
свалите от пиедестала му Златния телец, на 
който хората все още се покланят, дори и 
да смятат, че са далеч от 
идолопоклонството и езичеството. (285, 54 - 
55) 
88. Премахнете погрешното впечатление, 
което хората имат за духовните учения, 
сякаш те се основават на невежество, 
измама и мошеничество. Покажете моето 
учение в цялата му чистота и възвишеност, 
за да може то да разсее невежеството, 
фанатизма и закоравяването, които пречат 
на хората да мислят за своето духовно Аз, 
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от което са отнели всякаква свобода на 
действие. (287, 42) 
89. Вие, които получихте тези откровения, 
бяхте избрани да възвестите на 
човечеството Моето ново проявление чрез 
човешката способност за разбиране. Кой 
ще даде това свидетелство, ако не вие? 
90. Ако очаквате, че високопоставени лица 
или духовници от религиозните общности 
ще донесат тази Блага вест на човечеството, 
сте в грешка. Защото, истина ви казвам, 
дори да Ме видеха, не биха отворили 
устата си, за да кажат на хората: "Вижте, 
там е Христос, идете при Него!" (92, 13) 
91. не спете в очакване на онези времена, 
за които ви говорих, за да станете и да 
кажете на хората: "Това, което сега имате 
пред очите си, вече е предсказано." 
92. Не, хора, наложително е да го обявите 
предварително, да го пророкувате, да 
проправите пътя за пристигането на всичко, 
което съм ви предсказал и обещал. Тогава 
ще сте изпълнили мисията си на пионери на 
одухотворяването на Земята. 
93. Тогава, когато в света започнат да се 
случват чудотворни неща и Духът на 
Господа ви говори чрез невиждани 
събития, и когато духът на човека започне 
да разкрива невиждани дарби и 
способности, ще видите как всички 
вярвания, теории, норми, институции и 
науки се разклащат и тогава човечеството 
ще признае, че онези, които смирено са 
проповядвали едно на пръв поглед странно 
учение, са били прави, защото думите им са 
се потвърдили, когато са се сбъднали. 
94. Тогава ще видите, че народите на 
земята се интересуват от духовно обучение, 
че богословите сравняват ученията на 
Христос с новите откровения и ще видите, 
че мнозина, които винаги са били 
безразлични към духовното, проявяват жив 
интерес към изучаването на откровенията 
от това и от миналите времена. (216, 16 - 
17) 
 
Мисия за утешаване и изцеление на 
физически и духовни страдащи  
95. Поверих велики дарове на моите 
избраници. Една от тях е тази на 
изцелението - лечебният балсам, за да 
можеш да изпълниш с този дар една от най-

прекрасните задачи сред хората, тъй като 
вашата планета е долина на сълзите, където 
винаги има болка. 
96. С тази способност пред вас се открива 
широко поле за даване на утеха според 
Моята воля. Поставих този балсам в 
същността ви, в най-нежните струни на 
сърцето ви, и вие се освежавахте с него, 
пред чудесата му шията ви се огъваше, 
сърцето ви се смекчаваше през болката на 
хората и винаги вървяхте по пътя на 
милосърдието. 
97 Продължавайте да раздавате този 
лечебен балсам, който не е във вашите 
ръце, защото той се предава чрез погледи 
на състрадание, на утеха, на разбиране, 
предава се чрез добри мисли и се 
превръща в лечебни съвети, в думи на 
светлина. 
98. Дарът на изцелението няма граници. 
Никога не забравяй, че си надарен с него; и 
ако болката те превърне в жертва, защото 
си подложен на изпитание, ако не можеш 
да я премахнеш с този балсам, не забравяй 
моите поучения, забрави своето страдание 
и помисли за другите, за които мъчението е 
по-голямо. Тогава ще видите чудеса в себе 
си и в своите ближни. (311,18 - 19) 
99 Колко много трябва да сте подготвени, 
за да надникнете в сърцата и да научите 
какво крият те, какво крият и от какво се 
нуждаят! 
100. Научих ви да отглеждате духове, да ги 
лекувате, да им давате светлина и да им 
показвате пътя към възходящото им 
развитие. 
101. който чуе това слово и го пази в 
сърцето си, ще може да стане водач на 
духа, лекар и съветник. В словото си той ще 
има дар на мир и утеха за своите ближни, 
които се нуждаят от светлина. (294, 3 - 4) 
102. 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. 
103. поверявам ти ключ, с който ще 
отвориш и най-ръждясалата ключалка, т.е. 
най-упоритото сърце, и дори 
затворническите порти, за да дадеш 
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свобода на невинните и да спасиш 
виновните. 
104. 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 мисията ви 
да бъде изпълнена и ще ви придружават в 
домовете, болниците, затворите, полетата 
на раздора и войната - навсякъде, където 
можете да отидете, за да посеете Моето 
семе. (260,37 - 38) 
105. Ще дойдат хора, сред които и "Тома", 
представен от науката и материализма, с 
будни очи, за да изследва; и то не само с 
очите си, но и с пръстите на ръката си, за да 
сканира, да докосва, защото само по този 
начин може да повярва в моето присъствие 
и в духовните събития; тези, които ще се 
случват едно след друго сред човечеството 
и за които хората трябва да свидетелстват, 
така че "Тома от третата епоха", в своето 
съмнение и материализъм, да бъде 
победен от моята любов. (319, 38) 
106. ще ви дам указания кога да се 
заловите за работа, защото това ще бъде 
време на толкова велики и ясни знаци, че 
ще чуете призива на духовния свят и 
призива на този свят, който със своите 
събития ще ви покаже, че е настъпил часът 
на вашата борба. Аз ще ви говоря от дух на 
дух и ще ви напътствам по пътя. 
107. Но Аз искам, преди да дойдете при 
хората като учители, да дойдете като 
лекари и тогава, когато успокоите болката 
им, те да могат да пият от извора на чистите 
води на Моето Слово. Потърсете първо 
раната, язвата или болестта и излекувайте 
страданието им, а след това се обърнете 
към духа им. 
108. Отидете при ближните си, както 
направи Исус през "Втората епоха", и 
донесете пред Моето слово изцеляващия 
балсам. Но какъв е балсамът, о, ученици? 
Дали това е водата от изворите, 
благословена и превърната в лекарство за 
болните? Няма хора. Балсамът, за който ви 
говоря, е в сърцето ви. Там съм я поставил 
като скъпоценна същност и само любовта 
може да я отключи, за да може тя да се 
разлее неудържимо. 
109. Ако искате да го излеете върху някой 
болен, не ръцете ви ще изцелят, а Духът, 

който прелива от любов, милост и утеха. 
Където и да насочите мислите си, чудото 
ще се случи. 
110. Можете да въздействате на съществата 
и елементите на природата по много 
начини, за да осигурите комфорт на всички. 
Но ви казвам и това: Не се страхувайте от 
болести и бъдете търпеливи и милостиви 
към всички. 
111. Що се отнася до обсебените и 
обърканите в човешкото си съзнание, вие 
също можете да лекувате, защото 
притежавате тази способност и трябва да я 
предоставите в служба на онези същества, 
които са в отчаяние и забрава. Освободете 
ги и разкрийте тази сила пред 
безверниците. Една от най-великите мисии 
на този народ е да донесе светлина там, 
където има мрак, да разчупи всяко робство 
и всяка несправедливост и да накара този 
свят да познае своя Господ и да види себе 
си, своята вътрешна същност, в пълно 
познание на истината. (339, 39-41) 
 
Часът на заминаване за световната мисия  
112. Тъй като в момента светът е толкова 
сляп, че не може да види светлината на 
истината, нито пък да чуе моя призив в най-
дълбоката си същност, вие ще се молите и 
ще придобиете духовна основа. Защото в 
момента няма да бъдете чути, защото 
всички народи са заети да се подготвят, 
унищожават и защитават. 
113 Хората ще трябва да станат още по-
слепи, когато отчаянието, омразата, ужасът 
и болката достигнат своя предел. 
114 И този час не е подходящ да предадете 
посланието Ми, защото ще бъдете като 
призовкари сред пустиня; никой няма да ви 
послуша. (323, 27 - 29) 
115 Едва след като земята бъде поразена от 
полюс до полюс и всички народи, всички 
социални институции и всички домове 
бъдат осъдени до корена си, и след като 
човечеството измие всяко петно, ще 
излезете екипирани в Мое име, за да 
донесете Моето учение на братята си. (42, 
54) 
116. Когато настъпи времето, ще станете, 
възлюбени хора, и ще направите така, че 
Моето свято слово да се почувства от 
вашите ближни. Вие ще се разпръснете по 
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света като добри ученици и това ново 
Евангелие, което ви оставям, ще се 
разпространи. Светлината, която се излъчва 
от Шестия печат, ще освети човечеството в 
този период и с нея ще бъдат разгадани 
тайните. 
117. Моята доктрина ще пусне корени в 
други народи и всичко, което хората не са 
открили, ще разберат чрез светлината, 
която дават седемте печата. Но ти ще 
говориш за тези учения, които си получил, и 
ще поучаваш хората в изпълнението на 
Моите заповеди. (49,43) 
 

XV. Назидания, предупреждения, 
инструкции  

 

Глава 61 - Напътствия и 
предупреждения от Господа  
 
Оферти и поръчки  
1 Израел, не само изпълнявай 
ангажиментите си, поети пред света. 
Изпълнявайте и закона, защото сте поели 
дълг към Отца и изпълнението му трябва да 
бъде строго, възвишено и духовно. 
2. аз ви уча, за да се отвърнете от 
материализма и да престанете да бъдете 
фанатици и идолопоклонници; за да не се 
покланяте на материалните предмети, 
създадени от човека, и да не им се кланяте. 
Не искам в сърцата ви да има корени на 
идолопоклонство, фанатизъм и фалшиви 
култове. Не Ми принасяйте дарове, които 
не достигат до Мен; Аз искам само вашето 
обновление и вашето осъществяване в 
одухотворяването. 
3 Обновете предишните си навици, не се 
обръщайте назад и не гледайте на това, от 
което сте се отказали, и на това, което вече 
не трябва да правите. Разберете, че сте 
поели по пътя на възходящата си еволюция 
и не бива да се спирате. Пътят е тесен и ти 
трябва да го знаеш добре, защото утре ще 
трябва да водиш братята си по него, а аз не 
искам да се заблуждаваш. 
4 Аз съм търпеливият Отец, който чака 
твоето покаяние и твоята добра воля, за да 

те обсипе с Моята благодат и Моята 
милост. (23, 60 - 63) 
5 Моето слово винаги ви съветва към 
доброта и добродетел: да не говорите 
лошо за ближните си, като по този начин ги 
посрамвате; да не гледате с презрение на 
онези, които страдат от болести, които 
наричате заразни; да не подкрепяте 
войните; да нямате срамни занимания, 
които разрушават морала и насърчават 
пороците; да не проклинате нищо 
сътворено, да не отнемате нищо чуждо без 
разрешението на собственика и да не 
разпространявате суеверия. 
6 Трябва да посещавате болните, да 
прощавате на оскърбителите, да пазите 
добродетелта и да бъдете добри примери; 
и да обичате Мен и ближните си, защото в 
тези две заповеди е събран целият закон. 
7 Научете урока ми и го преподайте чрез 
действията си. Ако не се учите, как ще 
проповядвате моето учение? И ако не 
чувствате това, което сте научили, как ще 
учите като добри апостоли? (6, 25 - 26) 
8 Хора, ако искате да напреднете, 
преодолейте инерцията, която е във вас. 
Ако искате да бъдете велики, прилагайте 
моите принципи в работата си. Ако искате 
да познаете себе си, изучавайте себе си 
чрез Моето слово. 
9. разберете колко много се нуждаете от 
моето слово, което предлага любов, 
мъдрост, съвет и помощ. Но в същото 
време се чувствайте отговорни за това, 
което ви давам, защото не сте 
единствените нуждаещи се в света. Има 
много хора, които гладуват и жадуват за 
тези учения, и вие не трябва да забравяте 
да се подготвите да отидете при тях с 
посланието на Моята любов. (285, 50 - 51) 
10. Много голяма е отговорността, която 
този народ носи пред човечеството. Тя 
трябва да дава пример за истинско 
одухотворяване, да показва пътя на 
вътрешната религиозна практика, на 
благоугодното приношение, на почитта, 
достойна за Бога. 
11 Отворете сърцата си и чуйте в тях гласа 
на съвестта, за да можете да прецените 
действията си и да разберете дали 
тълкувате вярно моите учения, или и вие 
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тълкувате погрешно смисъла на моите 
учения. (280, 73) 
12 Моето учение губи смисъла си, ако не го 
прилагате на практика. 
13 Вие знаете много добре, възлюбени 
ученици, че целта на Моя закон и на Моето 
учение е да се върши доброто и че затова 
онзи, който ги носи само в ума си или на 
устните си, без да ги прилага в делата си, 
върши нещо противно на своя дълг. 
(269,45) 
14. Хора, които имат в сърцата си 
светлината на опита от този живот, а в 
умовете си - светлината, оставена от 
еволюцията по време на различните 
животи на земята, защо занимавате 
умовете си с това, което е безполезно за 
тях, и защо често плачете по причини, които 
не заслужават болката ви? Търсете истината 
във всичко; тя е навсякъде и е ясна като 
светлината на деня. (121, 48 - 49) 
15 Не забравяй и винаги осъзнавай, че от 
твоя праведен и добродетелен живот 
зависи вярата, която вдъхваш на ближните 
си, т.е. че те ще те изследват и наблюдават 
дори в личния ти живот, за да търсят в 
делата ти потвърждение на учението, което 
проповядваш. (300, 57) 
16. кажи Ми: отвърнах ли те, когато си 
престъпил? Оставих ли те, изоставих ли те, 
когато някое спъване те спря? показвал ли 
съм, че съм свиреп с теб, когато, победен от 
болката, си паднал? 
17 но виждам, че онези, които наричам 
Мои ученици с толкова любов, изоставят 
ближните си в беда, отхвърлят отклонилия 
се от правия път, вместо да го привлекат с 
любов към себе си и да му помогнат да 
поправи пътя си, а понякога стават съдии, 
като се намесват в неща, които не са техни. 
18 Това съответства ли 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. (268, 46) 
 
Вяра, Надежда, Любов, Смирение, 
Увереност  
19 Ако си смирен, ще бъдеш велик. 
Величието не е в арогантността и суетата, 

както мнозина вярват. "Бъдете кротки и 
смирени по сърце" - винаги съм ви казвал. 
20. Познайте Ме като Отец и Ме обичайте, 
не търсете за телесната си черупка трон, 
нито име, което да ви отличава от другите. 
Просто бъдете мъж сред другите мъже и 
имайте добра воля в себе си. (47, 54) 
21 Искам да видя във вас вярата, 
изповядвана от болните, които дойдоха при 
Мен през Втората епоха, тази на 
парализирания, слепия и неизлечимата 
жена. Искам да се чувствам обичан като 
Баща, желан като Лекар и чут като Учител. 
(6, 46) 
22 Не отслабвайте нито във вярата, нито в 
надеждата. Винаги имайте предвид, че 
краят на това житейско пътуване ще дойде. 
Не забравяйте, че произходът ви е в Мен и 
че крайното ви местоназначение също ще 
бъде в Мен, а това местоназначение е 
вечността, защото няма смърт на духа. 
23 Нека вечността бъде идеалът на твоя 
стремеж и не се отчайвай от възходите и 
паденията в живота. Знаете ли дали това е 
последното ви въплъщение на Земята? Кой 
може да ти каже, че в това тяло, което 
имаш днес, ще изплатиш всички дългове, 
които си натрупал към Моята 
справедливост? Затова ви казвам: 
Използвайте времето, но не бързайте. Ако 
приемете страданията си с вяра и 
преданост и изпразните чашата с търпение, 
истина ви казвам, заслугите ви няма да 
останат безплодни. 
24 Гледайте духът винаги да напредва, така 
че никога, никога да не преставате да се 
усъвършенствате. (95, 4 - 6) 
25 Живейте за Отца, като обичате Неговите 
деца, които са ваши братя и сестри, и ще 
постигнете безсмъртие. Ако изпаднете в 
егоизъм и се затворите в себе си, семето, 
което оставяте след себе си, и споменът за 
вас едва ли ще се запазят. 
26 Бъдете кротки и смирени по сърце, и 
винаги ще бъдете пълни с Моята благодат. 
(256, 72 - 73) 
27 Велика е съдбата ти! Въпреки това не се 
оставяйте да ви завладеят зловещите 
предзнаменования, а се изпълнете с кураж 
и надежда при мисълта, че дните на 
горчивина, които наближават, са 
необходими за пробуждането и 
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пречистването на хората, без които не 
бихте могли да преживеете победното 
настъпване на времето на 
одухотворяването. 
28. Научете се да се изправяте над 
трудностите, не позволявайте на унинието 
да завладее сърцето ви и се грижете за 
здравето си. Насърчавайте духа на вашите 
братя и сестри, като им говорите за Мен и 
им показвате Моето учение, което разпалва 
вяра и надежда. 
29. Вижте колко отчаяно живеят много 
хора. Те са същества, които са се оставили 
да бъдат победени в борбата за живот. 
Вижте колко рано са остарели и посивели, 
лицата им са изсъхнали, а изражението им 
е меланхолично. Но ако тези, които трябва 
да са силни, са слаби, младостта ще увяхне, 
а децата ще виждат само мрак в 
обкръжението си. 
30. Вие, хора, не лишавайте сърцето си от 
всички онези полезни удоволствия, на 
които, макар и мимолетни, можете да се 
наслаждавате. Яжте спокойно скромния си 
хляб и наистина ви казвам, че той ще ви се 
стори по-вкусен и силен. 
31. Вземете от думите Ми, че това, което 
искам от вас, е увереност, вяра, оптимизъм, 
душевен мир и сила, за да няма горчивина 
в сърцата ви въпреки трудностите и 
страданията. Каква доброта или 
насърчение бихте могли да дадете на 
онези, които се нуждаят от тях, ако сърцето 
ви е изпълнено със страдание, скръб или 
недоволство? 
32 Именно в изпитанията си трябва да 
давате най-добрия пример за извисяване, 
вяра и смирение. 
33. Този, който е в състояние да придаде 
това одухотворяване на живота си, винаги 
чувства мир и дори когато спи, сънят му е 
спокоен и отпочинал, от което духът се 
възползва, за да се отдели от тялото в 
посока към отвъдното, където получава 
онези Божествени силови потоци, от които 
се храни и в които позволява на тялото да 
участва. (292, 45 - 51) 
 
Молитва, изучаване, бдителност, 
обновяване и одухотворяване  
34 Възлюбени ученици, пак ви казвам: 
бдете и се молете, защото плътта е 

немощна и в своите слабости може да 
заблуди Духа. 
35 Духът, който умее да "бди", никога не се 
отклонява от пътя, който неговият Господ 
му е предначертал, и е способен да 
приложи своето наследство и своя дар, 
докато не постигне своето развитие. 
36. Този човек ще премине изпитанията си, 
защото живее бодро и никога не позволява 
на тялото [душата] да го владее. Който бди 
и се моли, винаги ще излиза победител от 
житейските кризи и ще върви здраво по 
пътя на живота. 
37. Колко различно е поведението на онзи, 
който забравя да се моли и да "бди"! Той 
доброволно се отказва да се защитава с 
най-добрите оръжия, които съм дал на 
човека, а именно вярата, любовта и 
светлината на познанието. Той е този, който 
не чува вътрешния глас, който му говори 
чрез интуицията, съвестта и сънищата. Но 
сърцето и умът му не разбират този език и 
не вярват на посланието на собствения си 
дух. (278, 1 - 3) 
38 Молете се за обърканите духове, за 
онези, които са приковани към земята, за 
онези, които все още не са в състояние да 
се отделят от телата си в земните недра, за 
онези, които страдат и плачат заради 
непонятния траур, който се поддържа на 
земята заради тях. 
39 Простете и на тях и не съдете вече онези, 
които са посели зло в сърцата ви. Ако очите 
ти можеха да ги видят как коленичат и 
молят за прошка, нямаше да си толкова 
несправедлив към тях. Помогни им да се 
издигнат в безкрайността, издигни ги с 
любящия си спомен, разбери, че те вече не 
принадлежат на този свят. (107, 15) 
40. Не бива да се задоволявате с първите си 
дела, мислейки, че сте придобили 
достатъчно заслуги за усъвършенстването 
на духа си. Но за да можете ежедневно да 
научавате нови уроци и да откривате по-
големи откровения, винаги отделяйте 
време за изучаване на моето дело. 
41 Любознателният ученик винаги ще чуе 
отговор на въпросите си, а в моменти на 
изпитание винаги ще чуе бащинския ми 
съвет. 
42 Напредналият ученик ще бъде източник 
на любов към ближните си, ще се чувства 
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истински надарен от своя Отец с наследство 
и ще разпознае, че е настъпил моментът да 
се заеме с изпълнението на своята велика 
духовна мисия сред хората. (280, 40 - 42) 
43. Колкото повече се усъвършенствате, 
толкова по-близо ще видите целта. Не 
знаете дали сте само на крачка от 
спасението си, или ви предстои още дълъг 
път. Казвам ви само да желаете и да се 
подчинявате на това слово, което е гласът 
на моя Божествен Дух. 
44 Пазете се от нарушаване на закона, от 
повтаряне на една и съща грешка. Вземете 
присърце поправката - това е молба, която 
вашият Отец отправя към вас, защото не 
искам да ви виждам да живеете напразно 
на земята и после да плачете за 
непослушанието си. (322, 60) 
45. не се страхувай от говоренето на 
човеците, нито от техните съдби; страхувай 
се от съда на твоя Бог. Помнете, че ви казах, 
че съм неумолим като Съдия. Затова винаги 
Ме желайте като Отец, като Бог, за да не ви 
липсва нищо в живота ви. (344, 31) 
46 Не се учудвай, народе Мой. Живейте 
винаги нащрек и бъдете верни стражи. Не 
се страхувайте от думите, които 
собствените ви братя и сестри ви казват, за 
да ви убедят, че сте в грешка. 
47. Стойте твърдо, защото ще дам големи 
награди на "войниците", които са верни на 
Моето дело - тези от вас, които са 
изправени пред тези трудни времена на 
объркване на световните възгледи, 
вероизповедания и религии. 
48. всички твои ближни ще уважаваш 
високо по същия начин, както уважаваш 
Моето дело, и ще посочваш наставленията, 
които ще ти оставя отново. Ако хората ви се 
подиграват, нека го правят, защото 
светлината на Светия Ми Дух ще достигне 
до тях и тогава в сърцата им ще настъпи 
покаяние. (336, 18) 
49. Не стойте на едно място, о, ученици! 
Както винаги съм ви казвал, нека вървите 
твърдо по пътя на доброто и напредъка, 
защото идват времена, когато само 
доброто ще помогне на човека, когато само 
добродетелта и истината ще го подкрепят 
по пътя на борбата и спора. 
50 Наближават дните, когато измамата ще 
падне, когато лъжата, лицемерието, 

егоизмът, всяко лошо семе ще свърши чрез 
тежки посещения, падания и удари. 
51 Затова Учителят ви казва: Ставайте все 
по-силни в доброто! Убедете се, народе 
мой, че не можете да получите зло за 
доброто, което правите. Ако за доброто, 
което вършите на земята, пожънете зъл 
плод или зла награда, този зъл плод е 
временен, той не е окончателният плод, 
казвам ви истината. Трябва да упорствате, 
докато пожънете. (332, 31) 
 
Предупреждения, отправени към 
църквите на откровението  
52 Горко на онзи, който тълкува словото Ми 
според собственото си желание, защото той 
ще ми отговаря за това. 
53 На земята много хора са се посветили на 
фалшифицирането на истината, без да 
осъзнават отговорността, която имат като 
сътрудници в делото на любовта на Отец. 
54 В това време на съд, което мнозина не 
познават, защото не знаят как да тълкуват 
събитията, които преживяват, съдът е във 
всеки дух и изисква от него, по време на 
поклонничеството му в този свят, отчет за 
делата му във и извън закона на любовта. 
55 Който промени в тези писания смисъла 
на моите откровения, дадени чрез 
вдъхновение, ще отговаря за това пред 
мен. 
56. Затова трябва да действате честно, 
защото тези учения са моето наследство от 
любов към децата ми, които, независимо 
дали са въплътени или в духа, очакват по-
подробни учения. (20, 12 - 14) 
57 Не искам да виждам лъжа в теб, 
Израилю, защото един ден тя ще се открие 
и тогава светът ще каже: "Тези ли са 
учениците на Учителя? Ако те са лъжливи 
ученици, тогава и Учителят е бил лъжлив, 
който е живял сред тях, за да им предаде 
лъжата." (344, 10) 
58 Вие сте тези, които са назначени да 
облекчат болката на хората, да научат да се 
молят богохулниците, които дълго време не 
са издигали духа си в молитва. 
59 Но за целта трябва всеки ден да се 
одухотворявате все повече и да се 
освобождавате от материализма. 
60. Защото не искам да бъдете прекалено 
възбудени спиритисти, не. Фанатизмът е 
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отвратителен в Моите очи и именно него 
искам да премахна сред вас. Съвестта ще ви 
подскаже как да живеете в хармония с 
всичко. (344, 17 - 18) 
61. Чуйте Ме, хора, чуйте Ме, ученици: Аз 
сега ви давам светлина и ви освобождавам 
от вериги, окови и тъмнина. И все пак не ви 
упълномощавам да направите от това 
произведение друга религия, нито да го 
напълните с образи и ритуали, както 
обикновено - не! 
62. Знайте точно в какво се състои 
свободата, която ви нося, за да не я 
замените с нов фанатизъм. 
63. Не сте ли осъзнали, че умът ви, а заедно 
с него и духът, са били спрени в своето 
разгръщане? Не си ли спомняте за потока 
от фалшиви страхове и предразсъдъци, 
наследени от вашите предци, от които ви 
освободих, за да можете безпрепятствено 
да гледате истината и да приемате 
светлината? (297, 20 - 21) 
64. Земята ще бъде влажна и готова да 
приеме семената на моите сеячи и тук е 
уместно да помислите за отговорността на 
тези сеячи. Би ли било правилно този 
народ, след като човечеството се освободи 
от фанатизма и безсмисленото поклонение, 
да дойде с ново идолопоклонничество? Не, 
възлюбени ученици и студенти. Ето защо на 
всяка крачка от пътя ви има уроци и 
изпитания. (292, 44) 
 
Предупреждение срещу продължаването 
на прокламациите след 1950 г. и 
фалшивите "Христови прокламации  
65. След деня, определен от моята 
Божественост, вече няма да чувате думите 
ми. Но това ще бъде записано в съвестта ти, 
в сърцето ти и в книгите. 
66 Който след това се издигне като 
гласоподавател и призове лъча Ми, не знае 
присъдата, която произнася над себе си. 
67. предупреждавам ви, за да не слушате 
лъжливи пророци, лъжливи 
гласоподаватели и лъжливи "Христос". 
Събуждам ви, за да избегнете объркването 
във времето и да предотвратите 
проникването на духове на мрака сред вас. 
Внимавайте, защото заради тези учения ще 
трябва да Ми дадете отчет, ако не сте 
подготвени. (229, 40 - 41) 

68. Това вече е последният период от 
време, в който ще бъда с вас в тази форма. 
Повярвайте в това и също така повярвайте, 
че няма да се върна на този свят, за да 
направя словото Си чуваемо в материален 
план, а още по-малко да стана човек. 
69. Подгответе се, защото до вас ще 
достигнат слухове от хора, които твърдят, че 
Аз съм се завърнал, че Христос е дошъл на 
земята. Тогава ще останете верни и ще 
кажете с убеденост: "Господ е духовно с 
всички свои деца". 
70. но ако спите и не се одухотворявате, ще 
отричате, че съм оттеглил словото Си; и 
като станете богохулници и непокорни, ще 
призовавате лъча Ми върху множествата, 
като им казвате: "Нека помолим Онзи, 
Който ни е дал словото Си, да продължи да 
ни говори. Нека Му принесем песни и 
химни, за да ни чуе". 
71. но истина ви казвам: Моят лъч няма да 
се върне в човешкия ум, защото няма да 
подкрепя вашата глупост. 
72. Какво бихте могли да очаквате? че 
думите на привидната светлина ще ви 
объркат. Не е ли това, което желае сърцето 
ви? Подгответе се за това изпитание и 
върху вашето послушание и смирение ще 
засияе светлината на моето вдъхновение. 
73. съобщавам ви, че ако до 1950 г. не се 
осъществи обединението на тези църкви в 
един народ, много скоро ще настъпи 
объркване, защото ще има такива, които ще 
твърдят, че Учителят продължава да се 
изявява, и тогава горко на този народ! Все 
още ли не сте предвидили тази заплаха? 
74. все още този дух на братство и единство 
не се е пробудил сред вас, а вие очаквате, 
че събитията ще ви обединят. Но ако 
очаквате това, вместо това ще видите мор, 
безредици, войни и съда на природните 
сили, които ще се разразяват, докато в 
света вече няма място за мир - нито на 
повърхността на земята, нито във 
вътрешността й, нито в морето, нито в 
небето. (146, 24 - 26) 
75 Трябва да се подготвите и тогава винаги, 
когато сте събрани заедно - независимо 
дали в тези църковни храмове, в домовете 
си или на открито - ще усещате моето 
духовно присъствие на тези събрания. 
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76 Но внимавайте, защото ще се появят и 
лъжливи ученици, които ще провъзгласят, 
че имат пряка връзка с Отца, и ще дават 
лъжливи наставления и вдъхновения. 
77 Аз ви научих да различавате истината от 
измамата, да познавате дървото по плода 
му. (260. 65 - 66) 
78. 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. 
79. Ще видите да се появяват фалшиви 
прояви, приписвани на Мен; слухове за 
божествени пратеници, които носят 
послания на света; секти, наречени Седемте 
печата, и много объркани и двусмислени 
учения. 
80. 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 духовно 
объркване, защото Моето слово ще бъде 
светлина в моментите на най-голям мрак, 
която ще ви накара да видите моята 
кристално ясна и вечна истина. (252, 15 - 17) 
 
пороци, лицемерие, поквара  
81 Суетата е пуснала корени в онези, които, 
мислейки, че са постигнали пълното 
познание на истината, са се смятали за 
учени, силни, непогрешими, велики и 
абсолютни, без да осъзнават, че често са 
грешали. 
82. не искам в този народ, който тепърва 
започва да се формира под светлината на 
тези учения, утре да се появят хора, които, 
объркани от суетата си, да тръбят, че са 
превъплъщение на Христос или нови 
Месии. 
83 Тези, които извършват такива действия, 
са онези, които смятат, че са разбрали 
цялата ми истина, но в действителност са 
далеч от пътя, начертан от Христос, а 
именно пътя на смирението. 
84 Проучете земния живот на Исус и ще 
откриете дълбоко и незабравимо учение за 
смирението. (27, 3 - 6) 
85. Един от най-сериозните недостатъци на 
характера е лицемерието. Не говорете на 

висок глас за любовта, докато не сте 
способни да Ме обичате в своите ближни. 
86. Колко от тези, които осъждат целувката 
на Юда, не искат да осъзнаят, че са дали на 
брат си целувката на привидно братство и 
са го предали отзад! Колко от тези, които 
казват, че служат на нуждаещите се, носят 
светлина, истина, благотворителност в 
замяна на пари? 
87. Защо, когато някой те плашеше с 
въпросите си, ти постъпи като Петър в 
моментите на слабост, като се отрече от 
Мен и потвърди, че дори не Ме познава? 
Защо се страхуваш от човешката 
юрисдикция, а не от Моята? 
88. Но наистина, казвам ви, между 
Божественото правосъдие и вашите грехове 
е застъпничеството на Мария, вашата 
Небесна Майка, която винаги се застъпва за 
вас. (75,34) 
89 Никой няма право да съди постъпките на 
ближния си, защото ако чистият не го 
прави, защо да му се позволява да го прави 
този, който има петна в сърцето си? 
90. казвам ти това, защото ти винаги се 
стремиш да изследваш семето на брат си, 
надявайки се да откриеш недостатъци в 
него, а после да му покажеш своето семе и 
да го унижиш, като му кажеш, че твоето 
дело е по-чисто и по-съвършено. 
91. Единственият съдия, който знае как да 
прецени делата ви, е вашият Отец, който 
живее на небесата. Когато Той се появи със 
Своите везни, не този, който разбира 
повече, ще има по-големи заслуги в 
Неговите очи, а този, който знае как да 
бъде брат на ближния си и дете на своя 
Господ. (131, 55 - 57) 
92 Учете се и действайте, поучавайте и 
чувствайте това, което правите и казвате, 
потвърждавайте учението ми с делата си. 
Не искам лицемери сред моите ученици. 
Помислете си какво би станало с 
човечеството и с вас самите, ако това дело, 
основано с толкова много любов и 
търпение, бъде сринато от липсата на 
морал, добродетели и истинност в живота 
ви. (165, 25) 
93. вече не се стремете към удоволствията 
или лекомислието на света. Следвайте 
идеала да направите живота си безупречен, 
тъй като през цялото ви съществуване Аз 
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ще ви давам онези удовлетворения, които 
са стимул за сърцето ви. (111, 61) 
94. Горко ти, ако злите наклонности са по-
силни от добродетелите, които имаш в духа 
си, и ако моето учение не дава плод! Ако не 
размишляваш и не вникваш в Словото Ми, 
мислейки, че изпълняваш волята Ми, Моята 
светлина ще те разтърси. Но ако знаеш 
цялата истина, ще си спомниш, че Аз те 
изпратих на света, за да вършиш 
благотворни дела. (55, 6) 
95. Горко на онези, които в това време със 
своето безсрамие и непослушание дават 
лош пример на децата, които съм изпратил 
(на земята) с духовна мисия! Ще бъдете ли 
като тълпите, които с викове и подигравки 
поведоха Исус към Голгота, всявайки ужас в 
сърцата на децата, които не можеха да си 
обяснят защо измъчват и убиват човек, 
който само раздаваше благословии. 
96. Всеки път, когато Исус падаше, тези 
невинни плачеха. Но наистина, казвам ви, 
плачът им беше повече от дух, отколкото от 
плът. Колко от тях по-късно Ме последваха 
и Ме обикнаха, без да е изтрит от сърцата 
им споменът за това, на което бяха станали 
свидетели невинните им очи. (69, 50 - 51) 
 
Фалшиви глоби и фалшиви очаквания  
97. пазете се да не правите погрешно 
разбрани покаяния и не лишавайте тялото 
си от това, от което се нуждае. Напротив, 
спестете му това, което му вреди, дори ако 
това означава жертва за него. Това ще бъде 
покаянието, което е благоприятно за духа 
ви и следователно е угодно на Отца. (55,40) 
98. ти вече виждаш в Бога не толкова съдия, 
колкото Отец на съвършената и неизменна 
любов, и ти казвам, че е добре да виждаш в 
Бога своя Отец. 
99. Въпреки това трябва да ви кажа, за да 
ви държа будни, че и вие, подобно на онзи 
древен народ, можете да изпаднете в нова 
грешка и тази грешка може да се състои в 
това, че не полагате усилия да се 
усъвършенствате морално и духовно или че 
не се притеснявате да грешите постоянно и 
тежко, като вярвате, че Отец е над всяка 
любов и ще ви прости. 
100. Разбира се, Бог е любов и няма 
престъпление, колкото и тежко да е то, 
което Той да не прости. Но знайте добре, че 

от тази божествена любов произлиза 
неумолима справедливост. 
101 Съзнавайте всичко това, така че това, 
което сте приели в себе си като знание за 
моето учение, да отговаря на истината и да 
унищожите всички погрешни идеи, които 
може да са налице у вас. 
102. Не забравяй, че макар любовта на Отца 
да ти прощава, петното - въпреки прошката 
- остава отпечатано върху духа ти и че 
трябва да го измиеш чрез заслуги и така да 
станеш достоен за любовта, която ти е 
простила. (293,43 - 44) 
103 Един глас те събуди - мил и утешителен 
глас, който те призовава в царството на 
светлината и живота, но който може да се 
превърне в праведност, ако решиш да 
продължиш да унижаваш духа си и да не се 
подчиняваш на закона. 
104 На послушните и смирените Моето 
слово казва: Стойте твърдо, защото ще 
спечелите много от Моята благодат и ще 
извършите много за братята и сестрите си. 
105 На неразумните гласът ми казва: Ако не 
се възползвате от тази благословена 
възможност да избягате от мръсотията на 
греха или от тъмнината на невежеството, в 
което живеете, ще видите как времена и 
векове ще преминат през духа ви, без да 
научите какво е донесъл Господ в Своето 
послание и какви са духовните дарове, 
които е открил на Своя народ. 
106. Вярно е, че за всички ще настъпи 
подходящо време да се спасят и да се 
издигнат към висините. Но горко на онзи, 
който отлага този ден! Горко на онзи, който 
изпуска възможностите за развитие на духа 
си, защото се е отдал на безсмислиците на 
този свят! Той не знае колко дълго ще 
трябва да чака за нова възможност, нито 
пък знае колко горчиво ще бъде 
възнаграждението му. 
107 В това не се крие най-малкото 
възмездие или най-лекото наказание от 
страна на Отца, а Неговата сурова и 
неумолима справедливост. 
108 знаеш ли днес, откакто съм се намерил 
сред теб, дали не си пропуснал или оставил 
неизползвани предишни възможности и 
знаеш ли колко време е чакал твоят дух, за 
да му бъде дадена тази нова възможност 
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да изпълни мисията, която му е поверена 
отдавна? 
109. Какво знае сърцето или умът ви за 
миналото на неговия дух, за съдбата му, за 
дълговете, задълженията и изкупленията 
му? Нищо! 
110. Затова не трябва да прекъсвате 
съвършенството на духа, нито да го 
изкушавате с любов към благата на света. 
Той трябва да следва друг път, други цели, 
други идеали. (279, 16 - 19) 
 
Предупреждение към народите и силните 
на земята  
111. Горко на хората, ако милосърдието и 
активното милосърдие не избухнат накрая 
в сърцата им! Горко на хората, ако накрая 
не постигнат пълно познание за своите зли 
дела! Собствената им ръка отприщва върху 
тях яростта на природните сили и се опитва 
да излее върху народите чашата на болката 
и горчивината. Дори когато пожънат 
резултата от работата си, някои ще кажат: 
"Това е Божието наказание". (57, 82) 
112. Горко на народите, които упорито се 
придържат към своето 
идолопоклонничество, фанатизъм и 
традиции! Те няма да могат да видят моята 
светлина и няма да усетят безкрайното 
щастие от пробуждането на духа. 
113. Вярно е, че моето учение ще разтърси 
света. Но когато борбата приключи, на 
земята ще се почувства истинският мир - 
този, който извира от моя дух. Само 
глупавите, упоритите и коравосърдечните 
ще продължат да страдат. (272, 12 - 13) 
114. Аз се усещам в твърдите сърца на 
хората - тези, които възнамеряват да 
разпалват войни - за да разберат, че Моята 
воля е по-силна от техните войнствени 
намерения. Ако сърцето на тези хора 
остане твърдо и не се остави да бъде 
променено от Моята воля, Моята 
справедливост ще бъде усетена по цялото 
земно кълбо. (340, 33) 
115 Отново, както по времето на Ной, 
хората ще се присмиват на пророчествата и 
едва когато усетят, че потопът вече 
погребва телата им, ще започнат да вярват 
и да се покайват. 
116. Моята Милост винаги е искала да те 
спре в твоята прибързаност, но ти никога не 

си искал да Ме послушаш. Содом и Гомора 
също са предупредени да се страхуват и 
покаят, за да избегнат унищожението си. Но 
те не послушаха гласа Ми и загинаха. 
117. също така призовах Йерусалим да се 
моли и да се върне към истинското 
поклонение на Бога. Но неговото 
невярващо и плътско сърце отхвърли 
бащинското Ми увещание и трябваше да 
бъде убедено в истината чрез случилото се. 
Колко горчиви бяха тези дни за Йерусалим! 
118. Сега признавате ли истината, че сте все 
същият? Защото ти не си искал да напуснеш 
духовното си детство, за да израснеш и да 
се изкачиш по пътя на мъдростта, който е в 
моето слово. 
119. изпращам на всички вас това послание, 
което ще послужи на народите и нациите 
като пророчество, за пробуждане, за 
бдителност. Блажен си, ако вярваш в 
съдържанието му. 
120 Размишлявайте върху значението им, 
но след това наблюдавайте и се молете, 
защото ако го направите, вътрешна 
светлина ще ви води и висша сила ще ви 
защитава, докато не се окажете в 
безопасност. (325, 73-77) 
 

Глава 62 - Думи за публиката в 
Мексико  
 
Думи за публиката в Мексико 
1 ученици, влезте в себе си, чуйте и 
почувствайте Ме, както преди. Спомнете си 
как изповядахте, че това Слово е вашият 
живот и светлината на вашата съдба. не 
забравяйте, че днес ви казвам: каквото ви е 
нужно, ще ви се даде навреме. 
2 Налейте отново масло в светилниците си, 
за да заблести отново пламъкът на вярата и 
знанието. 
3 Не спете, събудете се и се молете, защото 
Учителят може да ви изненада, когато 
влезе в жилището ви, както правеше в 
онези дни на духовно извисяване, когато 
усещахте присъствието Ми на всяка крачка. 
4 Тогава ще видите как животът ви ще бъде 
осветен отново от онази светлина, която е 
престанала да ви осветява, без да го 
осъзнавате, и тя ще ви върне увереността в 
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едно бъдеще, изпълнено с изобилие и 
мъдрост. (4, 27 - 29) 
5. 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 словото 
ми. Но аз искам да бъдете духовници чрез 
практикуване на доброто, чрез познаване 
на същността на живота, чрез любовта към 
ближния, чрез служене на Бога чрез щедро, 
плодотворно и добродетелно 
съществуване. (269, 55) 
6 на някои дадох скромен произход в света, 
за да могат в живота си да вземат пример 
от Учителя; на други дадох богат дом, за да 
могат да подражават на Исус, който, макар 
и цар, напусна трона си и служеше на 
бедните, болните и грешниците; на трети 
дадох богат дом, за да могат да подражават 
на Исус, който, макар и цар, напусна трона 
си и служеше на бедните, болните и 
грешниците 
7 Заслугата на онзи, който слиза от 
социалното си положение, за да служи на 
ближните си, които и да са те, е толкова 
голяма, колкото и на онзи, който се издига 
по пътя на любовта от мизерния си и 
неизвестен живот до висотата на 
праведните. (101, 55 - 56) 
8 питате Ме защо дойдох при вас, защото 
виждам, че сте забравили пътя за връщане 
в утробата, от която сте излезли, и ви го 
показвам отново. 
9. Пътят е Моят закон и като го следва, 
духът ще постигне безсмъртие. Показвам ви 
портата, която е толкова тясна, колкото и 
пътят, който ви показах по време на Моето 
учение. (79, 2 - 3) 
10. Вие, които Ме слушате, трябва да 
подготвите пътя за онези, които ще Ме 
приемат духовно. Не случайността е довела 
до Моето присъствие онези, които са 
получили Моите наставления, както няма 
да бъде случайност и развитието на 
даровете на Духа у онези, които ще усещат 
Моето присъствие без нуждата от човешки 
глас. (80, 4) 
11 Предназначих те да разпространяваш на 
земята доброто, което е истинската 
духовност. 
12 Чувствате ли се твърде некомпетентни и 
незначителни? Смятате ли, че сте твърде 

нечисти, за да можете да натоварите духа 
си с подобна задача? Причината е, че не 
познавате Моята мъдрост и Моята милост, 
че не наблюдавате с открити сетива 
примерите за учение, които ви давам на 
всяка крачка чрез природата. 
13 Не виждаш ли как слънчевите лъчи, 
осветявайки всичко, достигат и до най-
замърсената локва, изпаряват я, издигат я в 
атмосферата, пречистват я и накрая я 
превръщат в облак, който преминава над 
земите и ги прави плодородни? (150, 51 - 
53) 
14 Освободи духа си тук, в Моето 
присъствие, от всички нечистотии и го 
освободи. Не се страхувайте, защото няма 
да Ми разкриете никаква тайна, Аз ви 
познавам по-добре, отколкото вие самите 
се познавате. Изповядай Ми се в най-
дълбоката си същност, Аз ще те разбера по-
добре от всеки друг и ще ти простя 
прегрешенията и вината ти, защото само Аз 
мога да те съдя. 
15 Но когато се помириш с Отца си и чуеш в 
същността си химна на победата, който пее 
духът ти, седни в мир на Моята трапеза, 
като ядеш и пиеш храната на Духа, която се 
съдържа в смисъла на Моето слово. (39,71) 
16. Много от вас идват с плач, след като са 
проклели болката. Прощавам ви грешките, 
тъй като те идват от вашето невежество. 
17. Успокойте сърцето си и направете ума 
си възприемчив, за да можете да разберете 
това, което ви казвам сега, деца-ученици на 
живота: когато отново почувствате, че 
сърцето ви е пронизано от болка, отделете 
се за кратко от всичко, което ви заобикаля, 
и останете сами. Там, в интимната 
атмосфера на спалнята си, поговорете с 
духа си, вземете болката си и я 
изследвайте, сякаш вземате в ръка някакъв 
предмет, за да го разгледате. 
18 По този начин изследвайте скръбта си, 
разберете откъде идва и защо се е появила. 
Вслушайте се в гласа на съвестта си и 
наистина ви казвам, че ще извлечете от 
това съзерцание съкровище от светлина и 
мир за сърцето си. 
19 Светлината ще ти покаже пътя, по който 
да премахнеш болката, а мирът ще ти даде 
сила да устоиш, докато изпитанието 
свърши. (286, 26 - 28) 



304 
 

20. Трябва да продължите да се стремите 
да бъдете духовно 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. 
21 Моето учение учи не само да вярвате в 
Божията сила, но и да вярвате в себе си. 
(246, 40 u. - 41 o.) 
22 Днес вие казвате: "Бог е в нас"; но вие го 
казвате, без да го усещате и без да го 
разбирате, 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. Гласът Ми ще прозвучи в 
съвестта, вътрешният съдия ще бъде чут и 
ще се усети топлината на Отец. (265, 57) 
23 Това наставление идва в сърцето ти, 
където са се родили решения за 
усъвършенстване и благородни чувства. 
24 Ако си страдал много и си плакал, докато 
си бил готов да Ми отвориш вратата на 
сърцето си, истина ти казвам: който е 
страдал много, той е изкупил 
престъпленията си и ще му бъде простено. 
(9, 37 - 38) 
25. ти плачеш, народе мой, защото усещаш 
в покайното си сърце любовта на Учителя. 
Беше ви казано, че никой, който дойде 
пред Отец с тежка вина в духа си, няма да 
получи прошка и че ще трябва да понесе 
вечно проклятие. 
26. Но как разбрахте, че Моята Божествена 
справедливост е толкова чудовищна? Не 
сте ли забелязали как ясно показах чрез 
Исус, че най-нежните Ми думи и най-
любящите Ми погледи са предназначени за 
онези, които са съгрешили най-много? Как 
бих могъл да провъзглася едно учение в 
света, а във вечността да правя обратното? 
(27, 41) 
27 В горчивите и трудни моменти от живота 
си се утешавайте с мисълта, че Моят мъдър 
и съвършен закон съди всичко. 
28 Аз бях в болката ви, за да Ме търсите 
чрез нея. Аз ви натоварих с бедност, за да 
се научите да просите, да бъдете смирени и 
да разбирате другите. 
29 Аз дори не ви давах насъщния хляб, за 
да ви покажа, че този, който се уповава, 

прилича на птиците, които не се тревожат 
за утрешния ден; те виждат изгрева като 
символ на Моето присъствие и когато се 
събудят, първото нещо, което правят, е да 
изпратят своите трели като благодарствена 
молитва и доказателство за тяхното 
доверие. (5, 55 - 57) 
30. Понякога Ми казвате: "Господи, ако 
имах всичко, ако не ми липсваше нищо, 
щях да сътруднича на Твоето духовно дело 
и да практикувам благотворителност." Но 
знайте, че като хора вие сте непостоянни и 
че всички днешни решения, тъй като не 
притежавате нищо, ще се променят, ако ви 
дам всичко, което желаете. 
31 Само любовта на Бога към Неговите деца 
е неизменна. 
32 Предварително знам, че ако ви дам 
изобилни дарове, вие ще погинете, защото 
познавам вашите избори и слабости. (9, 55 - 
57) 
33 когато ви казах да се откажете от 
удоволствията, вие изтълкувахте думите Ми 
погрешно и накрая си помислихте, че Ми е 
по-приятно да ви видя да страдате, 
отколкото да ви видя да се радвате; Аз съм 
този, който ви казваше да се откажете от 
удоволствията; Аз съм този, който ви 
казваше да се откажете от удоволствията. 
34 Тъй като Аз съм твой Баща, как можеш 
да мислиш, че предпочитам да те виждам 
плачещ, а не усмихнат? 
35. Когато ти казах да се откажеш от 
удоволствията, имах предвид само тези, 
които са вредни за духа или за тялото ти. Но 
аз казвам, че трябва да получите за духа и 
за сърцето си благотворни удовлетворения, 
които са постижими за вас. (303,27) 
36. Дори не те помолих да повярваш в Мен, 
когато намери пътя си тук. Аз бях този, 
който ви изпревари и ви даде 
доказателство, като изцели физическите ви 
болести, даде мир на духа ви или нещо, 
което сте смятали за недостижимо. 
37 след това, когато повярвахте в Мен и се 
посветихте вярно на изпълнението на Моя 
закон, Аз показах на всеки неговата задача, 
за да не се заблуждава и да поема само 
това, което му се полага, като дава милост и 
любов на своите братя и сестри, както 
направих с вас. 
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38. Смятате ли, че всички, които 
преподават, са майстори? Мислите ли, че 
всички, които наричат себе си Божии 
служители, са Мои пратеници или че Аз съм 
им дал задачата, която изпълняват? 
Смятате ли, че всички, които управляват, 
ръководят и заповядват в света, притежават 
необходимите способности, за да 
изпълняват тази задача? Не, хора! Колко 
малко са онези, които изпълняват 
повереното им в действителност 
поръчение! Докато някои узурпират 
позиция, която не им принадлежи, онези, 
които трябва да я заемат, се чувстват 
унизени и отстъпени. (76, 36 - 37) 
39. Не мислете, че се чувствам засегнат, ако 
някой не вярва в присъствието Ми на тази 
проява, защото с нищо няма да бъде 
засегната Моята истина. Колко много хора 
са се съмнявали в съществуването на 
Божествено същество, което е създало 
всички чудеса на вселената, и въпреки това 
слънцето не е престанало да им дава своята 
светлина. (88, 7) 
40. Днес ти отвори вратите на сърцето и ума 
си за светлината на Моето учение. С какви 
дела ще Ме прославите? 
41. Всички вие мълчите; духът мълчи пред 
Мен, а също и тялото. Преклонете шии и се 
смирете. И все пак не искам Моите деца да 
се смиряват пред Мен. Искам те да бъдат 
достойни да вдигнат лицата си и да 
погледнат към Моето, защото Аз не търся 
слуги или роби; не търся същества, които се 
чувстват като изгнаници, изверги, Аз идвам 
при Моите деца, които толкова много 
обичам, за да могат, чувайки гласа на Моя 
Отец, да издигнат духа си по пътя на 
неговото възходящо развитие. (130, 39 - 40) 
42. възлюбени ученици, бдете над делото 
Ми с ревност, следвайте указанията Ми и 
ще Ми свидетелствате с това. Мария, твоята 
любяща Майка, също се спуска при теб и те 
изпълва с благодат, като те учи на 
съвършена любов и превръща сърцето ти в 
извор на милосърдие, за да можеш да 
вършиш велики дела на любов сред 
ближните си и да познаваш истината. Тя е 
Моят сътрудник и освен Моето Слово като 
Учител и Съдия, има и нейно Слово като 
Майка и Застъпник. Обичайте я, хора, и 
призовавайте името ѝ. Истина ви казвам, че 

Мария бди над вас и стои до вас не само в 
тези дни на изпитание, но и завинаги. (60, 
24) 
43 Нарекох ви "мариански народ", защото 
умеете да обичате и признавате 
Божествената Майка и да идвате при нея 
като дете, което иска нежност, или като 
грешник, който търси застъпничество. 
44. Присъствието на Мария в света е 
доказателство за моята любов към хората. 
Нейната чистота е небесно чудо, което ви е 
разкрито. От Мен тя слезе на земята, за да 
стане жена, така че в утробата ѝ да покълне 
божественото семе - тялото на Исус, чрез 
което ще проговори "Словото". В 
настоящето тя се разкрива наново. (5, 9 - 
10) 
45 Необходимо е човешкото сърце да 
опознае из основи скъпоценното послание, 
което нейният Дух донесе на света, и след 
като узнаете цялата истина, трябва да 
изкорените от сърцето си всяко 
идолопоклонническо и ентусиазирано 
поклонение, което сте й посветили, и 
вместо това да й предложите своята 
духовна любов. (140, 43) 
46 Някои Ми казват: "Господи, защо не 
позволиш на всички нас да Те видим, както 
нашите братя и сестри, които 
свидетелстват, че Те виждат?" 
47. О, вие, слаби сърца, които трябва да 
видите, за да повярвате! Каква заслуга 
имаш в това да видиш Исус във видение в 
човешка форма, въпреки че духът ти може 
да Ме възприема неограничено и 
съвършено чрез любов, вяра и усещане за 
Моята Божествена същност? 
48 Ти вършиш зло, когато завиждаш на 
онези, които имат дарбата да виждат 
духовното във фигури или символи по 
ограничен начин; защото това, което те 
виждат, не е точно Божественото, а символ 
или алегория, която им говори за 
духовното. 
49 Задоволявайте се с даровете си и 
проучвайте свидетелствата, които 
получавате, като винаги търсите смисъла, 
светлината, наставлението и истината. (173, 
28 - 30) 
50. Никога не фалшифицирайте Моите 
учения. Представете Моята работа като 
книга, която съдържа само чистота, и когато 
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завършите пътуването си, ще ви приема. 
Няма да гледам на петната в духа ти и ще ти 
дам Божествената си целувка, която ще 
бъде най-голямата награда, когато 
пристигнеш в Обетованата земя. Защото ви 
дадох шепа семе в това време, за да се 
научите да сеете на плодородни ниви и да 
го умножавате там. (5, 27) 
51 Преценете отговорността си, възлюбени 
хора, помислете, че всеки пропуснат ден е 
ден, с който отлагате идването на Благата 
вест в сърцата на вашите ближни - че едно 
пропуснато указание е един хляб по-малко, 
който да предложите на нуждаещите се. 
(121, 40) 
52. Вие вече познавате вкуса на плодовете 
от това дърво и Аз ви предупреждавам, за 
да не се оставите в бъдеще да бъдете 
прелъстени от лъжепророци; но вие също 
така трябва да "бдите" за своите ближни, 
като ги учите да разпознават същността на 
Моето учение. 
53 Писано е, че след моето заминаване ще 
се появят лъжепророци, които ще кажат на 
народа ми, че са мои пратеници, и ще 
дойдат от мое име да продължат делото, 
което съм извършил сред вас. 
54. горко ви, ако се кланяте на 
лъжепророци и лъжеучители, или ако 
прибавяте към Моето учение думи без 
духовно съдържание, защото тогава ще 
настъпи голямо объркване! Затова ви 
казвам отново и отново: "Бдете и се 
молете". (112, 46 - 47) 
55 Ако не се подготвите, до ушите ви ще 
достигнат неясни гласове, които ще ви 
объркат, а по-късно ще объркате с тях и 
братята си. 
56. карам ви да бъдете бдителни, така че 
след като тези прояви приключат, да не се 
опитвате да ги предприемете отново, 
защото това няма да са духове на 
светлината, които се проявяват, а объркани 
същества, които искат да разрушат това, 
което сте изградили преди. 
57 От друга страна, онзи, който знае как да 
се подготви, онзи, който вместо да иска да 
изпъкне, се стреми да бъде полезен, онзи, 
който вместо да бърза, чака с търпение, ще 
чуе ясно моето учение, което ще достигне 
до неговия дух чрез дарбите, които са в 
него: Дарби на вдъхновение, интуиция и 

прозорливост чрез молитва, духовно 
виждане и пророчески сънища. (7,13 - 14) 
58. Днес вие гледате тези гласоподаватели, 
които ви говорят с възторг, и колкото и 
голямо да е недоверието на някои, вие 
смятате, че Моето проявление е възможно 
чрез тези предаватели. Но когато хората 
видят моите ученици да проповядват 
божествени откровения в нормалното си 
състояние, те ще се усъмнят в тях. 
59 В твоята собствена църква ще се появят 
такива, които ще се съмняват, когато те чуят 
да говориш под мое вдъхновение, и ще 
трябва да имаш голяма подготовка и 
духовна чистота, за да намериш вяра. (316, 
52 - 53) 
60. Ако по пътя си наблюдаваш хора, които 
с делата си или с начина си на мислене 
доказват духовна изостаналост пред Моите 
откровения, не се плаши, защото трябва да 
знаеш, че всички хора никога не са вървели 
в един и същи ритъм. Вярвайте, че вече съм 
им оставил думите, които ще ги събудят, 
когато дойде времето. 
61 Думите, които не можете да разберете в 
момента, са точно тези, които тези хора ще 
разберат. (104,42 - 43) 
62. Вярвайте и действайте без фанатизъм. 
Издигнете се и се поставете на ниво, от 
което можете да поучавате всички свои 
събратя без оглед на вероизповедания или 
доктрини. 
63 Не се колебайте да направите добро на 
нуждаещ се човек само защото той 
практикува изостанало или несъвършено 
поклонение на Бога. По-скоро нека 
безкористната ви работа да спечели 
сърцето му. 
64 Не се затваряйте в групи и по този начин 
не ограничавайте полето си на действие. 
Бъдете светлина за всеки дух и балсам във 
всяка скръб. (60, 27) 
65. Ако твоите ближни говорят презрително 
за теб, защото си се отзовал на призива Ми, 
затвори ушите си и мълчи; те са невежи. Но 
ако приемете този въпрос като повод да ги 
съдите, горко ви, защото вече сте 
просветени от светлината на съвестта си и 
знаете какво правите. (141,27) 
66. Така че, народе мой, не изисквайте от 
всички хора да мислят и вярват като вас. 
Никога не трябва да осъждате хората, не 
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трябва да осъждате или да налагате 
наказание на този, който не ви слуша, който 
не приема вашите предложения, вашите 
учения или вашите съвети. Трябва да 
гледате на всички свои ближни със същото 
дълбоко уважение и с истинска духовна 
любов. Тогава ще научите, че всеки в своята 
религиозна практика, в своето учение, в 
своя път е достигнал до мястото, за което 
духовните му способности са му дали 
право; и до точката, в която виждате 
хората, ги е довело тяхното собствено 
развитие. (330, 29) 
67 Дори сега ви казвам, че не сте повече от 
всички останали, че убеждението, което сте 
хранили, че сте народ от привилегировани 
същества, е грешка; защото Творецът, в 
съвършената Си любов към всички Свои 
създания, не привилегирова никого. 
68. казвам ви това, защото утре трябва да 
представите на събратята си учението, 
което ви донесох през това време, и не 
искам да изглеждате на тези, които идват 
след вас, като по-висши същества, нито пък 
да изглежда, че заслугата ви е направила 
достойни да бъдете единствените, които са 
чули словото Ми. 
69 Трябва да бъдете разбиращи, смирени, 
прости, благородни и милосърдни братя и 
сестри. 
70. Трябва да сте силни, но не и арогантни, 
за да не унижавате слабите. Ако имаш 
големи познания за моето учение, никога 
не бива да се хвалиш с тях, за да не се 
почувстват твоите ближни по-слаби от теб. 
(75, 17 - 19) 
71. Дори и тук, сред моите работници, 
колко много са тези, които, без да са 
разбрали моето учение, са се смятали за 
по-висши същества, достойни за 
възхищение и почит, когато са знаели, че са 
надарени с духовна дарба. Във връзка с 
това ви питам дали можете да одобрите 
това, че един висш дух се възгордява от 
своите дарби, когато основните качества, 
които трябва да притежава, са смирение и 
милосърдие? (98, 15) 
72. Не забравяйте, че веднъж ви казах: не 
съм ви създал, за да бъдете като паразитни 
растения. Не искам да се задоволявате с 
това да не правите зло на никого. Искам да 
намерите удовлетворение от това, че сте 

направили добро. Всеки, който не върши 
добро, въпреки че би могъл да го върши, е 
направил повече зло от онзи, който, не 
можейки да върши добри дела, се е 
ограничил да върши зло, защото само това 
е знаел. (153, 71) 
73. о, Моите възлюбени деца, вие, които 
плачете като изгубени овце и със страшен 
глас викате за своя Пастир! Ако си затваряте 
очите за заобикалящата ви действителност, 
ще си мислите, че аз съм причината за 
всичките ви нещастия на земята; други 
вярват, че съм безразличен към техните 
нещастия. 
74 Колко си неблагодарен, когато мислиш 
така за твоя Отец, и колко несправедливо 
съдиш Моята съвършена праведност! 
75. Мислиш ли, че не те чувам, когато 
казваш, че се храниш само с горчивина, че 
светът, който обитаваш, е свят без щастие и 
че животът, който водиш, няма смисъл да 
съществува? 
76 усещаш ме само когато си мислиш, че те 
наказвам, че ти отказвам всякаква милост, 
забравяйки нежността и добротата на твоя 
Баща; оплакваш се от живота си, вместо да 
благославяш неговите блага. 
77 Това е така, защото затваряш очите си за 
истината и виждаш в обкръжението си само 
страдание и сълзи и изпадаш в отчаяние, 
защото вярваш, че всичко ще остане без 
награда. 
78 Колко различен щеше да бъде животът 
ти, ако вместо този бунт, това неразбиране, 
първата ти мисъл всеки ден беше да 
благословиш своя Отец и първите ти думи 
бяха благодарност за толкова много блага, 
които ти е дал с любовта си! 
79. Но ти вече не си в състояние да 
чувстваш тези добродетели, защото 
"плътта" [душата] е смутила духа ти и ти си 
забравил Моето учение; затова ти говоря за 
тези усещания, които си прогонил от 
сърцето си. (11, 4 - 9) 
80. Вие сте съгрешили, развалили сте брака 
си, извършили сте престъпления и сега, 
изправени пред истината на Моето слово, 
което ви показва прегрешенията ви, 
забравяте прегрешенията си и вярвате, че 
вашият Господ е несправедлив, когато ви 
говори за изпитания и изкупление. (17, 33) 
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81. Вие сте подложени на голямо 
изпитание, скъпи ученици. Тъй като всяко 
изпитание крие тайна за вас, не знаете дали 
то има за цел да ви укрепи в битката, да ви 
разкрие нещо, което не знаете, или да 
изкупи някакво престъпление. Но никога не 
се отдръпвайте от изпитанията, защото те 
не са изпратени с тази цел, нито пък 
надхвърлят моралните или духовните ви 
сили. (47, 26) 
82. Защо мнозина от вас се страхуват, че 
съдбата им е записана от Мен с изпитания, 
болки, наказания или нещастия? Как 
можете да мислите, че Този, който ви обича 
по съвършен начин, ви дава път, пълен с 
тръни? Наистина ви казвам, че 
несполучливият и пълен с нещастия път е 
този, който избирате по своя воля, 
мислейки, че по него ще намерите радости, 
свобода и щастие, без да разбирате, че се 
отдалечавате именно от пътя, 
предназначен за вас, по който се намират 
истинският мир, сигурност, сила, здраве, 
благополучие и изобилие. 
83. Този път, който ви предлагам в Моето 
Учение, е предопределен за вашия дух още 
от самото му създаване, така че в него най-
накрая да намерите това, което желаете. 
(283, 10 -11) 
84. Съдите повърхностно, сякаш сте деца, 
без да се замисляте, че изпитанията, които 
ви бичуват, са ваше дело. Ето защо, когато 
те се стоварят върху вас, вие желаете те да 
се махнат от вас, да промените съдбата си 
така, че да не страдате, за да не пиете 
повече чашата на страданието. 
85 Причината за това е, че не можете да 
проникнете в реалността с духовното си 
зрение, за да разберете, че всичко, което 
жънете, сте посяли сами и че сами сте си 
причинили всяко страдание. 
86. Не, вие никога не сте разбрали как да 
проникнете в истината и затова, когато 
болката нахлуе в сърцето ви, се смятате за 
жертви на Божествена несправедливост. И 
все пак ви казвам, че в Бога не може да 
съществува и най-малката 
несправедливост. 
87. Божията любов е неизменна, 
непроменима и вечна. Затова всеки, който 
вярва, че божественият дух може да бъде 
завладян от гняв, ярост и ярост, се поддава 

на голяма грешка. Такива слабости са 
възможни само при хора, които не са 
духовно зрели и не владеят страстите. 
88. Понякога Ми казвате: "Господи, защо 
трябва да "плащаме" последствията от 
дела, които не са наши, и защо трябва да 
жънем горчивите плодове, които другите са 
произвели?" - Отговарям ти, че не 
разбираш това, защото не знаеш кой си бил 
и какви са били делата ти. (290, 9 - 12) 
89. Възлюбени хора: Сърцата ви са 
изпълнени с удовлетворение при мисълта, 
че сте Мои ученици в тази "Трета епоха". И 
все пак ви казвам, че никога не трябва да 
позволявате на суетата да ви заслепи. 
Защото, ако се поддадете на тази слабост, 
вие самите вече няма да слушате съвестта 
си, когато тя ви упреква за прегрешенията 
ви. Който не започне да пречиства и 
облагородява човешкия си живот, не може 
да очаква да напредне духовно, защото 
стъпките му ще бъдат заблуждаващи, а 
делата му няма да съдържат семето на 
истината. 
90. Помислете тогава, че в Моите уроци 
понякога слизам от духовно наставление 
към съвет, за да можете да се държите 
правилно в човешкия си живот. След това 
говоря на сърцето на човека, като го 
подтиквам към обновление и го карам да 
разбере вредата, която пороците нанасят 
на тялото, и злото, което те причиняват на 
духа. 
91 Казах ви, че човек, който се оставя да 
бъде управляван от порока, е забравил, че 
духът не трябва да бъде побеждаван - 
забравил е, че истинската сила се състои в 
това да победиш злото чрез добродетелта. 
92. този човек, победен от плътта, е унизил 
себе си, нарушил е самоуважението си, от 
високото си положение на човек се е 
превърнал в бедно същество, твърде 
страхливо, за да се бори. 
93 Вместо да донесе светлина, хляб и вино 
в дома си, този човек носи сянка, страдание 
и смърт, прави тежък своя кръст, кръста на 
жена си и децата си и пречи на духовното 
развитие на всички, които са около него. 
(312, 32 - 35) 
94. разберете, че всеки от вас, който се 
откаже от лошия път, кара силата на злото 
да загуби част от властта си; че животът ви, 
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ако е праведен в делата, думите и мислите 
си, ще остави добро семе по пътя си; че 
съветите ви, ако идват от благочестиво 
сърце, ще имат силата да правят чудеса; и 
че молитвата, ако е родена от 
състрадателна и любяща мисъл, ще бъде 
послание на светлина за този, за когото се 
молите. (108, 16) 
95. Тук, при Мен, вие се пречиствате от 
всяко петно. О, само ако можехте да 
запазите тази чистота през целия си живот! 
Но тази атмосфера на духовност и братство, 
която създавате в тези часове на общуване 
и обучение, не преобладава в света. 
Въздухът, който дишате, е отровен от греха. 
96. Но вие сте усетили как, доколкото 
превръщате Моето учение в свое, от вас 
постепенно отпадат звено след звено от 
веригата, която ви свързва със света. (56, 
26- 27) 
97 Живейте винаги нащрек, защото по пътя 
ви ще има такива, които казват, че Ми 
принадлежат; но не им вярвайте в първия 
момент, вярвайте заради това, което 
изповядват със смирение, мъдрост и 
любов. 
98. Другите ще ви кажат, че са в контакт с 
Мен, докато те са първите измамени. Ето 
защо винаги трябва да сте нащрек за 
задачата, която имате, и за позицията, 
която заемате. Трябва да отворите очите и 
ушите си и да простите много неща. (12, 55 - 
56) 
99 Бъдете активни, не спете! Или искате да 
изчакате, докато преследванията ви хванат 
да спите? Ще изпаднете ли отново в 
идолопоклонство? Ще чакате ли чуждите 
доктрини да се наложат със сила или със 
страх? 
100. Бъдете будни, защото лъжепророци 
ще се появят от Изток и ще объркат 
народите. Обединете се, за да може гласът 
ви да отекне по цялото земно кълбо и да 
предупредите човечеството навреме. (61, 
25) 
101. Големи нещастия очакват 
човечеството; останете бдителни и 
молитвени във всяка болка и бедствие. 
Много страдания ще бъдат облекчени, а 
други няма да се случат, защото ще бъдат 
спрени от онези, които се молят. 

102. Когато последователите на други 
вероизповедания и секти видят, че големи 
множества следват този народ, от тези 
вероизповедания ще се появят онези, които 
ви преследват. Но не се страхувай, защото 
ако запазиш самообладание, Светият Дух 
ще постави на устните ти думи на светлина, 
които ще заглушат онези, които те клеветят. 
103. аз не ви давам убийствен меч, за да се 
защитавате, а меч на любовта. Всеки 
проблясък на неговата светлина ще бъде 
добродетел, която се излъчва от него. 
104 Колко много благодат ще намериш у 
Отца, когато чрез думите си покориш 
множеството преследвачи на Моето дело и 
ги доведеш до обръщане към Мен чрез 
делата си на любов. 
105. Това е учението, което ви дадох през 
Втората епоха и което вече бяхте 
забравили. 
106 Човешкият ум ще изпита безпокойство, 
когато се опита да разбере учението за 
тринитарно-мариинския дух. 
Материализираният човек е неудобен за 
духовния. (55, 58 -63) 
107. Колко много хора са оставили на 
Моята трапеза храната, която им 
предложих с толкова много любов, без 
дори да я докоснат. Кога отново ще 
преживеят време на благодат като 
сегашното, в което им е било съдено да 
дойдат на земята, за да чуят Моето слово? 
108. Те са твърди скали, които се нуждаят 
от бури и време, за да се износят. Тяхното 
наследство ще им бъде отнето, докато не 
знаят как да го пазят и ценят. Но те отново 
ще го притежават, защото ви казах, че това, 
което Отец дава на децата Си, никога няма 
да им бъде отнето, а само ще бъде 
запазено за тях. (48, 8) 
109. Някои от вас ще се преобразят и ще 
бъдат подготвени от Моето учение, за да 
могат да отидат да търсят изгубените в 
пустинята. Защото аз виждам човешкия 
живот така - като пустиня. Някои се чувстват 
сами сред милиони души, умиращи от 
жажда, без никой да им предложи малко 
вода; там ще изпратя Моите нови апостоли. 
110. Искам името ми отново да бъде 
произнасяно с любов от едни и да бъде 
чувано с умиление от други. Искам тя да 
бъде позната на тези, които не я познават. 
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Има хора - старци, жени и деца - които не 
знаят нищо за моето съществуване. Искам 
всички да Ме познават и да знаят, че в Мен 
имат най-любящия Баща - всички да Ме 
чуват и да Ме обичат. (50, 3) 
111. Словото Ми се сблъска с вашия 
егоизъм. Ето защо ви казах да разкажете на 
ближните си за това, което ви давам. Но 
вие искате само да се освежите с Моите 
прояви, без да поемате задължения към 
другите. 
Но Учителят не ви е призовал, за да ви 
научи на безполезни уроци; Той ви е казал 
да научите този божествен урок, за да 
можете да го използвате по-късно в живота 
си, като го приложите към ближния си. 
113. В този момент ви разкривам, че духът 
ви има стар дълг към всеки, който идва при 
вас със страдание, нужда или молба. 
Помислете с каква любов ги поставям на 
пътя на живота ви, за да можете да 
извършите своето изкупление, като ги 
превърнете в обект на активното си 
милосърдие. (76, 20) 
114. Изпълнявайте, за да не се налага да се 
връщате на земята по време на болка, за да 
събирате плодовете на своите грешки или 
на своя егоизъм. Изпълнете мисията си; 
тогава и вие ще се върнете, но ще бъде в 
мирно време, за да се освежите в грижата 
за семето, което сте оставили, когато сте 
започнали. Сега Мойсей няма да ви води, 
за да ви освободи, както беше в "Първия 
път"; ще ви води съвестта ви. (13. 17) 
115. тук са много от онези, които в други 
времена са били учители по закона или 
учени. Сега умовете им са пробудени за 
духовно познание и те са убедени, че в 
ограниченото човешко познание няма да 
намерят най-висшата истина. 
116. тук са онези, които в други времена са 
били могъщи и богати на земята, а сега са 
познали бедността и смирението. 
Благославям ги заради тяхното подчинение 
и желанието им за съвършенство. Това е 
доказателство за Моята любяща 
справедливост, тъй като Аз ги накарах да 
дойдат отново на земята, за да им покажа 
още една страница от Книгата на вечната 
мъдрост. (96, 16 - 17) 
117. Светът ви дава много радости, някои от 
които са дадени от Мен, а други са 

създадени от човека. Сега сте изпитали, че 
не сте успели да ги получите, което е 
предизвикало бунт у някои и тъга у други. 
118. трябва да ви кажа, че на мнозина в 
този момент не е дадено да заспят или да 
загинат в удоволствията и 
удовлетворенията на "плътта", защото 
задачата им е съвсем друга. 
119. В интерес на истината ви казвам, че в 
човечеството няма дух, който да не е 
познал всички наслади и да не е ял всички 
плодове. Днес твоят дух е дошъл (на 
земята), за да се наслаждава на свободата 
да Ме обича, а не да бъде нов роб на света, 
на златото, на похотта или на 
идолопоклонството. (84, 47) 
120. Вижте хората, народите, нациите, 
които полагат живота си за един идеал. Те 
са погълнати от погребалната клада на 
своите борби, мечтаейки за славата на 
света, за притежания, за власт. Те умират за 
мимолетната слава на земята. 
121 Но вие, които започвате да разпалвате 
в духа си божествения идеал, чиято цел е 
постигането на вечна слава, няма ли да 
дадете, ако не живота си, то поне част от 
него, за да изпълните задълженията си като 
ближни? 
122. Над вас бушува невидима битка, за 
която могат да разберат само подготвените. 
Цялото зло, което се излъчва от хората в 
мислите, думите и делата, целият грях на 
вековете, всички объркани хора и неземни 
духове, всички отклонения, 
несправедливости, религиозният 
фанатизъм и идолопоклонничеството на 
хората, глупавите, амбициозни стремежи и 
лъжата се обединиха в сила, която събаря, 
улавя и прониква във всичко, за да го 
обърне срещу Мен. Това е силата, която се 
противопоставя на Христос. Големи са 
войските им, силни са оръжията им, но те 
не са силни срещу Мен, а срещу хората. 
123 Аз ще се бия с тези войски с меча на 
Моята правда и ще бъда в битката с 
войските Си, от които вие ще бъдете част 
според Моята воля. 
124. Докато тази битка тревожи хората, 
които преследват удоволствията, вие, на 
които съм поверил дарбата да усещат какво 
се случва в отвъдното, трябва да бдите и да 
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се молите за братята си, защото така ще 
бдите за себе си. 
125 Христос, Княжеският боец, вече е 
извадил меча си; необходимо е той да 
отсече злото като сърп с корена и да 
създаде светлина във вселената с лъчите 
си. 
126. Горко на света и на вас, ако устните ви 
мълчат! Ти си духовното потомство на Яков 
и на него обещах, че чрез теб народите на 
земята ще бъдат спасени и благословени. 
Ще ви обединя като едно семейство, за да 
бъдете силни. (84, 55 - 57) 
127 Знам, че в лоното на този народ са 
извършени велики дела, но за Мен е 
достатъчно да знам, дори ако имената ви са 
неизвестни в света. 
128. Само аз знам истинското достойнство 
или стойност на твоите произведения, 
защото дори ти не можеш да ги оцениш. 
Понякога една малка работа ще ти се струва 
много голяма, а за други дори няма да 
знаеш, че са стигнали до Мен. (106, 49 -50) 
129. Вие, множества от хора, които Ме 
чухте - кога ще излезете от уединението и 
тъмнината си? Нарочно ли отлагате 
подготовката си, защото се страхувате от 
конфронтация? Истина ви казвам, че се 
страхува само онзи, който не се е подготвил 
духовно; защото онзи, който познава 
словото Ми и обича своя Господ и ближния 
си, няма от какво да се страхува и вместо да 
избягва хората, се стреми да ги среща, за да 
сподели с тях онова, което е получил. След 
като е изучил и вникнал в моето учение, той 
го прилага. (107,41) 
130. Това послание има светлина за всички 
религии, за всички секти и деноминации и 
за различните начини на ръководене на 
хората. Но какво направихте с думите Ми, 
ученици? Така ли искате дървото да 
разцъфне? Оставете го да разцъфне, защото 
те ще ви съобщят, че по-късно ще даде 
плод. 
131. Защо криете тези послания и не 
поднасяте на света изненадата на тази нова 
ера с тази Блага вест? Защо не се 
осмелявате да кажете на света, че гласът на 
Христос звучи сред вас? Говорете и 
свидетелствайте за моите наставления чрез 
делата на любовта си; защото ако някои си 
запушат ушите, за да не ви чуят, други ще ги 

отворят и тогава гласът ви ще им бъде 
сладък и мелодичен като песента на 
славей. (114, 46) 
132. Човечеството очаква моите нови 
ученици; но ако вие, които сте моите 
работници, изоставите семето и полските 
инструменти, страхувайки се от мнението 
на света, какво ще стане с това човечество? 
Не сте ли почувствали отговорността на 
вашата мисия? 
133. Съвестта ви никога не ви лъже и винаги 
ще ви каже дали сте изпълнили дълга си. 
Безпокойството, което изпитвате, е знак, че 
не сте спазили указанията ми. (133, 10) 
134. Понякога се оплаквате, че броят на 
последователите на Моето Слово се 
увеличава бавно. Но Аз ви казвам, че 
трябва да се оплаквате от себе си, защото 
имате задачата да увеличавате и 
умножавате множествата, които образуват 
тази общност. Но ако в сърцата ви липсва 
вяра, ако духовните ви дарби не са развити, 
ако в умовете ви липсва светлината на 
духовното познание, как ще убедите 
невярващия? Как ще го развълнувате 
вътрешно с вярата и любовта си, ако тези 
добродетели не са развити в сърцата ви? 
135. Който не разбира, не може да доведе 
до разбиране; който не чувства, няма да 
събуди чувство. Разберете сега защо 
устните ви се запъваха и заекваха, когато се 
сблъскахте с необходимостта да 
свидетелствате за Моето слово. 
136. който обича, няма нужда да заеква, 
който вярва, не се страхува. Този, който 
чувства, има много възможности да докаже 
своята искреност и истинност. (172, 24 - 26) 
137. днес искате да обясните защо сте 
Израел, а нямате аргументи; искате да 
обясните защо сте спиритуалисти, а ви 
липсват думи. Опитвате се да обясните 
какви са вашите духовни дарби, но ви 
липсват доказателства и духовно развитие, 
за да ги обясните убедително. Но когато 
вашето възходящо развитие стане истинско, 
необходимите думи ще долетят до вас, тъй 
като ще обясните с делата си на любов кой 
сте, кой ви е научил и накъде отивате. (72, 
27) 
138. Казвам ви: Какво чакате, за да 
споделите Благата вест? Ще пророкувате ли 
за руините? Казвам ти и ти разкривам 



312 
 

всичко, за да имаш винаги мъдър отговор 
на всеки въпрос, който твоите ближни 
могат да ти зададат. Помнете, че ще бъдете 
атакувани с тежки аргументи, които ще 
изпълнят със страх онези, които не са 
подготвени. 
139. Запомнете Моето слово и не 
забравяйте великите чудеса, които ви 
дадох, за да може всеки от вас да бъде 
живо свидетелство за Моята истина. Тогава 
онзи, който ви изследва и се рови в словото 
Ми, ще види, че то не противоречи в нищо 
на това, което съм ви казал и пророкувал в 
минали времена. 
140 Битката ще бъде голяма - толкова 
голяма, че някои, които са били Мои 
ученици, ще се изпълнят със страх и ще се 
отрекат от Мен, като кажат, че никога не са 
Ме чували. 
141. Тези, които останат верни на Моите 
заповеди и се изправят пред битката, Аз ще 
покрия с мантия, под която те ще се 
защитават, и ще преминат невредими през 
всяка критична ситуация. 
142. Който посее това семе лошо или 
оскверни чистотата на това дело, съдът, 
преследването от хората и безпокойството 
ще го сполетят на всеки час. Всеки човек ще 
познае дървото, което е отгледал, по вкуса 
на плодовете му. 
143. за времето на духовната борба на моя 
народ съм приготвил велики чудеса - 
чудеса и дела, които ще удивят учените и 
изследователите. Никога няма да те оставя 
на собствените ти сили. Не се смущавайте, 
когато хората ви се подиграват; не 
забравяйте, че във "Втората" епоха тълпата 
също се подиграваше на вашия Учител. (63, 
42 - 44) 
144. истина ви казвам, светът е против вас и 
за това ви подготвям, за да знаете как да 
защитавате делото на вярата си с оръжията 
на любовта и милосърдието. Казвам ви, че 
ще победите, дори и победата ви да не е 
известна. 
145. Сега вашата жертва няма да е кръвна, 
но все пак ще преживеете клевети и 
презрение. Но Учителят ще бъде там, за да 
ви защити и утеши, защото никой ученик 
няма да бъде изоставен. (148, 17) 
146. Хора, не свиквайте повече с покварата, 
не се борете с нея, без да се хвалите с 

чистотата си, нито се възмущавайте от 
прегрешенията на ближните си. Бъдете 
тактични, точни и добронамерени в речта и 
действията си и светът ще ви слуша и ще 
обръща внимание на вашите поучителни 
думи. Необходимо ли е да ви кажа още 
веднъж, че преди да предадете това 
учение, трябва да го живеете? (89, 66) 
147. Необходимо е Моят народ да се появи 
сред народите и да даде пример за 
братство, хармония, милосърдие и 
разбирателство, като войник на мира сред 
онези, които отново злоупотребяват с 
Божествените учения, за да се карат, да се 
нараняват взаимно и да отнемат живот. 
(131, 58) 
148 И накрая, разберете, че всички обичате 
един и същ Бог, и не се карайте заради 
разликата във формата, в която единият 
или другият е осъществил тази любов. 
149. Трябва да се научите да разбирате, че 
има същества, в които вярванията, 
традициите и обичаите са пуснали толкова 
дълбоки корени, че няма да ви е лесно да 
ги изкорените в първия момент, в който ги 
научите. Имайте търпение и с течение на 
годините ще го постигнете. (141, 9) 
150 С наближаването на края на 1950 г. 
сред много от вас ще има несигурност и 
съмнения. 
151. Защо се съмняват в откровенията Ми 
някои, които се радват на по-голяма 
интелигентност от 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. 
152. Но вие, слабите, необразованите, 
които не можете да достигнете висотата на 
тези, които се отличават с интелигентност, 
вие 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. 
153 Човешкият интелект представлява сила, 
с която сега ще се сражавате, и чрез него 
човекът е създал за себе си идеи и 
представи за духовното, които не са му 
били разкрити чрез духа. 
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154 За тази битка трябва да 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 за помощ. Само вярата ви в 
истината, която живее във вас, ще ви 
направи победители в конфликта. (249, 44 - 
46) 
155 Не се страхувайте, ако ви нарекат 
заблудени - подайте ръка на всички. 
Помислете, че това дело, което е истинско 
за вас, може да изглежда фалшиво за 
другите, защото в техните очи му липсва 
посвещението, което религиите са 
получили, за да бъдат признати. 
156. Ако вярвате в Мен, ако вярвате, че Аз 
се проявявам в думите на тези 
гласоподаватели, не се страхувайте от 
осъждането на вашите ближни. Защото 
Моето учение е толкова красноречиво и 
посланието Ми съдържа толкова много 
истини, че ако знаете как да използвате 
тези оръжия добре, трудно можете да 
бъдете победени. 
157. Никой няма да може да ви осъди за 
това, че нетърпеливо търсите истината, 
съвършената. За това всички вие имате 
свещено право и за това ви е дадена 
свободата да се стремите към светлината. 
(297, 51 - 53) 
158. Когато започнете да изпълнявате 
мисията си и отидете при народите, при 
най-отдалечените народи, дори в 
девствените гори, ще срещнете човешки 
същества и ще ги накарате да разберат, че 
всички сте братя, ще им дадете 
свидетелство за Моето духовно учение. 
Тогава ще бъдете изумени от 
доказателствата за любов, които ще ви дам. 
159 Там, сред тези, които са откъснати от 
цивилизацията, но и много далеч от 
човешката поквара, ще откриете велики 
духовни същества, които ще увеличат 
редиците на народа на Израел. 
160 Болните ще получат целебния балсам 
по твоя път и ще оздравеят; страдащите ще 
заплачат за последен път, но сълзите им ще 
бъдат сълзи на радост. 
161 С оглед на тези доказателства, които ще 
дадете, множествата ще благославят 
Господа и учениците Му; ще бъдете 

прославени, както беше в онзи ден, когато 
вашият Учител влезе в Йерусалим. 
162. Но и сред тези, които ви радват, ще 
има мъже и жени, изпълнени с духовните 
дарби, които притежавате. При някои от тях 
дарбата им на пророчество ще ви изуми; 
при други изцелителният ми балсам ще 
бъде неизчерпаем; при трети словото ми 
ще блика като кристално чиста вода. По 
този начин ще видите как даровете на 
Светия Дух се появяват сред вашите братя и 
сестри като неизчерпаемо семе. (311, 38 - 
40) 
163. народе, сега в народите цари 
привиден мир, но ти не бива да 
провъзгласяваш, че мирът е настъпил. 
Затворете устните си. Истинският мир не 
може да се издигне върху основите на 
страха или материалните удобства. Мирът 
трябва да произтича от любовта, от 
братството. 
164 В момента хората строят върху пясък, а 
не върху скала, и когато вълните отново се 
надигнат и ударят в тези стени, сградата ще 
се срути. (141,70 - 71) 
165. От "Първата епоха" насам Аз ви говоря 
чрез Моите пророци, за да ви напътствам, 
но не и да ви принуждавам да изпълнявате 
Моя закон. 
166. Но времето е минало и човешкият дух 
е еволюирал, достигнал е зрялост и вече 
може да разбере своята мисия като дух. 
Човечеството, което е толкова близо до 
бездната, до гибелта, се нуждае от духовна 
помощ от вас. 
167. Това е битката, последната битка, най-
ужасната и страшната между тъмнината и 
Светлината. В този момент всички духове 
на тъмнината се обединяват и всички 
духове на Светлината трябва да се изправят 
срещу тази сила. 
168. Вие, които Ме чухте, които носите в 
себе си светлината на Светия Дух, събудете 
се! Не си губете времето със земни 
удоволствия, с временни цели. Борете се за 
човечеството, борете се за идването на 
Царството на Отца в този свят. Това е 
мисията, която възлагам на всички - от най-
ниско до най-образованите. 
169 Духовният свят е с вас и преди всичко 
бащата, изпълнен с любов, изпълнен със 
състрадание - бащата, който вижда с 
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безкрайна болка страданието, което хората 
си причиняват един на друг. 
170 Това е битката на светлината срещу 
тъмнината и всеки от вас трябва да се бори 
до победата. (358, 20-23) 

Глава 63 - Поучения за църквите и за 
всички Христови ученици  
 
Духовното дело на Христос  
1 Радвайте се в Моето присъствие, 
възлюбени люде, направете празник в 
сърцето си, викайте от радост, защото най-
сетне видяхте Господния ден. 
2 Вие се страхувахте от настъпването на 
този ден, защото все още мислехте като 
древните, смятайки, че сърцето на вашия 
Отец е отмъстително, че Той е възмутен от 
обидите, които е получил, и че поради тази 
причина Той има сърп, бич и чаша на 
страданието, готови да отмъстят на онези, 
които са Го обиждали толкова много и 
толкова много пъти. 
3 Но голяма беше изненадата ви, когато 
разбрахте, че в Божия ум не може да има 
нито гняв, нито ярост, нито отвращение. 
Въпреки че светът ридае и плаче както 
никога досега, причината не е, че Отец му е 
дал да яде този плод и да пие тази чаша, а 
че това е реколтата, която човечеството сега 
жъне заради своите дела. 
4 Вярно е, че всички бедствия, които се 
разразиха през това време, ви бяха 
съобщени предварително. Но не мислете, 
че понеже са ви обявени, Господ ви ги 
изпраща като наказание. Напротив, винаги 
съм ви предупреждавал за злото, за 
изкушенията и съм ви помагал да се 
възстановите от паденията си. Освен това 
съм ви предоставил всички необходими 
средства, за да се спасите сами. Но също 
така трябва да осъзнаете, че винаги сте 
били глухи и неверни на Моите призиви. 
(160, 40 - 41) 
5 Горко на онези, които не се стараят да 
запалят светилника си в това време, защото 
ще се заблудят! Вижте как сенките все още 
властват навсякъде, въпреки че това е 
времето на светлината! 
6. От Моето Слово знаете, че Аз избрах тази 
нация [Мексико], за да се открия в нея при 
Моето "Трето пришествие"; но не знаете 

причината за това. Учителят, който не иска 
да пази тайни от учениците си, е бил тайна 
за вас. Той идва, за да ви разкрие всичко, 
което трябва да знаете, за да можете да 
отговаряте точно на онези, които ви питат. 
7 Видях, че жителите на това кътче на 
земята винаги са Ме търсили и са Ме 
обичали, и макар че поклонението им не 
винаги е било съвършено, Аз приех 
намерението им и любовта им като цвете 
на невинност, жертва и болка. В олтара на 
Моята Божественост това благоуханно 
цвете винаги е присъствало. 
8 Вие сте подготвени да изпълните тази 
велика мисия в "Третата епоха". 
9. днес ти знаеш, че Аз преродих сред теб 
народа на Израил, защото ти го открих. 
Знаете, че семето, което живее във вашето 
същество, и вътрешната светлина, която ви 
води, са същите, които излях върху дома на 
Яков в Първата епоха. 
10 Вие сте израилтяни по дух, духовно 
притежаващи потомството на Авраам, 
Исаак и Яков. Вие сте клони на онова 
благословено дърво, което ще дава сянка и 
плодове на човечеството. 
11 затова те наричам първороден и те 
потърсих в това време, за да известя на 
света чрез теб Моето трето откровение. 
12 Моята воля е народът на Израел да бъде 
духовно възкресен сред човечеството, за да 
може да види истинското "възкресение в 
плът". (183, 33 - 35) 
13 Мислихте ли, че ще дам словото Си на 
всички народи на земята? Не! И в това 
отношение Моето ново откровение е 
подобно на това от минали времена, когато 
Аз се откривах на един-единствен народ, 
който след това имаше задачата да тръгне и 
да разпространява Благата вест и да посее 
семето, което получи в Моето послание. 
(185, 20) 
14 Оставете на другите народи да се 
събудят за новото време, когато видят, че 
земите са опустошени от наводнения, 
народите - от войни, а морът унищожава 
живота. Тези народи, които са станали 
надменни в науката си и са заспали от 
великолепието на църквите си, няма да 
признаят словото ми в тази незабележима 
форма, нито ще усетят откровението ми в 
духа. Затова първо трябва да се разтърси 
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земята и природата ще каже на хората: 
Времето се изпълни и Господ дойде при 
вас. 
15. За да може човечеството да се събуди, 
да отвори очи и да потвърди, че Аз съм 
този, който съм дошъл, първо трябва да 
бъдат засегнати силата и високомерието на 
човека. Но вашата задача е да бдите, да се 
молите и да се подготвяте. (62, 53) 
16. някога ви обещах да се върна при 
човечеството и ето ме тук, за да изпълня 
това обещание, въпреки че са минали 
много векове. Вашият дух копнееше за 
Моето присъствие в желанието си за мир, в 
глада си за истина, в копнежа си за знание 
и Моят Дух слезе, за да ви накара да чуете 
наставление според времето, в което 
живеете. Как може хората да искат да 
продължат да живеят така, както са живели 
досега? Вече не е в крак с времето да 
продължаваме да оставаме в духовен 
застой или в духовна инерция в 
практикуването на ритуали и традиции. (77, 
19) 
17. Много хора с призната образованост в 
света няма да могат да Ме разпознаят в 
тази форма и ще Ме отрекат. Но не се 
изненадвайте от това, тъй като Аз ви го 
съобщих отдавна, когато ви казах: 
"Благословен да бъдеш, Отче, за това, че 
разкриваш Твоята истина на 
непълнолетните и я криеш от учените и 
разумните". 
18. Това обаче не е защото крия истината 
Си от някого, а защото онези, чиито умове 
са необременени, в своята [духовна] 
бедност или незначителност, могат по-
добре да Ме почувстват, докато 
надарените, чиито умове са пълни с теории, 
философии и учения за вярата, не могат 
нито да Ме разберат, нито да Ме 
почувстват. Но истината, която е за всички, 
ще стигне до всички в определеното време. 
(50, 45) 
19 Който знае закона Ми и го крие, не може 
да се нарече Мой ученик. Този, който 
предава моята истина само с уста, а не със 
сърце, не ме приема за свой образец. Който 
говори за любов, а доказва обратното с 
делата си, е предател на моето учение. 
20. Който отрича чистотата и 
съвършенството на Мария, е глупав, защото 

в своето невежество предизвиква Бога и 
отрича Неговата сила. Който не признава 
Моята истина в "Третата епоха" и отрича 
безсмъртието на духа, все още спи и не се 
вслушва в пророчествата от минали 
времена, които обявиха откровението, 
което човечеството преживява в момента. 
(73,28 - 29) 
21. те ще дойдат и ще Ме изпитат, защото 
искат да ви докажат, че сте в грешка. ако не 
им кажа името Си, ще кажат, че не съм Аз, и 
ако отговоря на въпросите им, зададени с 
лоши намерения, ще се отрекат от Мен с 
още по-голяма страст 
22. тогава ще им кажа: Който иска да влезе 
в Царството на светлината, трябва да го 
търси със сърце. Но който иска да живее, 
без да Ме признава, той ще е скрил от 
собствения си дух божественото познание, 
поради което всичко, което е ясно и светло 
откровение, е тайна и загадка за него. (90, 
49 - 50) 
23. сега съм с вас само временно, както бях 
някога. Вече наближава времето, когато 
няма да ви говоря, но човечеството не 
усеща присъствието Ми. 
24. От "планината", от която ви изпращам 
Словото Си и ви съзерцавам, ще трябва да 
възкликна в навечерието на Моето 
заминаване: "Човечество, човечество, вие, 
които не сте познали Кой е бил с вас!" 
Точно както през Втората епоха, малко 
преди смъртта Ми, погледнах града от една 
планина и извиках със сълзи: "Йерусалиме, 
Йерусалиме, ти, който не познаваш 
доброто, което е било с теб. 
25 Той плака не заради света, а заради духа 
на хората, които все още бяха без светлина 
и които все още трябваше да проливат 
много сълзи, за да достигнат до истината. 
(274, 68 – 69) 
26 много векове са изминали от деня, в 
който ви дадох словото Си и последните Си 
наставления чрез Исус; но днес се явявам с 
вас като Светия Дух, за да изпълня 
обещанието Си към вас. 
27 Аз не станах човек, а дойдох в Духа; и ще 
Ме видят само онези, които са екипирани. 
28. Докато ти вярваш в думите Ми и Ме 
следваш, други не приемат проявлението 
Ми и го отричат. Трябваше да им дам 



316 
 

големи доказателства и благодарение на 
тях постепенно победих тяхното неверие. 
29. Любовта и търпението, които винаги 
съм проявявал към вас, ви карат да 
разберете, че само вашият Отец може да ви 
обича и наставлява по този начин. Аз бдя 
над теб и правя кръста ти лек, за да не се 
препъваш. Давам ти да почувстваш Моя 
мир, за да можеш да вървиш по пътя си, 
уповавайки се на Мен. (32, 4) 
30. Моето Слово, Моето Доктринално 
Послание, днес изглежда, че е само за теб, 
но всъщност е за всички, защото неговата 
мъдрост и любов обхващат цялата вселена, 
обединявайки всички светове, всички 
въплътени и невъплътени духове. Ела при 
Мен, ако имаш нужда от Мен; потърси Ме, 
ако се чувстваш изгубен. 
31 Аз съм вашият Отец, Който познава 
страданията ви и ви утешава. Вдъхвам ви 
любовта, от която толкова много се 
нуждаете, за себе си и за да я 
разпространявате сред хората около вас. 
32 Ако в действителност разпознавате 
моето присъствие чрез мъдростта, която 
разкривам чрез тези носители на гласове, 
вие също така разпознавате, че е дошло 
времето да започнете изграждането на 
духовния път. 
33. о, ако само всички призовани 
побързаха; истина ви казвам, Господната 
трапеза щеше да е препълнена с ученици и 
всички щяха да ядат една и съща храна! И 
все пак не всички поканени са дошли, те са 
се отдали на различни занимания, като са 
оставили Божествения призив на второ 
място. 
34 Блажени онези, които са дошли набързо, 
защото те получиха наградата си. (12, 76 - 
80) 
35. Не всички, които са получили духовни 
дарби през това време, Ме слушат тук. 
Вижте колко празни места има на 
трапезата, защото много от Моите малки 
деца, след като са получили благодеяние, 
са си тръгнали и са избегнали 
отговорностите и заповедите. О, ако те все 
още знаеха тук, на земята, обетите, които 
всеки дух Ми даде, преди да дойде на 
земята! (86, 43) 
36. В този момент ви завещавам Третия 
завет, но вие не сте разбрали дори първите 

два. Ако бяхте подготвени по онова време, 
нямаше да е необходимо словото Ми да 
бъде чуто материално, защото тогава щях 
да говоря духовно, а вие щяхте да Ми 
отговорите с любовта си. (86, 49) 
37. Това е светлината на "Третата епоха". Но 
изпитайте онзи, който казва, че не Бог ви 
говори, а този човек тук. Истина ви казвам, 
че докато Божественият Ми лъч не озари 
ума му, няма да можете да изтръгнете от 
него думи с духовна стойност и истина, 
дори и да го заплашите със смърт. 
38. Няма нищо странно във факта, че както 
духът използва тялото си, за да говори и да 
се изявява, така и той се отделя от него за 
кратък период от време, за да позволи на 
Бащата на всички духове да се изяви вместо 
него: Бог. 
39. идвам при вас, защото не знаете как да 
дойдете при Мен, и ви уча, че най-
приятната молитва, която достига до Отца, 
е тази, която се издига от вашия дух в 
тишина. Именно тази молитва привлича 
Моя лъч, чрез който Ме чувате. Не 
песнопенията и думите са тези, които 
радват Моята Божественост. (59, 57 - 59) 
40. Не можеш да кажеш, че словото Ми не е 
ясно или че съдържа недостатъци, защото 
от Мен не може да дойде двусмислие. Ако 
откриете някаква грешка в него, отдайте я 
на лошото предаване от страна на 
гласоподавателя или на лошото си 
разбиране, но никога на Моето учение. 
Горко на гласоподавателя, който покварява 
словото ми! Горко на онзи, който лошо 
предава моето учение и го обезценява, 
защото ще изпита непрестанните угризения 
на съвестта си и ще изгуби мира на духа си! 
(108, 51) 
41 За да ви срещна, ви казвам: Ако не 
искате да използвам грешни тела, за да ви 
даря с любовта си, покажете Ми един 
праведен, един чист, покажете Ми един от 
вас, който знае как да обича, и ви уверявам, 
че ще го използвам. 
42 Разберете, че Аз използвам Себе Си, за 
да доведа грешниците; защото не идвам да 
спасявам праведните; те вече са в 
царството на светлината. (16, 25) 
43. Вижте как това семе, въпреки че не сте 
се грижили добре за него, не умира; вижте 
как то е победило тъмнината и клопките, 
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препятствията и изпитанията и продължава 
да покълва и да се развива ден след ден. 
Защо това семе не умира: защото истината 
е безсмъртна, вечна. 
44 Ето защо ще видите, че когато това 
учение понякога изглежда изчезващо, 
точно тогава се появяват нови и буйни 
издънки, които помагат на хората да 
направят още една крачка напред по пътя 
към одухотворяването. (99, 20) 
45 Разгледайте Моите учения и Ми кажете 
дали това учение може да бъде включено в 
някоя от вашите религии. 
46. разкрих ви неговите всеобхватни 
характеристики и универсалното му 
значение, което не се ограничава до части 
от човечеството или до [определени] 
народи, а надхвърля планетарната орбита 
на вашия свят и включва безкрайността с 
всички нейни светове на живота, където, 
както и в този свят, живеят и Божиите деца. 
(83, 6) 
47. Признайте, че моето слово не е и не 
може да бъде нова религия. Това 
произведение е светлият път, по който 
всички идеологии, вероизповедания и 
религии ще се обединят духовно, за да 
влязат през портите на Обетованата земя. 
(310, 39) 
48 Моите наставления, с които се храни 
духът ви, искат да ви превърнат в учители, 
във верни апостоли на Светия Дух. (311, 12) 
49. Ще ви представя на хората като мои 
служители, като тринитаро-мариански 
духовници от Третата епоха - духовници, 
защото трябва да бъдете повече дух, 
отколкото материя; тринитарни, защото сте 
получили моето Откровение в три времена; 
мариански, защото обичате Мария, вашата 
универсална Майка, която бди над вас, за 
да не се отчайвате по пътя на живота. (70, 
36) 
50 Не само онези, които са чули словото Ми 
чрез човешкия орган на разбиране, ще се 
нарекат синове на този народ. Всеки, който 
вземе кръста си - всеки, който обича този 
закон и разпространява това семе, ще се 
нарече работник в Моето лозе, апостол на 
Моето дело и дете на този народ, дори и да 
не Ме е чул чрез тази прокламация. (94, 12) 
51. Как може да мислите, хора, че това, че 
сте се събрали на различни места за 

събиране, е причина да се държите на 
разстояние един от друг? Само 
невежеството ще ви попречи да осъзнаете 
духовните връзки, които свързват всички 
деца на Господ. (191, 51) 
52. Когато посещавате едно или друго или 
различни места за събиране и чувате едно и 
също слово чрез техните говорители, 
сърцето ви се изпълва с възторг и вяра и 
приемате това учение като истинско 
доказателство, че тези общности са 
обединени поради своята духовност. Но 
когато присъствате на дефектна проява, вие 
чувствате, че сте наранени в сърцата си, и 
разбирате, че в този народ няма единство 
или проява, които трябва да присъстват. 
(140, 71) 
53. искам да бъдете мои добри и скромни 
ученици - такива, които не претендират за 
постове или почести в общността, а вашият 
идеал е единствено да постигнете 
съвършенство чрез добродетел и да 
следвате моите напътствия, за да може 
животът ви да стане пример. Каква е 
ползата от почетните места, титлите или 
имената, ако нямате заслуга да ги 
притежавате по право? (165, 17) 
54. Моята работа не е едно от многото 
учения, не е поредната секта в света. Това 
откровение, което ви донесох днес, е 
Вечният закон. Но колко много ритуали сте 
добавили към него поради липса на 
духовност и разбиране, колко много 
беззакония, докато накрая сте го 
изопачили. Колко много действия на 
поклонение сте въвели в Моето учение, 
като казвате и вярвате, че всичко, което сте 
направили, е било вдъхновено и наредено 
от Мен. (197, 48) 
55. Скоро ще се озовете сред хора, които са 
уморени от външните култове и са 
изморени от техния "религиозен 
фанатизъм". Ето защо ви казвам, че 
посланието за одухотворяване, което ще им 
донесете, ще достигне до сърцата им като 
свежа и освежаваща роса. 
56. Смятате ли, че ако дойдете при тях с 
фанатични култове и начини на действие, 
които са в разрез с одухотворяването, 
тогава светът ще може да ви признае за 
носители на Божествено послание? Истина 
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ви казвам: ще ви вземат за фанатици от 
нова секта! 
57 Като се има предвид яснотата, с която ви 
говоря, има хора, които Ми казват: 
"Учителю, как е възможно да отхвърлим 
много от култовите действия, които Роке 
Рохас ни остави като наследство?" 
58. за това ви казвам, че ви дадох онзи 
пример от Втората епоха, когато дадох на 
хората да разберат, че заради спазването 
на обреди, формалности, традиции и 
празници са забравили Закона, който е 
основното нещо. 
59 Припомних ви тази постъпка на вашия 
Учител, за да разберете, че и днес трябва да 
забравите традициите и церемониите, дори 
и да сте ги научили от Роке Рохас, както 
тогавашните хора са ги наследили от 
Мойсей. 
60. Не искам да ви кажа, че са ви научили 
на нещо лошо - не. Те били принудени да 
прибягват до символи и действия, които 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. 
(253, 29 - 32) 
61 колко много болка са причинили на 
сърцето Ми слугите, които не са разбрали 
Моя закон; и колко много болка 
причиняват в момента онези, които, 
въпреки че съм ги обучил и назначил, днес 
са дали подслон на съмнението, на 
несигурността и са казали, в резултат на 
неразбирането си и на егоизма си, че ще 
остана сред хората още известно време; че 
според човешката им воля ще изпратя още 
веднъж Вселенския си лъч и ще продължа 
да се изявявам още дълго време. 
62. затова ви казах: Кога съм показал 
нерешителност, несигурност или 
разногласие на волята в словото Си? 
Никога, наистина, защото вече няма да съм 
съвършен, няма да съм твоят Бог и твоят 
Създател. 
63. В Мен има решителност, единна воля и 
затова говоря ясно като ярка дневна 
светлина, за да могат всички да Ме 
почувстват в Моето присъствие, Моята 
същност и Моята сила, за да може умът да 

познае [лежащите в основата] Разум и 
Слово, които съм дал чрез човешката 
способност за разбиране. 
64 Учителят ви казва: Човекът е издигнал 
сгради и ги е нарекъл църкви, а хората, 
които влизат на тези места, се кланят, 
подхранват фанатизма и 
идолопоклонничеството и се покланят на 
това, което самият човек е създал. Това е 
отвратително в Моите очи и затова 
премахнах от теб, народе Израилев, всичко, 
което първоначално знаеше и чуваше, за да 
се откажеш от фанатизма си. 
65. молитвените домове на народа на 
Израил ще бъдат известни на човечеството, 
няма да бъдат затваряни, защото ще дават 
подслон на слабите и изгубените, на 
уморените и болните. Чрез вашето 
обучение, чрез послушанието към Моята 
върховна воля и спазването на Моя закон, 
Аз ще засвидетелствам Себе Си в делата на 
истинските ученици на Моята 
Божественост. 
66 Нека не ви огорчава това, че се появяват 
и лъжливи гласоподаватели, лъжливи 
църковни водачи, лъжливи "работници", че 
техните богохулни устни говорят на хората, 
твърдейки, че Моето слово и Моят 
Вселенски лъч ще продължат да бъдат 
напътствие за хората. 
67 Ще разкрия кой е измамник, кой не 
спазва закона според Моята воля, кой е 
този, който изразява само своята воля, и ще 
разкрия делото, което е извършил, и 
закона, който е създал, и те ще бъдат 
отхвърлени и изгонени. 
68. защото Аз ще задържа божествената 
благодат и сила и изкушението ще ги улови 
в мрежите си; и затова, който ги търси, 
няма да почувства в духа си благодатта на 
Светия Ми Дух. (363, 52 - 56) 
69 Без да провъзгласявате, че сте Мои 
апостоли, вие ще бъдете. Въпреки че сте 
учители, ще казвате, че сте ученици. 
70 Няма да носите дреха, с която да се 
отличавате от другите, няма да носите 
книга в ръцете си, няма да строите домове 
за събрания. 
71 Нито ще имате на земята център или 
основа на Моето дело, нито някой ще бъде 
над хората, за да заеме Моето място. 
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72. Лидерите, които сте имали досега, са 
последните. Молитвата, одухотворяването 
и практикуването на моето учение ще 
насочат множествата към пътя на 
светлината. (246,30 - 31) 
73 Справедливо ли е, питам учениците Си, 
да представяте на човечеството съвършено 
дело 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, възникнали 
в тези времена като плод на 
преобладаващото духовно объркване? 
74 би ли било правилно вие, които Аз 
възлюбих и обучих с Моето Слово, 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 
вашите съседи ви смятат за вредни? 
75. Смятате ли, че едно правилно следвано 
учение може да предизвика такива 
събития? Не, ученици. 
76. 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." (252,26 - 27) 
77 Подготвям ви за времето, когато вече 
няма да чувате словото Ми, защото тогава 
хората ще ви нарекат хора без Бог, хора без 
място за поклонение, защото няма да 
имате великолепни църковни сгради, за да 
Ми се покланяте, няма да празнувате 
тържествени ритуали, нито ще Ме търсите в 
образи. 
78. но ще ти оставя една книга като 
завещание, която ще бъде твоята защита в 
изпитанията и пътят, по който ще насочваш 
стъпките си. Тези думи, които днес чувате 
чрез гласоподавателя, утре ще потекат от 
Писанията, за да можете отново да се 
освежите с тях, и те ще бъдат чути от 
множеството хора, които ще бъдат 
добавени по това време. (129, 24) 
79 В момента завещавам на човечеството 
нова книга, нов завет; моето слово за 
"Третата епоха", божествения глас, който 
проговори на човека при разпечатването на 
Шестия печат. 

80. Не е необходимо имената или делата ви 
да останат в историята. В тази книга моето 
слово ще бъде като звучен и ясен глас, 
който вечно говори на човешкото сърце, а 
моят народ ще остави на потомците 
следите на своите стъпки по този път на 
одухотворяване. (102, 28 - 29) 
81. местата за срещи, където словото ми се 
разгласява, се умножиха, като всяко от тях е 
като училище за истинско знание, където се 
събират хора, които са мои ученици и с 
нетърпение идват да научат новия урок. 
82. Ако всяка от тези общности 
свидетелстваше за всички блага, които е 
получила от Моята милост, свидетелствата 
за тези чудеса нямаше да имат край. И ако 
трябваше да съберете в една книга всичко, 
което съм говорил от първите до 
последните Си думи чрез всички Мои 
гласоносители, това щеше да е работа, 
която не бихте могли да свършите. 
83. но Аз ще изпратя на човечеството, чрез 
посредничеството на Моя народ, "книга", 
която ще съдържа същността на Моето 
слово и свидетелството за делата, които 
извърших сред вас. Не се страхувайте да се 
заемете с тази мисия, защото Аз ще ви 
вдъхновя така, че в тази книга ще бъдат 
записани онези учения, които са 
незаменими. (152, 39 - 41) 
84. Същността на тази дума никога не се е 
променяла от началото на нейното 
проявление, когато ви говорих чрез Дамяна 
Овиедо. Смисълът на Моето учение е един 
и същ. 
85 Но къде е същността на тези думи? 
Какво се е случило с тях? Скрити са 
писанията на онези Божествени послания, 
които бяха първите в това време, в което 
словото ми се разпространяваше толкова 
обилно сред вас. 
86. Необходимо е тези учения да излязат 
наяве, за да можете утре да 
засвидетелствате началото на това 
проявление. По този начин ще узнаете 
датата на първото ми учение, неговото 
съдържание и това на последното, което 
ще ви доведе до 1950 г. - определената 
година, с която трябва да приключи това 
време на откровение. (127, 14 - 15) 
87. Необходимо е да говориш на онези, 
които крият думите Ми и изопачават 
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учението Ми. Говорете им с пълна яснота, а 
аз ще ви помогна, за да можете да 
защитите гледната си точка пред тях. 
Защото именно хората са причината утре 
моето дело да бъде подправено и законът 
ми да бъде фалшифициран, защото са 
добавили към делото ми нещо, което не му 
принадлежи. (340, 39) 
88 Донесох ви това слово и ви накарах да го 
чуете на вашия език, но ви възлагам 
задачата да го преведете по-късно на други 
езици, за да стане известно на всички; 
възлагам ви задачата да го преведете на 
собствения си език. 
89 По този начин ще започнете да 
изграждате истинската "кула на Израел" - 
тази, която духовно обединява всички 
народи в едно, която обединява всички 
хора в онзи божествен, неизменен и вечен 
закон, който научихте в света от устата на 
Исус, когато ви каза: "Обичайте се един 
друг!" (34, 59 - 60) 
 
Духовният Израел и еврейският народ 
90 "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". 
91. "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. 
92 Това име ще бъде познато отново на 
земята, но без грешки, в истинското му 
значение, което е духовно. 
93. Трябва да знаете произхода и 
значението на това име; вярата ви, че сте 
деца на този народ, трябва да е абсолютна 
и да знаете напълно от кого и защо сте 
получили това наименование, за да можете 
да устоите на атаките, които ще ви се 
стоварят утре от онези, които придават 
друго значение на името Израел. (274, 47 - 
50) 
94 Искам от вас послушание, искам да 
създадете народ, силен с вярата и 
духовността си; защото както направих 
така, че поколенията, произхождащи от 
Яков, да се умножават въпреки големите 
трудности, които сполетяха този народ, така 

ще направя и вас, които носите това семе в 
духа си, да упорствате в борбите си, за да 
може народът ви отново да се умножи като 
звездите на небето и като морските пясъци. 
95. дадох ви да разберете, че духовно сте 
част от този народ на Израел, за да можете 
да познаете по-пълно съдбата си. Но в 
същото време ви препоръчах да не 
обявявате публично пророчествата, 
свързани с това, докато човечеството не ги 
открие от само себе си. 
96 Понеже на земята все още съществува 
израилтянски народ, юдеин по плът, той ще 
ви откаже това име и няма да ви го даде, 
макар че това не е основателна причина за 
спор. 
97. Те все още не знаят нищо за вас, но вие 
знаете много за тях. Разкрих ви, че този 
народ, който се скита по земята и няма мир 
в духа си, стъпка по стъпка и без да знае, се 
движи към Разпнатия, когото ще разпознае 
като свой Господ и от когото ще поиска 
прошка за своята толкова голяма 
неблагодарност и коравосърдечие пред 
Неговата любов. 
98. Тялото Ми е свалено от кръста, но за 
онези, които векове наред са се отричали 
от Мен, Аз оставам прикован на него и 
продължавам да чакам момента на тяхното 
пробуждане и покаяние, за да им дам 
всичко, което им предложих, а те не 
пожелаха да приемат. (86, 11- 13) 
99. В това време не бъдете като еврейския 
народ от "Втората епоха", който поради 
обвързаност с традицията, консервативност 
и фанатизъм не можа да яде небесния хляб, 
донесен му от Месията, когото очакваше от 
много векове. Когато настъпи часът, то не 
можа да Го разпознае, защото неговата 
материализация му попречи да види 
светлината на истината. (255, 19) 
100. От далечни земи и народи ще видите 
ваши братя, които пристигат в желанието си 
да освободят душите си. От онази древна 
Палестина те също ще дойдат на тълпи, 
както когато израилевите племена 
прекосяваха пустинята. 
101 Дълго и скръбно е било нейното 
поклонничество, откакто е изхвърлила от 
утробата си този, който ѝ е предложил 
царството си като ново наследство. Но то 
вече се приближава към оазиса, където ще 
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си почине и ще размишлява върху моето 
слово, за да продължи след това, укрепено 
в познанието на моя закон, пътя, който му 
показва неговото развитие, толкова 
отдавна забравено. 
102. Тогава ще чуете мнозина да казват, че 
вашият народ е новата земя на 
обещанието, Новият Ерусалим. И все пак ще 
им кажете, че Обетованата земя е отвъд 
този свят и че за да стигне до нея, човек 
трябва да я достигне в духа, след като е 
преминал през голямата пустиня на 
изпитанията на това време. Също така ще 
им кажете, че този народ е само оазис сред 
пустинята. 
103. Но ще разберете, хора, че оазисът 
трябва да дава сянка на изтощените 
скитници, а също така да предлага 
кристално чистата си и прясна вода на 
пресъхналите устни на онези, които търсят 
убежище в него. 
104. Каква е тази сянка и тази вода, за които 
ви говоря? Моето учение, хора, Моето 
божествено наставление за любяща 
доброта. И в кого съм вложил това 
богатство от благодат и благословии? В теб, 
човече, за да можеш все повече да 
освобождаваш сърцето си от всякакъв 
егоизъм и да го представяш като чисто 
огледало във всяко свое дело. 
105. Няма ли да се изпълнят умовете и 
сърцата ви с радост, ако чрез любовта си 
успеете да обърнете този народ, толкова 
привързан към традициите си и духовно 
застоял, към тринитарно-марианското 
учение за Духа? Няма ли да има радост 
сред вас, ако "Старият Израил" се обърне 
чрез посредничеството на "Новия Израил", 
т.е. ако първият получи благодат чрез 
втория? 
106 Досега нищо не е убедило еврейския 
народ, че трябва да скъса със старите 
традиции, за да постигне своето морално и 
духовно възходящо развитие. Това са 
хората, които вярват, че изпълняват 
законите на Йехова и Мойсей, но в 
действителност продължават да се 
покланят на своя Златен телец. 
107. Наближава времето, когато този 
заблуден народ, разпръснат по света, ще 
престане да гледа към земята и ще вдигне 
очи към небето, за да търси Този, Който от 

самото начало му е бил обещан като 
Изкупител и Когото той е оценил погрешно 
и е убил, защото Го е смятал за беден и не е 
намерил нищо добро в Него. (35, 55 - 58) 
108. Не възприемайте факта, че съм избрал 
един народ на земята сред останалите, като 
предпочитание: Обичам еднакво всички 
Мои деца и народите, които са създали. 
109 Всеки народ носи със себе си мисия на 
земята, а съдбата, която "Израел" е 
донесъл със себе си, е да бъде сред хората 
пророк на Бога, фар на вярата и път към 
съвършенството. 
110. Моите пророчества и откровения, 
които ви дадох от първите времена, не бяха 
изтълкувани правилно, защото все още не 
беше дошъл часът, в който човечеството да 
ги разбере. 
111 В миналото "Израел" е бил народ на 
земята; днес той е народ, разпръснат по 
целия свят; утре Божият народ ще се състои 
от всички духовни същества, които заедно 
със своя Отец ще образуват Божественото 
семейство в съвършена хармония. (221,27 - 
30) 
 
Ученичество и духовност  
112 Научете се да се обичате един друг, да 
благославяте, да прощавате, да бъдете 
нежни и любящи, добри и благородни, и 
разберете, че ако не правите това, животът 
ви ни най-малко няма да отразява делата 
на Христос, вашия Учител. 
113. Обръщам се към всички вас и ви моля 
да отстраните грешките, които са ви 
задържали в еволюцията ви през толкова 
много векове. (21, 22 - 23) 
114. Не забравяйте, че произходът ви е от 
моята любов. Днес сърцето ви е закоравяло 
от егоизъм, но когато отново стане 
възприемчиво към всяко духовно 
вдъхновение, то ще изпитва любов към 
ближния и ще съчувства на чуждата болка, 
сякаш е ваша собствена. Тогава ще можете 
да изпълните заповедта, която ви казва: 
"Обичайте се един друг". (80, 15) 
115. Този свят е подходящото поле за 
работа. В него има болка, болест, грях във 
всички форми, порок, раздор, заблудена 
младост, старост без достойнство, наука, 
използвана за зло, омраза, война и лъжа. 
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116. Това са нивите, на които трябва да 
работите и да сеете. Но ако борбата, която 
ви очаква сред хората, ви се струва 
гигантска, наистина ви казвам, че макар и 
да е голяма, тя не може да се сравни с тази, 
която трябва да започнете от себе си: 
борбата на духа, разума и съвестта срещу 
страстите на плътта, тяхната 
самовлюбеност, егоизъм, материализация. 
Но докато не победите себе си, как можете 
да говорите искрено за любов, за 
послушание, за смирение и духовност на 
ближните си? (73, 18 - 19) 
117. Добродетелта е била презирана и 
смятана за нещо вредно или безполезно. 
Сега е дошло времето да разберете, че 
само добродетелта ще ви донесе спасение, 
ще ви накара да почувствате мир и ще ви 
изпълни с удовлетворение. Но 
добродетелта все пак трябва да претърпи 
много препятствия и страдания, преди да 
може да влезе във всички сърца. 
118. Войниците, които ги защитават, трябва 
да се сражават с големи усилия и голяма 
вяра. Къде са тези войници на доброто, на 
активната благотворителност и на мира? 
Мислите ли, че сте? 
119. Изследвайте себе си вътрешно и Ми 
отговорете, че не сте. В замяна на това ви 
казвам, че всички вие, при добра воля, 
можете да принадлежите към тези 
войници. С каква цел мислиш, че съм 
дошъл при теб? (64, 16) 
120 Любов, говорете, когато трябва, 
мълчете, когато е уместно, не казвайте на 
никого, че сте мои избраници. Избягвайте 
ласкателствата и не разгласявайте доброто, 
което правите. Работете в мълчание, като 
свидетелствате с делата си на любов за 
истинността на Моето учение. 
121 Любовта е вашата съдба. Обичайте, 
защото по този начин ще измиете петната 
си както от настоящия, така и от 
предишните си животи. (113, 58 - 59) 
122. отхвърляйте ласкателството, защото то 
е оръжие, което ще унищожи благородните 
ви чувства. Това е меч, който може да убие 
вярата, която съм запалил в сърцата ви. 
123. Как можеш да позволиш на хората да 
разрушат олтара, който притежаваш в най-
съкровената част на твоето същество? (106, 
47 - 48) 

124. Не бъркайте смирението с оскъдността 
на облеклото. Нито пък вярват, че смирен е 
този, който има чувство за малоценност в 
себе си и поради тази причина е принуден 
да служи на другите и да се прекланя пред 
тях. Казвам ви, че истинското смирение е в 
онзи, който, макар да може да прецени, че 
е някой, и да знае, че притежава някакво 
знание, е готов да се смири пред другите и 
с удоволствие споделя с тях това, което 
има. 
125. Какво благодарно чувство изпитвате, 
когато усетите, че човек, който е уважаван 
сред хората, проявява обич, разбиране, 
смирение към вас. Можете да предадете 
същото усещане и на онези, които са под 
вас или които се чувстват така. 
126 Умейте да се прекланяте, умейте да 
протягате ръка, без да се чувствате по-
висши, научете се да проявявате разбиране. 
Казвам ви, че в тези случаи е доволен не 
само този, който получава доказателство за 
обич, помощ или утеха, но и този, който го 
дава, защото знае, че над него има Един, 
който сам му е дал доказателства за любов 
и смирение и Той е неговият Бог и Господ. 
(101, 60 + 62) 
127 Живейте чисто, смирено, просто. 
Изпълнете всичко, което е справедливо в 
човешката сфера, както и всичко, което се 
отнася до вашия дух. Премахнете от живота 
си излишното, изкуственото, вредното и 
вместо това се освежете с всичко хубаво 
във вашето съществуване. (131, 51) 
128. Не виждайте враг в никого, виждайте 
братята и сестрите си във всички хора - това 
е вашата мисия. Ако упорствате в това 
докрай, справедливостта и любовта ще 
възтържествуват на земята и това ще ви 
даде мира и сигурността, за които толкова 
копнеете. (123, 65) 
129. Дайте свобода на сърцето си, за да 
може то да започне да усеща болката на 
другите. Не му позволявайте да бъде зает и 
да се стреми да чувства само това, което ви 
засяга. Не бъдете повече безразлични към 
изпитанията, през които преминава 
човечеството. 
130 Кога твоята любов ще стане толкова 
голяма, че да обхване много ближни, за да 
ги обичаш така, както обичаш онези, които 
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имат твоя кръв в себе си и са плът от твоята 
плът? 
131. Ако знаехте, че имате повече дух, 
отколкото тяло, мнозина нямаше да 
повярват. Но Аз ви казвам: вие наистина сте 
братя и сестри повече по дух, отколкото по 
тяло, защото духът принадлежи на 
вечността, а тялото е преходно. 
132 Помислете за това, че семействата се 
създават днес тук, на земята, и утре се 
разпадат, докато духовното семейство 
съществува вечно. (290, 39 - 41) 
133. Мислите ли вие, които чувате тези 
думи, че мога да посея в сърцата ви 
неприязън или неприязън към онези ваши 
събратя, които изповядват други 
вероизповедания? Никога, ученици, вие сте 
тези, които трябва да започнете да давате 
пример за братство и хармония, като 
гледате и обичате всички със същата обич, с 
която гледате на онези, които споделят 
вашия начин на мислене. (297, 49) 
134. Знам, че колкото по-голямо е знанието 
ви, толкова по-голяма ще бъде любовта ви 
към Мен. Когато ви казвам: "Обичай Ме", 
знаете ли какво ви казвам? Обичайте 
истината, обичайте доброто, обичайте 
светлината, обичайте се един друг, 
обичайте истинския живот. (297, 57 - 58) 
135 Знайте, ученици, че целта на вашата 
борба е онова състояние на духа, което 
вече не може да бъде постигнато от 
никаква болка, и тази цел се постига чрез 
заслуги, борба, изпитания, жертви и 
отречения. 
136. Обърнете внимание на онези случаи 
на търпение, вяра, смирение и отдаденост, 
които понякога откривате у някои от вашите 
ближни. Те са духове, изпратени от Мен, за 
да дадат пример за добродетел на 
човечеството. На пръв поглед съдбата на 
тези същества е тъжна, но във вярата си те 
знаят, че са дошли да изпълнят мисия. 
137. Във вашата история сте получили 
велики примери за мои пратеници и 
ученици, имена, които са ви известни, но 
поради тази причина не пренебрегвайте 
малките примери, които ще срещнете по 
време на житейския си път. (298, 30 - 32) 
138. Не си мислете, че само в лоното на 
народа на Израел е имало пророци, 
пионери и духове на светлината. Изпратих 

някои от тях и при други народи, но хората 
ги смятаха за богове, а не за пратеници, и 
създадоха религии и култове от техните 
учения. (135, 15) 
139 Винаги гледайте първо "гредата", която 
имате в окото си, ученици, за да имате 
право да погледнете "треската", която има 
брат ви. 
140 С това искам да ви кажа, че не бива да 
използвате моето учение, за да осъждате 
начина на действие на вашите събратя в 
различните деноминации. 
141 Истина ви казвам: по всички тези 
пътища има сърца, които Ме търсят чрез 
благороден живот, изпълнен с жертви. 
142 Въпреки това ученикът Ме пита отново 
и отново защо допускам това различие в 
светогледите, които понякога си 
противоречат, създават различия и 
предизвикват вражди между хората. 
143. Учителят ви отговаря: Това е 
позволено, защото няма двама души, които 
да имат абсолютно еднакво разбиране, 
еднаква светлина, еднаква вяра, а също и 
защото ви е дадена свобода на волята да 
изберете своя път. Никога не сте били 
принуждавани да вървите по пътя на 
Закона, а сте били канени да го правите, 
като по този начин запазвате свободата да 
придобивате истински заслуги в желанието 
си да постигнете истината. (297, 23 - 24) 
144 Искам да се научите да не бъдете 
небрежни в преценките си и да не 
позволявате на първите си впечатления да 
ви определят прибързано. 
145. Давам ви това указание, за да можете, 
когато тълкувате словото ми, а също и 
когато преценявате учения, 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 която може 
да се разкрие по много други начини, 
непознати за вас. (266, 33) 
146 уважавайте религиозните убеждения 
на своите събратя и когато влизате в 
техните църкви, открехвайте главите си с 
искрена набожност, знаейки, че аз 
присъствам на всяка служба. 
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147. Не се отричайте от света, за да Ме 
следвате, нито се отделяйте от Мен под 
претекст, че имате задължения в света. 
Научете се да обединявате двата закона в 
един. (51, 53) 
148. Не благославям ли цялото човечество, 
без да облагодетелствам никого? Добрите 
и кротките, както и арогантните и 
престъпниците, са заобиколени от тази 
"мантия" на благословията. Защо не Ме 
приемате за свой модел? Чувствате ли 
отвращение от действията на другите? 
149. Не забравяйте, че сте част от 
човечеството, че трябва да го обичате и да 
му прощавате, но не и да го отхвърляте, 
защото това би означавало да се 
отвращавате от себе си. Всичко, което 
виждате в ближния си, в по-голяма или по-
малка степен притежавате и вие. 
150. Ето защо искам да се научите да 
вниквате във вътрешността си, за да 
познаете духовното и нравственото си 
лице. Така ще знаете как да преценявате 
себе си и ще имате право да гледате на 
другите. 
151 Не търсете недостатъци в ближните си; 
достатъчно ви е с тези, които имате. (286, 
41 - 42) 
152. Вярвате ли, че изпълнявате заповедта 
ми да се обичате един друг, когато 
егоистично ограничавате любовта си до 
семейството си? Вярват ли религиозните 
общности, че изпълняват тази върховна 
заповед, когато признават само своите 
вярващи и отхвърлят онези, които 
принадлежат към друго вероизповедание? 
153 Могат ли великите народи по света, 
които се гордеят с цивилизацията и 
напредъка си, да твърдят, че са постигнали 
духовен напредък и че следват 
напътствията на Исус, когато цялото им 
усилие е да се подготвят за 
братоубийствена война? 
154. Ах, мъже, вие никога не сте оценявали 
стойността на моето слово, нито сте искали 
да седнете на Господната трапеза, защото 
тя ви се е струвала твърде скромна! Но 
Моята трапеза продължава да ви очаква с 
хляба и виното на живота за вашия дух. (98, 
50 - 51) 
155. Не считайте работата ми за бреме и не 
казвайте, че изпълнението на прекрасната 

задача да обичате Отец и ближните си е 
трудно за вашия дух. Това, което наистина е 
тежко, е кръстът на собствената ви и 
чуждата нечестност, за който трябва да 
плачете, да кървите и дори да умрете. 
Неблагодарността, неразбирането, 
егоизмът и клеветата ще легнат върху вас 
като товар, ако им дадете подслон. 
156 На непокорния човек изпълнението на 
Моя закон може да се стори трудно и 
тежко, защото той е съвършен и не е 
благосклонен към нечестието, нито към 
лъжата. За послушния обаче законът е 
негова защита, подкрепа и спасение. (6, 16 - 
17) 
157. Аз също ви казвам: Хората трябва да 
вярват в хората, да имат вяра и доверие 
един в друг, защото трябва да стигнете до 
убеждението, че всички на земята се 
нуждаете един от друг. 
158. Не си мислете, че Ми е приятно, когато 
казвате, че вярвате в Мен, докато Аз знам, 
че се съмнявате в целия свят. Защото това, 
което очаквам от вас, е следното: да Ме 
обичате чрез любовта, която проявявате 
към ближните си, като прощавате на тези, 
които ви обиждат; да помагате с любов на 
най-бедните, най-малките или най-слабите; 
да обичате безразборно ближните си; и да 
проявявате най-голяма безкористност и 
истинност във всичките си дела. 
159. Учете се от Мен, защото никога не съм 
се съмнявал във вас, вярвайте в спасението 
си и вярвайте, че ще се съвземете, за да 
постигнете истинския живот. (167, 5 - 7) 
160 Обичайте Отца си, бъдете милостиви 
към ближния си, отделяйте се от всичко, 
което е вредно за човешкия ви живот или 
за духа ви. На това ви учи моята Доктрина. 
Къде виждате трудностите и 
невъзможностите? 
161. Не, възлюбени хора, не е невъзможно 
да се подчинявате на думите Ми: не това е 
трудно, а вашето усъвършенстване, 
обновяване и одухотворяване, защото ви 
липсват възвишени чувства и високи 
стремежи. Но тъй като знам, че всички 
ваши съмнения, невежество и 
нерешителност трябва да изчезнат, ще 
продължа да ви уча, защото за Мен няма 
невъзможни неща. Мога да превърна 
камъните в хляб за вечен живот и да 
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накарам кристално чиста вода да бликне от 
скалите. (149, 63 - 64) 
162. напомням ви за Закона - този, който не 
може да бъде изтрит от съвестта ви, не 
може да бъде забравен от сърцето ви и не 
може да бъде поставен под съмнение, 
защото е продиктуван от Мъдрата 
Разумност, от Вселенската Разумност, за да 
може всеки човек вътрешно да притежава 
светлината, която да го води по пътя към 
Бога. 
163. необходимо е да познаваме Закона в 
дълбочина, за да може всички действия в 
живота да се основават на истината и 
справедливостта. Без да познавате Закона, 
неминуемо ще допуснете много грешки. Но 
аз ви питам: Никога ли съвестта ви не ви е 
довеждала до светлината на познанието? 
Истина ви казвам: съвестта никога не е била 
безучастна или безразлична. Сърцето ви, а 
също и умът ви, отхвърлят вътрешната 
светлина, очаровани от блясъка на 
външната светлина, т.е. от познанието за 
света. (306, 13 - 14) 
164. Днес, когато давам подробно 
обяснение на Моето учение, трябва да ви 
накарам да разберете, че всичко, което 
правите извън законите, управляващи духа 
или тялото, е във вреда и на двете. 
165. 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 спасително 
семе покълна в моето същество и Твоето 
слово най-сетне разцъфна в моя живот." 
(256, 37 - 38)  
166. дойдох да дам величие на духа ви, 
величие, което се основава на 
изпълнението на Моя закон, който е Моята 
любов. Но вие трябва да докажете, че сте 
достойни за това величие, като изпълните 
мисията си, следвайки своя Учител. (343, 
29) 
167. Винаги ще ви казвам: Възползвайте се 
от удовлетворенията, които вашият свят 
може да ви даде, но се наслаждавайте на 
тях в рамките на моя закон, и ще бъдете 
съвършени. 

168. Отново и отново чуваш упреците на 
съвестта, защото не си хармонизирал 
тялото и духа чрез закона, даден от мен. 
169 Често продължавате да грешите, 
защото вярвате, че няма да ви бъде 
простено. Това е погрешно мнение, защото 
Сърцето Ми е врата, която винаги е 
отворена за този, който се покае. 
170. Нима във вас не е останала никаква 
надежда, която да ви насърчи да се 
надявате на по-добро бъдеще? Не се 
оставяйте да ви завладеят мракът и 
отчаянието. Помнете Моята любов, която е 
винаги с вас. Потърсете от Мен отговор на 
съмненията си и скоро ще се почувствате 
просветени от ново откровение. Светлината 
на вярата и надеждата ще засияе дълбоко в 
духа ви. Тогава вие ще бъдете защитник на 
слабите. (155, 50 - 53) 
171. винаги живейте духовно бдително, за 
да можете да простите от сърце на онези, 
които са ви наранили. Мислете си 
предварително, че всеки, който наранява 
ближния си, го прави само защото му 
липсва духовна светлина; но аз ви казвам, 
че прошката е единственото нещо, което 
може да внесе светлина в тези сърца. 
Възмущението или отмъщението 
увеличават мрака и носят страдание. (99, 
53) 
172 Съвестта ти, която изисква и очаква от 
теб съвършени дела, няма да те остави на 
мира, докато не дадеш истинска прошка на 
ближните си. 
173. Защо трябва да мразиш тези, които те 
обиждат, ако те са само етапи, за да можеш 
да стигнеш до Мен? Ако простите, ще 
придобиете заслуги и когато сте в 
Небесното царство, ще разпознаете на 
земята онези, които са ви помогнали в 
духовното ви издигане. След това ще 
помолите Отца и те да намерят средства да 
се спасят и да дойдат при своя Господ, а 
вашето застъпничество ще ги накара да 
получат тази благодат. (44, 44 - 45) 
174. Не се отвръщай от онези, които в 
отчаянието си хулят Мен или теб. Давам ти 
за тях капка от Моя балсам. 
175. Бъдете готови да простите на всеки, 
който ви нарани в най-скъпото за вас. 
Истински ви казвам, че всеки път, когато 
давате искрена и истинска прошка в някое 
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от тези изпитания, това ще бъде още една 
стъпка, която ще постигнете по пътя на 
духовното си развитие. 
176. И така, ще изпитваш ли неприязън и 
ще отказваш ли прошка на онези, които ти 
помагат да се приближиш до Мен? Ще се 
откажете ли от духовната наслада да Ме 
вземате за пример и ще позволите ли на 
насилието да помрачи мозъка ви, за да 
отвърнете на всеки удар? 
177. Наистина ви казвам, че това човечество 
все още не познава силата на прошката и 
чудесата, които тя прави. Щом повярват в 
Моето Слово, те ще се убедят в тази истина. 
(111, 64 - 67) 
178. възлюбени хора: Обединете се с 
вашите братя, така че когато сте в общение 
с Мен, чрез любовта, която ви вдъхнах, да 
можете да простите и най-тежките 
престъпления. Защо да не простиш на този, 
който не знае какво прави? Той не знае, 
защото не осъзнава, че сам си причинява 
това зло. (359, 25) 
179 Прощавайте толкова често, колкото 
често сте обидени. Дори не обмисляйте 
колко пъти трябва да простите. Съдбата ви 
е толкова висока, че не бива да попадате в 
тези капани на пътя, защото по-нататък ви 
очакват много големи задачи. 
180 Духът ви винаги трябва да е готов за 
любов, разбиране и добро, за да се 
издигнете на по-високи нива. 
181 Както в миналото много от вашите 
братя и сестри са написали красиви 
страници във Вечната книга на Духа със 
своите дела, така и вие трябва да 
продължите тази история в тяхното 
наследство, за пример и за радост на 
новите поколения, които ще дойдат на 
земята. (322, 52) 
182 Култивирайте мира, обичайте го и го 
разпространявайте навсякъде, защото 
човечеството има нужда от него! 
183 Не се смущавайте от променливите 
житейски съдби, за да останете винаги 
силни и готови да дадете това, което имате. 
184 Мирът, който е наследствено 
притежание на всеки дух, е изчезнал в това 
време и е отстъпил място на войната, която 
е измъчвала народи, разрушавала е 
институции и е погубвала духове. 

185 Причината е, че злото е завладяло 
човешкото сърце. Омразата, неумерената 
амбиция, необузданата алчност се 
разпространяват и причиняват вреда. Но 
колко кратко ще бъде тяхното управление. 
186. За ваша радост и успокоение ви 
съобщавам, че вашето освобождение вече 
е близо, че много хора работят за тази цел, 
копнеейки да дишат в атмосфера на 
братство, чистота и здраве. (335, 18) 
187 Трябва да се занимавате с 
благотворителност през целия си живот; 
това е вашата задача. Имате много таланти, 
за да помагате безкористно по различни 
начини. Ако знаете как да се подготвите, ще 
постигнете това, което наричате 
невъзможно. 188. Актът на любов, който 
извършвате с монета, въпреки че също е 
акт на любов, ще бъде по-малко възвишен. 
189. Трябва да внесете любов, прошка и 
мир в сърцата на ближните си. 
190 Не искам повече фарисеи и лицемери, 
които да са защитени от Моя закон. Искам 
ученици, които усещат болката на своите 
ближни. На всички, които се покаят, ще 
простя, независимо от това към коя секта 
или църква се придържат, и ще им разясня 
истинския път. (10, 104 - 107) 
191 Слушайте Ме: Бъдете смирени в света и 
сейте добро в него, за да пожънете 
плодовете му на небето. Ако не ти е 
приятно да имаш свидетели, когато 
вършиш зло - защо ти е приятно да имаш 
такива, когато вършиш добри дела? С какво 
можеш да се похвалиш, след като само си 
изпълнил дълга си? 
192 Разберете, че хвалебствените речи са 
вредни за духа ви, тъй като сте все още 
неопитни и човечни. 
193. Защо веднага след като сте извършили 
добро дело, очаквате вашият Отец да ви 
даде наградата? Който мисли така, не 
действа алтруистично и затова неговата 
благотворителност е фалшива, а любовта 
му е далеч от истинската. 
194 Нека светът ви вижда да вършите 
добри дела, но не с цел да получавате 
почести, а само за да давате добри 
примери и поучения и да свидетелствате за 
Моята истина. (139, 56 - 58) 
195. Когато духът ви се озове в "Духовната 
долина", за да даде отчет за престоя си и 
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делата си на земята, това, което ще ви 
питам най-много, ще бъде всичко, което сте 
поискали и направили в полза на ближните 
си. Тогава ще си спомниш думите Ми в онзи 
ден. (36,17) 
196. Във Втората епоха човечеството Ми 
даде дървен кръст, на който хората Ме 
осъдиха на мъченичество. Но на духа си 
носех друго, по-тежко и по-кърваво: това на 
вашите несъвършенства и на вашата 
неблагодарност. 
197 Би ли могъл да носиш на раменете си 
кръста на любовта и жертвата за ближния и 
така да влезеш в Моето присъствие? Вижте, 
за това ви изпратих на земята; затова 
вашето завръщане ще стане, когато 
дойдете пред Мен с изпълнена мисия. Този 
кръст ще бъде ключът, който ще ви отвори 
портите на обещаното Царство. (67,17 - 18) 
198. Аз не искам от вас да оставите всичко 
зад гърба си, както исках от онези, които 
Ме последваха през Втората епоха. Някои 
от тях напуснаха родителите си, други - 
другарите си; оставиха домовете си, 
бреговете си, рибарските си лодки и 
мрежите си; оставиха всичко това, за да 
последват Исус. Нито пък ви казвам, че е 
необходимо да пролеете кръвта си в този 
момент. (80, 13) 
199. Разберете, че трябва да се преобразите 
духовно и физически, че много от вашите 
обичаи и традиции - наследство от 
предците ви - трябва да изчезнат от живота 
ви, за да освободят място за 
одухотворяване. (63, 15) 
200. 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? 
201 Но някои разбират идеала, който 
Учителят внушава на учениците си, и те ще 
побързат да последват указанията му. 
(261,38) 
202. Ако наистина желаете да станете 
майстори в одухотворяването, трябва да 
бъдете упорити, търпеливи, прилежни и 
внимателни, защото тогава ще имате 
възможност малко по малко да жънете по 
пътя си плодовете на своите дела, чрез 

които ще трупате опит, който е светлина, 
който е познание за истинския живот. (172, 
9) 
203. донасям ви нов урок, чрез който ще се 
научите да живеете духовно на земята, 
което е истинският живот, предназначен за 
хората от Бога. 
204. Вече ви казах, че "одухотворяване" не 
означава фанатизъм, нито религиозен 
фанатизъм, нито свръхестествени практики. 
Одухотворяването означава хармония на 
духа с тялото, спазване на божествените и 
човешките закони, простота и чистота на 
живота, абсолютна и дълбока вяра в Отец, 
увереност и радост от служенето на Бога в 
полза на ближния, идеали за съвършенство 
на морала и духа. (279, 65 - 66) 
205 Питате се какво е значението на 
"седемте стъпала на небесната стълба" и 
вашият Учител ви казва със сигурност: 
Числото седем означава духовност, това е 
духовността, която искам да видя в 
избрания от Мен народ Израел. 
206. Трябва да дойдеш при Мен с всичките 
си добродетели и развити способности. На 
седмия етап или етап от еволюцията ви ще 
пристигнете при Мен и ще видите как 
Небето отваря портите си, за да ви приеме. 
(340, 6) 
207. Преди всичко разберете, че докато 
хората не достигнат до пълно 
одухотворяване, те ще имат нужда от 
материални църкви и ще поставят пред 
очите си скулптури или образи, които да ги 
накарат да почувстват моето присъствие. 
208. Можете да прецените степента на 
одухотвореност или "материализъм" на 
хората по характера на тяхното религиозно 
поклонение. Материалистът Ме търси в 
земните неща и когато не Ме вижда според 
желанията си, Ме представя по някакъв 
начин, за да чувства, че Ме има пред себе 
си. 
209. Който Ме разбира като Дух, Ме усеща 
в себе си, извън себе си и във всичко, което 
го заобикаля, защото е станал Мой 
собствен храм. (125, 49 - 51) 
210. Отдавай Ми духовно поклонение и не 
бъди като онези, които строят църкви и 
олтари, покрити със злато и скъпоценни 
камъни, като онези, които извършват дълги 
поклоннически пътувания, наказвайки се с 
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груби и жестоки бичувания, хвърляйки се 
на колене с молитви и молитвени литании, 
но въпреки това не са успели да Ми 
предадат сърцата си. Аз ви наставлявах по 
съвест и затова ви казвам: който говори и 
разказва за това, което е извършил, и тръби 
за него, няма никаква заслуга пред 
Небесния Отец. (115, 9) 
211. За да изпълнявате Моя закон, трябва 
да се молите, като винаги издигате духа си 
към вашия Отец. 
212. Видях, че за да се молиш, предпочиташ 
да търсиш уединение и тишина, и правиш 
добре, ако търсиш вдъхновение чрез 
молитва или ако искаш да Ми благодариш. 
Но също така ви казвам да се молите във 
всяка ситуация, в която се намирате, така че 
в най-трудните моменти от живота си да 
знаете как да призовавате Моята помощ, 
без да губите спокойствие, самообладание, 
вяра в Моето присъствие и увереност в себе 
си. (40, 34 - 35) 
213 Мълчаливо Ми разказвай страданията 
си, доверявай Ми желанията си. Въпреки че 
знам всичко, искам малко по малко да се 
научите да формулирате собствената си 
молитва, докато станете готови да 
упражнявате съвършения диалог на духа си 
с Отца. (110, 31) 
214. Вие сте осъзнали ефекта, който има 
молитвата, и сте разбрали огромната сила, 
която й е присъща, когато я отправяте - 
както за да предотвратите духовна нужда, 
така и за да поискате разрешаването на 
материална нужда. 
215. спомнете си, че често е било 
достатъчно да произнесете думата "Отец", 
за да потръпне цялото ви същество и 
сърцето ви да бъде залято от утехата, която 
дава Неговата любов. 
216. знайте, че винаги, когато сърцето ви 
Ме призовава с плам, духът Ми също 
трепти от радост. 
217 Когато Ме наречеш "Отче", когато това 
име избухне в теб, гласът ти ще се чуе на 
Небето и ще изтръгнеш някоя тайна от 
Божествената мъдрост. (166, 49 - 51) 
218. Необходимо е да се научиш да искаш, 
да чакаш и да получаваш и никога да не 
забравяш да предаваш това, което ти 
давам, което е най-голямата заслуга. 
Молете се за онези, които умират ден след 

ден във войната. Ще дам на онези, които се 
молят с чисто сърце, че преди 1950 г. всеки, 
който е паднал във война, ще се издигне 
духовно към светлината. (84, 53) 
219 Днес вие все още сте ученици и не 
винаги сте в състояние да разберете урока 
ми. Но засега говорете на Бога със сърцето 
си, с мислите си и Той ще ви отговори в 
дълбините на същността ви. Неговото 
послание, което ще прозвучи в съвестта ви, 
ще бъде ясен, мъдър и любящ глас, който 
ще откривате постепенно и с който по-
късно ще свикнете. (205, 47) 
220. Не се учудвайте и не се възмущавайте, 
когато ви казвам, че цялото великолепие, 
мощ и разкош на вашите религиозни 
общности трябва да изчезнат и че - когато 
това се случи - духовната трапеза вече ще 
бъде сложена, на която ще се хранят 
жадните за любов и истина множества. 
221. Много хора, когато чуят тези думи, ще 
отрекат, че те са мои. Но тогава ще ги 
попитам защо негодуват и какво всъщност 
защитават? Животът им? Аз защитавам 
това. Моят закон? Аз също го наблюдавам. 
222 Не се страхувайте, защото никой няма 
да умре в защита на моята кауза; само 
злото ще умре, защото доброто, истината и 
справедливостта ще пребъдат вечно. (125, 
54 - 56) 
223. Не ви ли се струва невероятно, че този 
научен и материалистичен свят отново се 
стреми към одухотворяване? Казвам ви, че 
нищо не е невероятно, защото моята сила е 
неограничена. Вътрешното издигане, 
вярата, светлината и добротата са по-
непреодолима необходимост за духа, 
отколкото яденето, пиенето и спането за 
тялото. 
224. Дори дарбите, способностите и 
качествата на духа да са били спящи от 
дълго време, по мой призив те ще се 
събудят и ще накарат хората да се върнат 
към одухотворяването с всичките му чудеса 
и откровения, които ще бъдат по-велики от 
тези в миналите времена, защото сега сте в 
състояние да ги разберете по-добре. (159, 7 
– 8) 
 
Развитие  
225. Както виждате, че тялото на човека 
еволюира, така и духът еволюира в него. Но 
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тялото среща предел в своето развитие, 
докато духът се нуждае от много тела и 
вечност, за да достигне своето 
съвършенство. Това е причината за вашето 
прераждане. 
226 Ти си роден чист, прост и непорочен, 
като семе, от бащиния и майчиния 
творчески дух на Бога. Но не се 
заблуждавайте, защото да бъдеш чист и 
прост не е същото като да бъдеш велик и 
съвършен. 
227 Можете да го сравните с току-що 
родено дете и опитен човек, който 
преподава на деца. 
228. Това ще бъде съдбата ви през всички 
етапи на живота, след като духът ви се 
развие. Но колко бавно напредва вашият 
дух! (212, 57 – 60) 
229 Учете се, мислете внимателно, защото 
някои са объркани от мисълта как е 
възможно - ако вашият дух е частица от 
моята Божественост - да страда? И ако 
светлината на духа е искра от светлината на 
Светия Дух - как може да вижда себе си 
временно обвит в мрак? 
230 Осъзнайте, че този път на развитие има 
за цел да придобиете достатъчно заслуги 
към Бога, за да можете да превърнете духа 
си от невеж и неразвит ум във велик дух на 
светлината отдясно на Отец. (231, 12) 
231 Искам да бъдете добри, а освен това 
желанието ми е да станете съвършени. 
Защото, макар да си незначителен на 
външен вид, ти си по-велик от 
материалните неща и светове, защото 
имаш вечен живот, ти си искра от моята 
светлина. 
232. Вие сте духовни същества. Трябва да 
знаеш какво е дух, за да разбереш защо те 
призовавам да тръгнеш по пътя на 
съвършенството. (174,60 u.) 
233 Вие сте подчинени на закона за 
еволюцията, това е причината за вашите 
прераждания. Само че моят дух няма нужда 
да се развива: Аз съм неизменен. 
234. От самото начало ви показах стълбата, 
по която духовните същества трябва да се 
изкачат, за да Ме достигнат. Днес не знаете 
на кое ниво на съществуване се намирате, 
но когато изхвърлите обвивката си, ще 
разберете степента на еволюцията си. Не 

спирайте, защото ще бъдете пречка за тези, 
които идват след вас. 
235. Бъдете единни в духа, въпреки че 
обитавате различни нива, и един ден ще се 
обедините на седмото ниво, най-високото, 
и ще се радвате на моята любов. (8, 25 - 27) 
236. Казах ви, че не сте дошли на земята 
само веднъж, а че вашият дух е приемал 
телесни обвивки толкова пъти, колкото е 
било необходимо за неговото развитие и 
усъвършенстване. Сега трябва да добавя, че 
от вас зависи дали времето за постигане на 
целта ще бъде по-кратко или по-дълго, 
според вашето желание. (97, 61) 
237. Кой от вас може да докаже, че той не е 
съществувал преди този живот? Кой от 
онези, които са абсолютно сигурни, че ще 
преживеят още едно въплъщение, може да 
докаже, че сметката им с Отца е уредена и 
че все още имат заслуги от страна на 
"имащите"? 
238. Никой не знае на какво ниво на 
съвършенство се намира. Затова се борете, 
обичайте и упорствайте докрай. (46, 58 - 59) 
239 За да ви дам тези нови откровения, 
беше необходимо през периода от време 
между Моето проявление пред 
човечеството като човек и Моето идване в 
духа в този момент, вие да преминете през 
много прераждания на земята, за да може 
духът ви да знае как да реагира, когато ви 
поискам урока от миналото, и когато му 
дам нови откровения, да може да ги 
разбере. (13, 52) 
240 Колко пъти ще трябва да се връщате на 
Земята, за да имате тяло, чрез което да 
разкривате с все по-голяма яснота 
посланието, което носите на света? 
241 Нека духът ти, подобно на чучулига, да 
изпита и да се наслади на своята пролет в 
този живот и да намери в своето 
поклонничество необходимия опит, за да се 
върне при Мен. 
242 Докато богатите трупат съкровища, 
които са твърде нетрайни, ти трябва да 
трупаш опит, истинско знание. (142, 72) 
243 По това време вие ще се борите срещу 
невежеството на човечеството, което, 
макар и материализирано във всички 
области, е по-малко жестоко и по-развито 
благодарение на опита, който е придобило 
в предишните си прераждания. 
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244 Ако днес познаваш някой, който не 
разбира и не изразява поклонението си на 
Бога така, както го правят мнозинствата - 
макар това да те отчуждава и да се 
възмущаваш - ти вече не викаш, че трябва 
да бъде изгорен жив. (14, 21 - 22) 
245. Страхувате ли се да говорите на 
ближните си за прераждането на духа? Не 
сте ли убедени в любящата справедливост, 
която тя съдържа? 
246. Сравнете тази форма на изкупление с 
тази на вечно наказание в непрестанния 
огън на ада - концепция, използвана от 
човечеството, за да сплаши духа на хората. 
Кажете ми кой от тези два вида ви дава 
представа за божествена, съвършена и 
милосърдна справедливост. 
247 Едното разкрива жестокост, 
безгранична обида, отмъщение; другото 
съдържа само прошка, бащинска любов, 
надежда за постигане на вечен живот. 
Колко голямо е изкривяването, което моето 
учение е претърпяло в резултат на лоши 
тълкувания! 
248. Подготвям ви за битка, защото знам, че 
ще се биете заради това, което ще научите. 
Но ако твоите събратя, които в момента се 
борят с теб, бъдат изненадани от смъртта и 
аз ги попитам - когато умрат в грях - какво 
предпочитат: вечния огън, в който вярват, 
или възможността да се пречистят в нов 
живот - наистина, казвам ти, те ще 
предпочетат второто решение, дори ако, 
заслепени от фанатизъм, са се борили с 
него през живота си. (120, 15 - 17) 
249 Достатъчно е да знаете - както ви казах 
в словото си - че прераждането на духа е 
истина, и вече в сърцата ви се запали 
светлина и вие още повече се възхищавате 
на моята любяща справедливост. 
250 Сравнете теориите и различните 
тълкувания, които деноминациите са дали 
на тези доктрини, и се спрете на тази, която 
съдържа най-много справедливост и има 
най-много основания. 
251. Но истина ви казвам, че това е едно от 
откровенията, които най-силно ще 
развълнуват духа в това време, в което се 
пробужда вътрешното познание за тази 
велика истина. (63, 76) 
252 Вие трябва да потвърдите, че 
прераждането на духа е една от великите 

истини, които човечеството трябва да 
познава и в които трябва да вярва. 
253. Някои го подозират, приемат го и 
вярват в него по интуиция, като нещо, което 
не може да липсва в моята любяща 
справедливост към хората. Но ще има и 
мнозина, които ще ви нарекат богохулници 
и лъжци. 
254. Не се притеснявайте, същото се случи и 
с моите апостоли, когато проповядваха 
възкресението от мъртвите, както учеше 
Исус. Свещениците и съдиите ги хвърляли в 
затвора за това, че проповядвали такива 
учения. 
По-късно светът прие това откровение, 
въпреки че мога да ви уверя, че не беше в 
състояние да разбере пълния смисъл на 
това учение, така че е необходимо да 
дойда в този момент и да ви науча, че 
"възкресението на плътта" може да се 
отнася само до прераждането на духа, тъй 
като това е същността и причината за 
живота - това, което в действителност е 
вечно. С каква цел трябва да се възкресяват 
мъртвите тела, след като те са само 
нетрайни дрехи на духа? 
256. Плътта потъва в земята и се смесва с 
нея. Там то се пречиства, преобразява и 
непрестанно се издига към нов живот, 
докато духът продължава да се издига, да 
напредва към съвършенство, а когато се 
върне на земята, за него това е възкресение 
за човешки живот, а за новата му телесна 
обвивка - възкресение в единение с духа. 
257. Но материалното не е нетленно, 
докато духовното е, затова ви казвам 
отново, че търся вашия дух, на който уча и 
който искам да бъде с Мен. (151,56 - 58) 
258. Вашият дух влачи след себе си верига, 
създадена от животите, които съм ви дал 
като възможности за вашето 
усъвършенстване и които не сте 
използвали. Всяко съществуване 
представлява звено във веригата. Но ако 
подредите живота си според Моите учения, 
ако спазвате Закона, вече няма да дойдете 
на този свят, за да страдате. 
259. Ако оставиш времето да мине, без да 
изучаваш словото Ми, Аз, Който съм 
времето, ще те изненадам. Учете, за да 
заемете мястото си в Моето дело. 
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260. Искам да се сложи край на 
неразбирането и на различните мнения за 
моята божественост. Разберете, че всички 
вие сте произлезли от един Бог. (181, 63 - 
65) 
261 Съзерцавайте Вселената и я оценявайте 
в цялото ѝ съвършенство и красота. Тя е 
създадена, за да могат децата на Господ да 
се вдъхновяват от нея и да виждат в нея 
образа на Отец. Ако така възприемате 
творението, ще издигнете съзнанието си до 
моята божественост. (169, 44) 
262 Светлината на тази епоха разчупва 
тъмната завеса, която обгръщаше човешкия 
дух; тя разкъсва веригите, които го 
сковаваха и му пречеха да стигне до 
истинския път. 
263. Истина ви казвам: Не мислете, че 
Моето учение забранява изследването на 
всички области на знанието, тъй като Аз 
съм този, който събужда интереса, 
възхищението и любопитството ви. За тази 
цел ви дадох способността за мислене, за 
да може тя да се движи безпрепятствено в 
желаната от нея посока. 
264. Дадох ви светлината на 
интелигентността, за да можете да 
разберете какво виждате по пътя си. Затова 
ви казвам: откривайте, изследвайте, но се 
уверете, че подходът ви към проникването 
в Моите тайни е уважителен и смирен, 
защото тогава наистина ще бъде позволен. 
265. не съм ви забранил да познавате 
книгите, които са написали хората, но 
трябва да бъдете обучени, за да не се 
препънете и да не изпаднете в заблуда. 
Тогава ще научите как човекът е започнал 
своя живот и борба и колко далеч е стигнал. 
266. Тогава, когато сте готови, трябва да се 
обърнете към Моя извор на учения и 
откровения, за да ви покажа бъдещето и 
целта, която ви очаква. (179, 22 - 23) 
267. Уверявам ви: Ако се заемете да 
вникнете с интерес и любов в смисъла на 
тези учения, ще откриете на всяка крачка 
истински чудеса на духовната мъдрост, 
съвършената любов и божествената 
справедливост. Но ако гледате на тези 
откровения с безразличие, няма да узнаете 
всичко, което те съдържат. 
268 Не подминавайте проявлението Ми, 
както мнозина от вас подминават живота 

си, като гледат, без да гледат, чуват, без да 
чуват, и мислят, без да разбират. (333,11 - 
12) 
269. не искам да изучавате Моя дух или 
нещо, което принадлежи на духовното, 
като материални предмети. Не искам да Ме 
изучавате като учени, защото ще изпаднете 
в големи и жалки грешки. (276, 17) 
270. Цялото Ми учение има за цел да те 
накара да видиш всичко, което съдържа 
твоето същество, защото от това знание се 
ражда светлината, за да намериш пътя, 
който води към Вечното, към Съвършеното, 
към Бога. (262, 43) 
 
Пречистване и усъвършенстване  
271 Днес вие Ми представяте вашите 
страдания, за да ги облекча, и всъщност ви 
казвам, че това е Моята задача, че дойдох 
за това, защото съм Божественият Лекар. 
272. Но преди моят лечебен балсам да 
подейства в раните ви, преди моята ласка 
да достигне до вас, съсредоточете се върху 
себе си и изследвайте болката си, проучете 
я, обмислете я внимателно през цялото 
време, което ви е необходимо, за да 
можете от това съзерцание да вземете 
поуката, която това изследване съдържа, 
както и знанието, което е скрито в нея и 
което трябва да знаете. Това знание ще 
бъде опит, ще бъде вяра, ще бъде поглед 
към лицето на истината, ще бъде обяснение 
на много изпитания и уроци, които не сте 
разбрали. 
273 Изследвайте болката като нещо 
осезаемо и ще откриете в нея красивото 
семе на опита, големия урок на вашето 
съществуване, защото болката се е 
превърнала в учител в живота ви. 
274 Който гледа на болката като на учител и 
се вслушва кротко в нейните призиви за 
обновление, покаяние и промяна, по-късно 
ще познае щастието, мира и здравето. 
275 Разгледайте внимателно себе си и ще 
видите колко голяма полза ще извлечете от 
това. Ще разпознаете своите недостатъци и 
несъвършенства, ще ги коригирате и ще 
престанете да бъдете съдници на другите. 
(8, 50 - 53) 
276. Трябваше само да го искам и вие щяхте 
да сте чисти. Но каква заслуга щеше да има, 
ако аз бях този, който ви пречисти? Нека 
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всеки поправи прегрешенията си срещу 
Моя закон - това е заслугата. Защото тогава 
ще знаете как да избягвате паденията и 
грешките в бъдеще, защото болката ще ви 
напомня за тях. 
277 Ако между извършеното престъпление 
и естествените му последици има искрено 
покаяние, болката няма да те достигне, 
защото тогава вече ще си достатъчно силен, 
за да понесеш изпитанието с отдаденост. 
278. Светът пие много горчива чаша, но Аз 
не съм го наказал. Но след болката си то ще 
дойде при Мен, който го призовавам. 
Тогава онези, които са били неблагодарни, 
ще знаят как да благодарят на Онзи, който е 
обсипал съществуването им само с блага. 
(33, 30 - 31) 
279 Отхвърли прекомерната любов към 
тялото си и се смили над духа си, като му 
помогнеш да се пречисти и издигне. Когато 
постигнете това, ще усетите колко силни ще 
бъдете духом и телом. 
280. Помнете, че ако умът е болен - как 
може да има мир в сърцето? И ако духът се 
разкайва - може ли да се радва на мир? (91, 
72 - 73) 
281 Ако тази земя би ви дала всичко, което 
желаете, ако на нея нямаше големи 
духовни изпитания, кой от вас би пожелал 
да влезе в Моето царство? 
282 И не хулете и не проклинайте болката, 
понеже я създадохте с престъпленията си. 
Понасяйте го с търпение и то ще ви 
пречисти и ще ви помогне да се 
приближите до Мен. 
283. Осъзнавате ли колко силни са вашите 
корени в славата и удовлетворението от 
този свят? Е, ще дойде време, когато 
желанието да ви отстранят от него ще бъде 
много силно. 
284 Който е способен да премине през 
изпитанията си чрез духовно извисяване, 
изпитва мир в това преодоляване. Който 
ходи по земята с очи, вперени в небето, не 
се препъва и краката му не се нараняват от 
тръните по пътя на изкуплението. (48, 53 - 
55 o) 
285. Изпълнете съдбата си! Не желайте да 
се върнете при Мен, без преди това да сте 
изминали пътя, който ви показах, защото за 
вас ще бъде болезнено да видите петна в 
духа си, които той все още не е измил, 

защото не е достигнал края на своето 
изкупление. 
286 Превъплъщенията са преминали над 
вас, но много от вас не са оценили 
безкрайната благодат и любов, които Отец 
ви е дарил с тях. 
287. Помислете: колкото по-голям е броят 
на възможностите, толкова по-голяма е 
отговорността ви и ако тези възможности 
не бъдат използвани, с всяка от тях ще се 
увеличава тежестта на изкуплението и 
компенсаторното правосъдие. Това е 
бремето, чието непоносимо бреме много 
същества не разбират и което само моето 
учение може да ви разкрие. (67, 46) 
288 Тези изпитания, в които живеят хората, 
са плодовете, които сега жънат, са резултат 
от собствената им сеитба - реколта, която 
понякога е резултат от семето, което са 
посяли предишната година, а в други 
случаи е плод на това, което са посяли 
преди години или в други прераждания. 
(178, 2) 
289. Не мислете, че последиците от 
непослушанието са незабавни - не. Казвам 
ви обаче следното: рано или късно ще 
трябва да отговаряте за делата си; дори 
понякога да ви се е струвало, че 
прегрешението ви не води до никакви 
последствия, като се има предвид, че е 
минало време и Моето правосъдие не е 
дало никакъв знак. 
290. Но ти вече знаеш от Моето слово, че Аз 
съм неумолим Съдия и че когато дойде 
твоят съд, ще отвориш очите си за 
светлината на съвестта. (298, 48) 
291. о, духовни същества, които Ме 
слушате, не позволявайте на проблемите на 
земния живот да оставят своя отпечатък 
върху вас, още по-малко да ви огънат. 
Търсете светлината, която съдържа всяко 
изпитание, за да ви помогне да станете 
силни и умерени. 
292 Ако духът не успее да подчини тялото 
[душата], последното ще го огъне и ще 
господства над него; поради тази причина 
духовните същества отслабват и вярват, че 
умират заедно с плътта. (89, 11 - 12) 
293 Изпитвали ли сте в живота си физическа 
страст, която да е завладяла цялото ви 
същество и да ви е направила невъзможно 
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да чуете гласа на съвестта, морала и 
разума? 
294 Това се случи, когато духът потъна по-
надолу, защото тогава го победиха 
изкушенията и силата на злия звяр, който 
живее в плътта. 
295 И не е ли вярно, че когато сте успели да 
се освободите от тази страст и сте 
преодолели нейното влияние, сте изпитали 
дълбоко чувство на щастие и мир? 
296 Този мир и радост се дължат на 
победата на духа над тялото - победа, 
извоювана чрез огромна борба, "кървава" 
вътрешна битка. Достатъчно е обаче духът 
да почерпи нови сили и да се издигне, 
подтикван и съветван от съвестта, и вече да 
победи импулсите на плътта [душата] и да 
се освободи от по-нататъшно потъване в 
разруха. 
297 В тази борба, в това отричане, в тази 
битка срещу самите себе си вие видяхте как 
умира нещо, което живееше във вас, без да 
е вашият живот. Това беше само 
безсмислена страст. (186,18 - 19) 
298 Осъзнайте, че най-мощният ви враг е 
вътре във вас. Когато го победите, ще 
видите под краката си "седемглавия змей", 
за който ви говори апостол Йоан. Само 
тогава можете да кажете истината: "Мога 
да вдигна лицето си към моя Господ и да 
Му кажа: Господи, ще Те следвам." Защото 
тогава не само устните ще го казват, но и 
Духът. (73, 20) 
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. (272,34) 
300. Разберете, че всички страдания в този 
живот, който живеете, са последици от 
човешки грешки, защото Аз, който ви 
обичам, не бих могъл да ви предложа 
такава горчива чаша. 
301 Още от най-древни времена ви разкрих 
Закона като начин, чрез който можете да се 
предпазите от падения, от гибел и от 
"смърт". (215, 65) 
302. Днес все още не сте в състояние да 
разберете смисъла на изпитанията си. 
Смятате ги за ненужни, несправедливи и 

неразумни. Но все пак ще ви кажа колко 
много справедливост и проницателност се 
крие във всеки от тях, когато остареете, а в 
другите - когато прекрачите прага на този 
свят и заживеете в духовните области. 
(301,44) 
Пак ви казвам, че Аз възприемам всяка 
мисъл и всяко искане, докато "светът" не е 
в състояние да приеме Моето вдъхновение, 
не се е подготвил да остави божествените 
Ми мисли да заблестят в съзнанието му, не 
чува гласа Ми, когато отговарям на призива 
му. 
304 но Аз се уповавам на вас и вярвам във 
вас, защото ви създадох и ви дарих с дух, 
който е искра от Мен, и със съвест, която е 
Мое подобие. 
305. Ако ви кажа, че не очаквам от вас да се 
усъвършенствате, това би било все едно да 
заявя, че съм се провалил в най-голямото 
дело, което е произлязло от Моята 
Божествена воля, а това не може да бъде. 
306. Знам, че живеете във време, когато 
духът ви ще излезе победител от всички 
изкушения, които среща по пътя си. След 
това то ще се издигне, изпълнено със 
светлина, за да започне ново съществуване. 
(238, 52 - 54) 
 
Тази и другата страна на земните неща  
307 Работете върху себе си, не чакайте 
смъртта да ви изненада неподготвени. 
Какво сте подготвили за времето, когато ще 
се върнете към духовния живот? Искате ли 
да бъдете изненадани, докато все още сте 
оковани с вериги на материята, на 
страстите, на земните притежания? Искате 
ли да влезете в Отвъдното със затворени 
очи, без да намерите пътя, отнасяйки със 
себе си умората от този живот, отпечатана в 
духа? Подгответе се, ученици, и няма да се 
страхувате от настъпването на физическата 
смърт. 
308. Не въздишай, защото трябва да 
напуснеш тази земна долина, защото дори 
да признаваш, че в нея има чудеса и слава, 
казвам ти истината, че те са само 
отражение на красотите на духовния живот. 
309 Ако не се събудите - какво ще правите, 
когато се окажете в началото на нов път, 
осветен от непозната за вас светлина? 
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310. Отидете си от този свят без сълзи, без 
да оставяте болка в сърцата на близките си. 
Отделете се, когато настъпи моментът, и 
оставете върху лицето на тялото си усмивка 
на мир, която говори за освобождението на 
духа ви. 
311 Смъртта на тялото ви не ви отделя от 
съществата, които са ви били поверени, 
нито ви освобождава от духовната 
отговорност, която носите за тези, които са 
били ваши родители, братя и сестри или 
деца. 
312 Разберете, че за любовта, за дълга, за 
чувствата, с една дума, за духа, смъртта не 
съществува. (70, 14 - 19) 
313 Работете с голямо усърдие, за да може, 
когато дойде смъртта и затворите очите на 
тялото си за този живот, духът ви да се 
почувства издигнат, докато стигне до дома, 
който е постигнал благодарение на 
заслугите си. 
314. Учениците на тази работа ще изпитат в 
началото на телесната смърт колко лесно се 
разкъсват връзките, които свързват духа с 
тялото. В него няма да има болка, защото 
той трябва да напусне земните удобства. 
Духът няма да се скита като сянка сред 
хората, чукайки от врата на врата, от сърце 
на сърце в желание за светлина, за любов и 
мир. (133, 61 - 62) 
315. Издигнете духа си, така че да намирате 
удоволствие само във вечното, красивото и 
доброто. Ако не е така, вашият дух - 
материализиран от живота, който сте 
водили - ще страда много, за да се откъсне 
от тялото си и от всичко, което оставя след 
себе си; и ще се лута известно време в 
объркване и горчива болка в [духовните] 
пространства, докато не постигне своето 
пречистване. 
316 Живейте в Моя закон, тогава няма да се 
страхувате от смъртта. Но не му се 
обаждайте и не го желайте преди 
определеното време. Нека дойде, защото 
той винаги изпълнява заповедите ми. 
Погрижете се той да ви намери подготвени 
и тогава ще влезете в духовния свят като 
деца на светлината. (56, 43 - 44) 
317 Живейте в мир в домовете си, 
превърнете ги в светилище, така че когато 
невидимите същества влязат, лутайки се 
объркани в "Духовната долина", да могат 

да намерят във вашето същество 
светлината и мира, които търсят, и да се 
издигнат в Отвъдното. (41, 50) 
318. На вас, които живеете в духа и все още 
сте привързани към материални цели, 
казвам: отвърнете се от това, което вече не 
ви принадлежи. Защото, ако земята не е 
вечен дом за човека, то за духа тя е още по-
малко. Отвъд, в духовната долина, ви 
очаква живот, изпълнен със светлина, до 
който ще стигнете стъпка по стъпка по пътя 
на доброто. 
319. На тези, които Ме слушат като човешки 
същества, казвам, че докато притежават 
това тяло, което ги съпътства в земния им 
път, трябва да се грижат за него и да го 
поддържат до последния момент. Защото 
тя е жезълът, на който се опира духът, и 
инструментът за борба. С материалните си 
очи духът гледа към този живот, а с устата 
си говори и може да дава утеха на братята 
си. (57, 3) 
320. Сега Учителят ви пита: Къде са вашите 
мъртви и защо плачете за изчезването на 
съществата, които обичате? Истина ви 
казвам: в Моите очи никой не е умрял, 
защото на всички дадох вечен живот. 
Всички те са живи; тези, които си смятал за 
изгубени, са с Мен. Там, където си мислите, 
че виждате смърт, има живот; там, където 
виждате край, има начало. Там, където си 
мислите, че всичко е мистерия и 
неразгадаема тайна, е Светлината, сияеща 
като вечна зора. Там, където мислите, че е 
нищото, е всичко, а там, където 
предполагате, че е голямата тишина, е 
"концерт". (164, 6) 
321 Когато смъртта сложи край на 
съществуването на вашата телесна обвивка, 
тя е като почивка за духа, който, когато се 
въплъти отново, се завръща с нови сили и 
по-голяма светлина и продължава 
изучаването на Божествения урок, който не 
е завършил. По този начин с течение на 
вековете пшеницата, която е вашият дух, 
узрява. 
322. Много неща съм ви разкрил за 
духовния живот, но ви казвам, че сега не е 
нужно да знаете всичко, а само това, което 
е важно за идването ви във вечната родина. 
Там ще ти кажа всичко, което е 
предопределено да знаеш. (99, 32) 
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323. Можете ли да си представите 
блаженството на този, който се върне към 
духовния живот и изпълни на земята 
съдбата, която му е определил Отец? 
Неговото удовлетворение и мир са 
безкрайно по-големи от всички 
удовлетворения, които духът може да 
пожъне в човешкия живот. 
324. И Аз ви предлагам тази възможност, за 
да бъдете сред онези, които се радват, 
когато се завърнат в своето царство, а не 
сред онези, които страдат и плачат в 
дълбоката си уплаха или покаяние. (93, 31 - 
32) 
325. Вече е близо краят на това проявление, 
за да го възобновим в по-висша форма чрез 
започването на диалог от дух към дух с 
вашия Създател, който се използва от 
висшите духовни същества, които живеят с 
Мен. (157,33) 
326 Когато ви говоря за моя духовен свят, 
имам предвид онези пълчища от послушни 
духовни същества, които като истински 
слуги правят само това, което им заповядва 
господарят им. 
327. тях ви изпратих, за да бъдат съветници, 
защитници, лекари и истински братя и 
сестри на всички хора. Те не се оплакват, 
защото имат мир в себе си. Те не задават 
въпроси, тъй като светлината на тяхната 
еволюция и опитът им по дългия път са им 
дали правото да просвещават умовете на 
хората. Те са готови и смирени да се 
притекат на помощ при всеки вик за помощ 
и при всяка нужда. 
328. аз съм този, който им възложи да се 
изявят сред вас, за да ви дадат своите 
напътствия, своето свидетелство и своето 
насърчение. Те вървят пред теб, пречистват 
пътя и ти помагат, за да не се отчаеш. 
329 Утре и ти ще принадлежиш към тази 
армия от светлина, която работи в 
безкрайния свят на духовните същества 
единствено от любов към своите човешки 
братя и сестри, със съзнанието, че по този 
начин прославя и обича своя Отец. 
330. Ако искате да бъдете като тях, 
посветете живота си на доброто. Споделяй 
мира и хляба си, приемай с любов 
нуждаещите се, посещавай болните и 
затворниците. Внесете светлина по пътя на 
своите събратя, които се лутат в търсене на 

истинския път. Изпълнете безкрайността с 
благородни мисли, молете се за онези, 
които отсъстват, и тогава молитвата ще ги 
приближи до вас. 
331. Тогава, когато смъртта спре ритъма на 
сърцето ви и светлината в очите ви угасне, 
ще се събудите в един свят, който е 
прекрасен със своята хармония, ред и 
справедливост. Там ще започнете да 
разбирате, че Божията любов може да ви 
компенсира за всички ваши дела, 
изпитания и страдания. 
332 Когато духът пристигне в този дом, той 
се чувства все по-проникнат от безкраен 
мир. Веднага си спомня за онези, които все 
още живеят далеч от това блаженство, и в 
желанието си, в копнежа си тези, които 
обича, също да получат този божествен 
дар, се присъединява към духовните 
войнства, които се борят и работят за 
спасението, благоденствието и мира на 
своите земни братя и сестри. (170, 43 - 48) 
333. Кой е виждал битките, които тези 
легиони на Светлината водят срещу 
нашествията на объркани същества, които 
постоянно ви заплашват? Няма човешки 
поглед, който да е открил тази битка, която 
двамата непрестанно водят един срещу 
друг, без вие да сте я забелязали. (334, 77) 
334 Вижте тук продължението на моето 
дело, моето идване "за трети път" като дух 
на утеха, заобиколен от моите големи 
ангелски войнства, както е писано. 
335. Тези духове в Моята свита 
представляват част от утехата, която ви 
обещах, и в техните спасителни съвети и 
примери за добродетел вече получихте 
доказателства за тяхната милост и мир. 
Чрез тях Аз ви дадох блага и те бяха 
посредници между вас и Моя Дух. 
336. Когато възприемахте даровете на 
благодатта им и тяхното смирение, вие се 
чувствахте вдъхновени да вършите дела, 
също толкова праведни, колкото и тези, 
които те бяха извършили в живота си. 
Когато те посещаваха дома ви, вие се 
чувствахте почетени от тяхното духовно 
присъствие. 
337 Бъдете благословени, ако сте 
разпознали тяхното високомерие. Но 
Учителят ви казва: Мислите ли, че те винаги 
са били добродетелни същества? Не знаете 
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ли, че много от тях са населявали земята и 
са познали слабости и тежки престъпления? 
338. Но погледнете ги сега: те вече нямат 
никакъв недостатък и това е така, защото са 
се вслушали в гласа на съвестта, събудили 
са се за любов и са се покаяли за миналите 
си прегрешения. В този тигел те се 
пречистиха, за да се издигнат достойно, и 
днес Ми служат, като служат на 
човечеството. 
339 Техният дух от любов се е заел със 
задачата да помага на съседите си да 
наваксат всичко, което са пропуснали да 
направят, когато са обитавали земята, и 
като божествен дар са се възползвали от 
възможността да посеят семената, които не 
са посели преди, и да отстранят всяко 
несъвършено дело, което са извършили. 
340. Ето защо сега с удивление 
наблюдавате тяхното смирение, търпение и 
кротост, а понякога сте виждали как страдат 
в името на своето покаяние. Но любовта и 
знанията им, които са по-големи от 
препятствията, с които се сблъскват, 
преодоляват всичко и са готови да стигнат 
до саможертва. (354, 14 -15) 
341 Имате ли някаква представа за 
духовния дом, който сте напуснали, за да 
дойдете на земята? "Не, Учителю - казвате 
Ми, - ние не подозираме нищо, нито пък си 
спомняме нещо. 
342 Да, хора, толкова време е минало, 
откакто сте се отдалечили от чистотата и 
невинността, че дори не можете да си 
представите това съществуване в мир, това 
състояние на благополучие. 
343. но сега, когато сте обучени да чувате 
гласа на съвестта и да получавате от нея 
откровения, за вас е достъпен пътят, който 
води към Обетованото царство онези, 
които се обръщат към Мен. 
344 Това не е онзи рай на мира, от който 
"първият" е тръгнал, а онзи безкраен свят 
на духа, светът на мъдростта, раят на 
истинското духовно блаженство, раят на 
любовта и съвършенството. (287, 14 - 15) 
 
Откровения на божественото  
345 Отецът на всички същества ви говори в 
този момент. Любовта, която ви е създала, 
се усеща във всеки, който чува това слово. 
(102, 17) 

346 Единственият Бог, който съществува, 
Когото вие нарекохте Йехова, когато ви 
показа силата Си и ви откри Закона на 
планината Синай, ви говори; Когото вие 
нарекохте Исус, защото в Него беше Моето 
Слово; и Когото днес наричате Светия Дух, 
защото Аз съм Духът на истината. (51, 63) 
347. Когато ви говоря като Отец, пред вас се 
отваря Книгата на Закона. Когато ви говоря 
като Учител, това е Книгата на любовта, 
която показвам на учениците Си. Когато ви 
говоря като Светия Дух, това е Книгата на 
Мъдростта, която ви просвещава чрез 
Моите учения. Те образуват едно учение, 
защото идват от един Бог. (141, 19) 
348 Бог е светлина, любов, справедливост. 
Всеки, който проявява тези качества в 
живота си, ще представлява и почита своя 
Господ. (290,1) 
349 Не казвайте, че Аз съм Бог на бедността 
или на тъгата, защото смятате, че Исус 
винаги е бил следван от множество болни и 
страдащи. Аз търся болните, скръбните и 
бедните, но за да ги изпълня с радост, 
здраве и надежда, защото Аз съм Бог на 
радостта, живота, мира и светлината. (113, 
60) 
350. Да, хора, Аз съм началото и краят на 
вас, Аз съм Алфата и Омегата, макар че все 
още не ви съобщавам и не ви разкривам 
всички учения, които съм приготвил за 
вашия дух и които ще узнаете едва когато 
вече сте много далеч от този свят. 
351. Много нови уроци ще ви разкрия в 
сегашното време, но ще ви дам това, което 
сте способни да притежавате, без да се 
правите на велики или да се показвате пред 
хората с гордо превъзходство. Знаете, че 
който се гордее с делата си, ги унищожава 
чрез самата си гордост. Ето защо ви научих 
да работите в мълчание, за да могат делата 
ви да дават плод на любов. (106, 46) 
352. Вие все още не сте в състояние да 
разберете много от откровенията, които са 
предназначени да станат част от вашето 
познание и за които хората са приели, че 
познанието им принадлежи единствено на 
Бога. Щом някой изрази желанието си да ги 
тълкува или се опита да проникне в тях, 
веднага бива наречен богохулник или 
смятан за самонадеян. (165, 10) 
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353. 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 на материални причини. 
(249, 24) 
354. Не се учудвайте, че макар да съм 
Господ на всички сътворени неща, се 
появявам сред вас с молба за любов. Аз 
съм Бог на кротостта и смирението. Аз не се 
хваля с величието Си, а по-скоро крия 
съвършенството и великолепието Си, за да 
се приближа до сърцето ти. Ако Ме видехте 
в цялата Ми слава, как щяхте да плачете за 
прегрешенията си! (63, 48) 
355. усещаш Ме много близо до себе си; 
давам ти доказателства за това в трудните 
моменти от живота ти. Желанието Ми беше 
да подготвите жилището Ми от сърцата си, 
за да почувствате присъствието Ми в него. 
356. Как така не можеш да Ме усетиш, 
въпреки че съм в теб? Някои Ме виждат в 
природата, други Ме усещат само отвъд 
всякаква материя, но наистина ви казвам, 
че Аз съм във всичко и навсякъде. Защо 
винаги Ме търсиш извън себе си, когато Аз 
съм и вътре в теб? (1, 47 - 48) 
357 Дори да нямаше религии в света, щеше 
да е достатъчно да се концентрираш върху 
основата на своето същество, за да откриеш 
моето Присъствие във вътрешния си храм. 
358 Казвам ви също, че би било достатъчно 
да наблюдавате всичко, което животът ви 
поднася, за да откриете в него Книгата на 
мъдростта, която непрекъснато ви показва 
най-красивите си страници и най-дълбоките 
си учения. 
359 Тогава ще разбереш, че не е правилно 
светът да се заблуждава, докато носи 
правилния път в сърцето си, нито да се лута 
в мрака на невежеството, докато живее 
сред толкова много светлина. (131, 31 - 32) 
360. Днес Моят универсален език се чува от 
всички, за да им каже: въпреки че Аз съм 
във всеки един от вас, нека никой не казва, 
че Бог съществува само в човека, защото в 
Бога са съществата и всички сътворени 
неща. 

361 Аз съм Господ, а вие сте Негови 
създания. Няма да ви наричам слуги, а 
деца, но знайте, че Аз съм над всички. 
Обичайте волята Ми и спазвайте закона 
Ми; знайте, че в Моите постановления не е 
възможно да има несъвършенство или 
грешка. (136, 71 - 72) 
362 Създадох те, за да те обичам и да се 
чувстваш обичан от Мен. Ти се нуждаеш от 
Мен толкова, колкото и Аз от теб. Който 
казва, че нямам нужда от теб, не казва 
истината. Ако беше така, нямаше да те 
създам, нито да стана човек, за да те спася 
чрез тази жертва, която беше голямо 
доказателство за любов; щях да те оставя 
да загинеш. 
363. но трябва да осъзнаете, че ако се 
подхранвате с Моята любов, то просто 
предлагате същото на вашия Отец, защото 
Аз продължавам да ви казвам: "Жадувам, 
жадувам за вашата любов". (146, 3) 
364. Как можеш да повярваш, че обичам по-
малко този, който страда повече? Как 
можеш да приемеш болката си като знак, 
че не те обичам? Ако само разбираше, че 
дойдох при теб именно от любов! Не съм 
ли ви казвал, че праведният вече е спасен и 
че здравият няма нужда от лекар? Ако се 
чувствате зле и когато се изследвате в 
светлината на съвестта си, се разпознавате 
като грешници, знайте, че Аз дойдох да 
търся именно вас. 
365. Ако вярвате, че Бог понякога е 
проливал сълзи, то със сигурност това не е 
било заради онези, които се радват на 
Неговото небесно царство, а заради онези, 
които са объркани или плачат. (100, 50 - 51) 
366 Домът на Отца Ми е приготвен за вас. 
Когато дойдете при Него, ще Му се 
наслаждавате в истината. Как може един 
баща да живее в кралски покои и да се 
наслаждава на вкусна храна, когато знае, че 
собствените му деца са като просяци пред 
портите на собствения му дом? (73, 37) 
367 Научете закона, обичайте доброто, нека 
любовта и милосърдието се превърнат в 
действие, дайте на духа си святата свобода 
да се издигне в своя дом и ще Ме обикнете. 
368. искате ли съвършен пример за това как 
да действате и как да бъдете, за да Ме 
достигнете? вземете Исус за пример, 
обичайте Ме в Него, търсете Ме чрез Него, 
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дойдете при Мен по Неговия божествен 
път. 
369 Но не Ме обичайте в Неговата телесна 
форма или в Неговия образ, нито дори 
замествайте практикуването на Неговото 
учение с обреди или външни форми, иначе 
ще останете завинаги в различията си, във 
враждата си и фанатизма си. 
370. обичайте Ме в Исус, но в Неговия Дух, 
в Неговото Учение, и ще изпълните вечния 
Закон; защото в Христос са обединени 
правдата, любовта и мъдростта, чрез които 
Аз оповестих на човечеството 
съществуването и всемогъществото на 
Неговия Дух. (1, 71 - 72) 
 
Човекът и неговата съдба  
371. Дълго време вие не сте се придържали 
към Мен, не сте знаели какво сте в 
действителност, защото сте позволили на 
много качества, способности и дарби, които 
вашият Създател е вложил във вас, да 
останат бездейни в същността ви. Вие сте 
заспали по отношение на духа и съвестта, а 
именно в техните духовни качества се крие 
истинското величие на човека. Вие живеете 
като съществата от този свят, защото те се 
появяват и изчезват в него. (85, 57) 
372 Учителят ви пита, о, възлюбени 
ученици: Какво е вашето в този свят? 
Всичко, което притежавате, ви е дадено от 
Отец, за да го използвате, докато ходите по 
земята, докато сърцето ви бие. Тъй като 
вашият дух идва от Моята Божественост, 
тъй като е дихание на Небесния Отец, тъй 
като е въплъщение на атом от Моя Дух, тъй 
като и вашето тяло е създадено по Моите 
закони и Аз ви го поверих като инструмент 
на вашия дух, нищо не ви принадлежи, 
възлюбени деца. Всичко сътворено 
принадлежи на Отец и Той ви е направил 
временни собственици на това. Помнете, че 
вашият материален живот е само крачка 
във вечността, той е лъч светлина в 
безкрайността, и затова трябва да се 
грижите за това, което е вечно, което 
никога не умира, а именно духът. (147, 8) 
373 Духът ще води ума, а умът, воден само 
от сърце, желаещо човешко величие, няма 
да управлява живота ви. 
374 Помислете: ако се оставите да бъдете 
определяни от това, което заповядва 

мозъкът ви, ще го претоварите и няма да 
стигнете по-далеч от това, което му 
позволяват малките му сили. 
375. казвам ви: ако искате да разберете 
защо сте се вдъхновили да правите добро и 
защо сърцето ви е разпалено от 
милосърдие, позволете на сърцето си и на 
разсъдъчните си способности да бъдат 
водени от Духа. Тогава ще се удивите на 
силата на вашия Отец. (286, 7) 
376 Правилно е, когато духът разкрива 
мъдрост на човешкия ум [душа], а не когато 
умът дава "светлина" на духа. 
377 Мнозина няма да разберат това, което 
ви казвам тук, и това е така, защото отдавна 
сте изкривили реда на живота си. (295, 48) 
378 Знайте, ученици, че одухотворяването 
дава възможност на съвестта да се изяви с 
по-голяма яснота и който чуе този мъдър 
глас, няма да бъде измамен. 
379 Запознайте се със съвестта, тя е 
приятелски глас, тя е светлината, чрез която 
Господ дава да блесне - било като Отец, 
било като Учител, било като Съдия. (293, 73 
- 74) 
380. Бъдете неуморни в многократното 
четене на Моето слово. То ще изглади като 
невидимо длето острите ръбове на 
характера ви, докато станете готови да се 
справите дори с най-трудните проблеми на 
вашите ближни. 
381. ще откриете в тях страдания, 
ограничения за изкупление и задължения 
за поправяне, причините за които могат да 
бъдат много различни. Някои от тях нямат 
особено труден за разбиране произход, 
докато други ще можете да изясните само 
чрез интуиция, откровение и ясновидство, 
за да облекчите вашите ближни от тежко 
бреме. 
382 Тези духовни дарби ще произведат 
това чудо само ако този, който ги използва, 
е вдъхновен от любов към ближния. 
(149,88) 
383. Защо хората говорят за 
"свръхестествено", след като всичко в Мен 
и в Моите дела е естествено? Не са ли, 
напротив, злите и несъвършени дела на 
хората "свръхестествени", тъй като 
естественото би било те винаги да действат 
добре в светлината на това, от което са 
дошли, и на качествата, които притежават и 
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носят в себе си? В Мен всичко има просто и 
дълбоко обяснение; нищо не остава в 
тъмнина. 
384. наричате "свръхестествено" всичко 
онова, което не разбирате или смятате за 
забулено в мистерия. Но веднага щом духът 
ви се издигне чрез заслугите си и види и 
открие това, което не е могъл да види 
преди, той ще открие, че всичко в 
Творението е естествено. 
385. ако преди няколко века на 
човечеството бяха разказали за напредъка 
и откритията, които човекът ще направи в 
днешно време, дори учените щяха да се 
усъмнят и щяха да смятат тези чудеса за 
свръхестествени. Но днес, тъй като сте 
еволюирали и сте следили напредъка на 
човешката наука стъпка по стъпка, вие ги 
смятате за природни произведения, макар 
и да им се възхищавате. (198, 11 - 12) 
386. трябва да ви кажа: не мислете, че 
духът се нуждае непременно от човешкото 
тяло и от живота в света, за да се развива. 
Но уроците, които то получава в този свят, 
са от голяма полза за неговото 
усъвършенстване. 
387 Материята помага на духа в неговото 
развитие, в неговите преживявания, в 
изкуплението и в борбата му. Това е 
задачата, която му принадлежи, и вие 
можете да откриете потвърждение на това 
проявление на Моята Божественост чрез 
човека, където Аз използвам неговия мозък 
и го използвам като приемно устройство за 
предаване на Моето послание. Разберете, 
че не само духът е предназначен за 
духовното, но че дори най-малкото нещо в 
материалното е създадено за духовни цели. 
388. Мисъл и призив отправям към вашия 
дух, за да преодолее влиянието на 
материалното, което го владее, и да даде 
своята светлина на сърцето и на ума, 
използвайки дара на интуицията. 
389 Тази моя светлина е за твоя дух пътят 
към освобождението му, това мое учение 
му предлага средствата да се издигне над 
човешкия живот и да бъде ръководител на 
всички свои дела, господар на чувствата си, 
а не роб на низки страсти, нито жертва на 
слабости и нужди. (78, 12 - 15) 
390. Кой освен Мен може да управлява 
духовете и да определя съдбата им? Никой. 

Затова онзи, който се опитва да заеме 
мястото на своя Господ в желанието си да 
властва, създава за себе си царство, което 
отговаря на неговите наклонности, капризи, 
жажда за власт и суета - царство на 
материята, низките страсти и безчестните 
чувства. 
391 Не можеш да потиснеш съвестта, 
защото в нея има съвършена 
справедливост. В духа само чистотата има 
власт над благородните чувства, само 
доброто го движи - с една дума, духът се 
храни само с истинското и доброто. (184, 49 
- 50) 
392. Тъй като Аз съм създал всичко, 
създадено на земята, за освежаване на 
човека, винаги го използвайте за ваше 
добро. Не забравяйте обаче, че във вас има 
глас, който ви посочва границите, в които 
можете да използвате всичко, което 
природата ви предлага, и трябва да се 
подчинявате на този вътрешен глас. 
393 Както се стремите към дом за тялото си, 
към защита, прехрана и удовлетворение, за 
да направите съществуването си по-
приятно, така трябва да дадете и на духа 
това, от което се нуждае за своето 
благополучие и възходящо развитие. 
394. Ако го влече към по-високи области, 
където е истинският му дом, нека се 
издигне. Не го дръжте в плен, защото той 
търси Мен, за да го храня и укрепвам. 
Казвам ви: всеки път, когато му позволите 
да се освободи по този начин, той с радост 
ще се върне в телесната си обвивка. (125, 
30) 
395 Духът иска да живее, търси своето 
безсмъртие, иска да се очисти и пречисти, 
гладен е за знание и жаден за любов. 
Позволете му да мисли, да чувства и да 
действа, позволете му да прекара част от 
времето, с което разполагате, само за себе 
си, за да може да се прояви в него и да се 
освежи със своята свобода. 
396. От всичко, което сте тук, на този свят, 
само духовното ви същество ще остане 
след този живот. Нека да трупа 
добродетели и заслуги и да ги пази в себе 
си, така че когато настъпи часът на 
освобождението, да не бъде "бедна душа" 
пред портите на Обетованата земя. (111, 74 
- 75) 
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397 Не искам за теб допълнително 
изкупление или болка; искам духовете на 
всички Мои деца, както звездите украсяват 
небесната твърд, да озаряват със 
светлината си Моето царство и да изпълват 
с радост сърцето на твоя Отец. (171, 67) 
398 Моето Слово ще помири духа с тялото 
[душата], тъй като дълго време между тях е 
имало вражда, за да научите, че тялото, 
което сте смятали за пречка и изкушение по 
пътя на развитието на духа, може да бъде 
най-доброто средство за изпълнение на 
задачите ви на земята. (138, 51) 
399 Грижете се за хармонията между духа и 
телесната обвивка, за да можете да 
изпълнявате с лекота моите указания. 
Направете тялото послушно по любящ 
начин, използвайте строгост, когато е 
необходимо. Внимавайте обаче 
фанатизмът да не ви заслепи, за да не 
действате жестоко спрямо него. Формата на 
вашето същество е една воля. (57, 65) 
400. Казвам ви не само да пречистите духа 
си, но и да укрепите тялото си, така че 
новите поколения, които ще излязат от вас, 
да бъдат здрави и духът им да може да 
изпълни трудната си мисия. (51, 59) 
401. Искам да създадете домове, които 
вярват в Единствения Бог - домове, които са 
храмове, в които се практикува любов, 
търпение и себеотрицание. 
402 В тях ще бъдете учители на деца, които 
ще обграждате с нежност и разбиране, над 
които ще бдите, следвайки със съчувствие 
всичките им стъпки. 
403 Отдайте любовта си както на този, 
който е надарен с красота, така и на тези, 
които са грозни на външен вид. Красивото 
лице не винаги е отражение на също 
толкова красив дух. От друга страна, зад 
тези видимо грозни същества може да се 
крие дух, изпълнен с добродетели, които 
трябва да оценявате високо. (142, 73) 
404 Помислете сериозно за поколенията, 
които ще дойдат след вас, помислете за 
децата си. Както сте им дали физическото 
същество, така сте длъжни да им дадете и 
духовния живот - този, който е вяра, 
добродетел и одухотворяване. (138, 61) 
405 Пазете добродетелта на семействата си 
и мира в домовете си. Вижте как дори най-

бедните могат да станат собственици на 
това съкровище. 
406. признайте, че човешкото семейство е 
въплъщение на Духовното семейство: в 
него мъжът става баща, като по този начин 
има истинска прилика с Небесния си Отец. 
Жената с майчинското си сърце, изпълнено 
с нежност, е образ на любовта на 
Божествената Майка, а семейството, което 
те създават заедно, е въплъщение на 
духовното семейство на Създателя. 
407 Домът е храмът, където най-добре 
можеш да се научиш да изпълняваш моите 
закони, ако родителите са готови да 
работят върху себе си. 
408. Съдбата на родителите и децата е в 
Мен. Но както едните, така и другите са 
длъжни да си помагат взаимно в 
изпълнението на своите задължения и на 
задълженията си за изкупление. 
409 Колко лесен би бил кръстът и поносимо 
би било съществуването, ако всички 
родители и деца се обичаха помежду си! 
Най-трудните изпитания ще бъдат 
облекчени от любовта и разбирането. 
Предаването им на Божествената воля ще 
бъде възнаградено с мир. (199, 72 - 74) 
410 Изучавайте духовните същества, които 
ви заобикалят, и тези, които пресичат пътя 
ви в живота, за да оцените техните 
добродетели, да получите посланието, 
което ви носят, или да им дадете това, 
което те трябва да получат от вас. 
411 Защо презираш съседите си, които 
съдбата е поставила на пътя ти? Затворили 
сте вратата на сърцето си за тях, без да 
знаете урока, който те би трябвало да ви 
дадат. 
412 Често си държал настрана от себе си 
Онзи, Който е донесъл послание за мир и 
утеха на духа ти, а после се оплакваш, 
когато си напълнил чашата си с горчивина. 
413 Животът носи със себе си неочаквани 
промени и изненади и какво ще направите, 
ако утре трябва да търсите с копнеж този, 
когото днес високомерно сте отхвърлили от 
себе си? 
414 Помислете, че е възможно утре да ви се 
наложи да търсите с желание този, който 
днес е отхвърлен и презрян, но че често 
вече ще бъде твърде късно. (11, 26 - 30) 
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415 Какъв прекрасен пример за хармония, 
който Космосът ви предлага! Сияйни 
небесни тела, пълни с живот, вибриращи в 
пространството, около които кръжат други 
небесни тела. Аз съм сияйното, божествено 
небесно тяло, което дава живот и топлина 
на духовните същества; но колко малко от 
тях се движат по предначертаната им 
орбита и колко многобройни са онези, 
които обикалят далеч от тяхната орбита! 
416 Можеш да ми кажеш, че материалните 
небесни тела нямат свобода на волята и че, 
от друга страна, именно тази свобода е 
накарала хората да се отклонят от пътя. 
Затова ви казвам: колко заслужена ще бъде 
борбата на всеки дух, тъй като въпреки 
дара на свободната воля той е знаел как да 
се подчини на закона за хармония със своя 
Създател. (84,58) 
417. Никой, който се нарича ученик на това 
духовно учение, да не се оплаква на Отца, 
че е беден в материалния си живот и няма 
много от удобствата, които другите имат в 
изобилие, или че страда от недоимък и 
лишения. Тези оплаквания са породени от 
материалната природа, която, както знаете, 
има само едно съществуване. 
418 Вашият дух няма право да говори така 
на своя Отец, нито да се показва недоволен 
или да роптае срещу собствената си съдба, 
защото всички духовни същества са 
преминали през цялата стълбица на 
преживяванията, удоволствията и 
човешките удовлетворения по време на 
дългото си еволюционно пътуване по 
земята. 
419 Одухотворяването на духовете отдавна 
е започнало и за това спомагат болката и 
нищетата, които сърцата ви отказват да 
понасят и да страдат. Всяко духовно и 
материално благо има значение, което 
трябва да разпознаете, за да не отричате 
стойността на едното или другото. (87, 26 – 
27) 
420 Всеки човек, всяко създание има 
отредено място, от което не бива да се 
отказва, но и не бива да заема място, което 
не му принадлежи. (109, 22) 
421 Защо се страхувате от бъдещето? 
Искате ли да оставите целия опит, който 
съзнанието ви е натрупало 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 победата си и да увеличи 
страданията, които са на всеки път. (267, 14) 
422 Царството на Отца е наследство за 
всички деца, като тази благодат може да 
бъде постигната само чрез големите 
заслуги на духа. Искам да не смятате, че е 
невъзможно да получите благодатта, която 
ще ви приближи до Мен. 
423. Не се натъжавай, когато чуеш в Моето 
слово, че само с големи усилия и труд 
можеш да стигнеш до "Обетованата земя". 
Радвайте се, защото всеки, който насочи 
живота си към тази цел, няма да претърпи 
разочарования, нито ще се види измамен. 
Няма да го сполети същата съдба като 
мнозина, които се стремят към славата на 
света и не я постигат след много труд, или 
пък я постигат, но скоро изпитват скръбта 
да видят как тя се разсейва, докато от нея 
не остане нищо. (100, 42 - 43) 
424 Давам ти ключа, за да отвориш вратите 
на твоето вечно блаженство. Този ключ е 
любовта, от която произлизат 
милосърдието, прошката, разбирането, 
смирението и мирът, с които трябва да 
преминете през живота. 
425 Колко голямо е щастието на твоя дух, 
когато той владее над материята и се радва 
на светлината на Светия Дух! (340, 56 – 57) 
426 Тази земя, която винаги е изпращала в 
отвъдното реколта от болни, уморени, 
разтревожени, объркани духовни същества 
или такива, които са само малко зрели, 
скоро ще ми предложи плодове, достойни 
за моята любов. 
427 Болестта и болката все повече ще 
напускат живота ви, ако живеете 
здравословно и жизнерадостно. Тогава, 
когато смъртта дойде, тя ще ви намери 
подготвени за пътуването към духовния 
дом. (117, 24 - 25) 
428. Не се отчайвайте, о духовни същества, 
към които се обръщам специално с Моето 
слово. Упорито вървете по Моя път и ще 
познаете мира. Наистина ви казвам, че 
всички вие сте предопределени да изпитате 
блаженство. Нямаше да бъда ваш Баща, ако 
не бяхте създадени, за да споделяте с Мен 
Небесното царство. 



342 
 

429 Но не забравяй: за да бъде 
блаженството ти пълно, е необходимо 
стъпка по стъпка да внасяш своите заслуги, 
за да може духът ти да се чувства достоен 
за тази божествена награда. 
430. Осъзнайте, че Аз съм с вас и ви 
придружавам по целия път. Имайте пълно 
доверие в Мен, знаейки, че Моята мисия е 
обединена с вашата и Моята съдба - с 
вашата! (272, 61) 
 
пороци, прегрешения, отклонения  
431 Разберете моето учение, за да не 
допускате повече грешки в живота си; 
защото всяко оскърбление, което 
причинявате на ближните си, било с думи, 
било с дела, ще бъде незаличимо 
напомняне в съвестта ви, което ще ви 
укорява непримиримо. 
432 Пак ви казвам, че всички вие сте 
необходими, за да се изпълни 
божественият план и да се сложи край на 
толкова голямата духовна мизерия сред 
хората. 
433 Докато съществува егоизмът, ще 
съществува и болката. Превърнете 
безразличието, егоизма и презрението си в 
любов, в състрадание и скоро ще видите, че 
мирът идва при вас. (11, 38 - 40) 
434 Стремете се към напредък в човешкия 
живот, но никога не позволявайте на 
прекомерната амбиция да ви владее; 
защото тогава ще загубите свободата си и 
материализмът ще ви пороби. (51, 52) 
435 Прощавам ви прегрешенията, но 
същевременно ви поправям, за да изгоните 
от сърцата си егоизма, защото той е една от 
слабостите, които най-дълбоко повличат 
духа. 
436 Подбуждам ви чрез съвестта, за да си 
спомните задълженията си сред братята и 
сестрите и да сеете дела на любов и прошка 
по пътя си, както ви учех през Втората 
епоха. (300, 29) 
437 Днес силата на материята и влиянието 
на света са ви превърнали в егоисти. Но 
материята не е вечна, както и светът и 
неговото влияние, а Аз съм търпеливият 
Съдия, чието правосъдие е господар на 
живота и времето. Не съдете онези, които 
се отричат от Мен, защото тогава Аз ще ви 
намеря за по-виновни от тях. 

438. Повдигнах ли глас, за да осъдя 
палачите Си? Не ги ли благослових с любов 
и нежност? Ако само разбирахте, че много 
от онези, които заради това престъпление 
са се заблудили за известно време в света, 
днес са пречистени в духовния свят! (54, 47 
- 48) 
439 Нито пък се опитвай да разкриеш 
скритите чувства на ближния си, защото във 
всяко същество има тайна, която само Аз 
мога да знам. Но ако откриеш това, което - 
тъй като принадлежи само на твоя брат - би 
трябвало да е свещено за теб, не го 
разгласявай, не разкъсвай завесата, а я 
направи по-плътна. 
440. Колко често съм виждал хора, които 
проникват в сърцето на брат си, докато 
открият неговата морална или духовна 
голота, за да се насладят на нея и веднага 
да я оповестят. 
441 Нека никой от онези, които по този 
начин са осквернили личния живот на 
ближния си, не се учудва, когато някой го 
изобличи и се подиграе с начина му на 
живот. Тогава нека не казва, че го измерва 
лакътят на правдата, защото това ще бъде 
лакътят на неправдата, с който той измерва 
своите ближни. 
442 Уважавай другите, покрий с мантията 
на милосърдието си изложените на 
опасност и защити слабите от клюките на 
хората. (44, 46 - 48) 
443 Не всички, които "обикалят по улиците 
и уличките", говорейки за събитията от 
минали времена и тълкувайки пророчества 
или излагайки откровения, са Мои 
пратеници; защото мнозина 
злоупотребяват с тези послания от суета, от 
ожесточение или от човешки интереси, за 
да обиждат и съдят, да унижават или 
нараняват и дори да "убиват". (116, 21) 
444 Стани, човечество, открий пътя, открий 
причината за живота! Обединете се, хора с 
хора, обичайте се всички! Колко тънка е 
преградата, която отделя един дом от друг, 
и все пак - колко далечни са обитателите му 
един от друг! А на границите на вашите 
държави - колко условия се поставят там, за 
да пуснете чужденеца да премине! Ако 
вършите това дори сред човешките братя - 
какво сте направили само с онези, които са 
в друг живот? Вие сте спуснали завеса 
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между тях и себе си - ако не тази на 
забравата, то тази на невежеството ви, 
която е като гъста мъгла. (167, 31) 
445. Виждате ли хора, които живеят само за 
да задоволят прекомерната си жажда за 
власт, пренебрегват живота на ближните 
си, без да зачитат правата, които Аз, техният 
Създател, съм им дал? Виждате ли, че 
техните дела говорят само за завист, 
омраза и алчност? Затова за тях трябва да 
се молите повече, отколкото за другите, 
които не се нуждаят толкова от светлина. 
446. Простете на тези хора за цялата болка, 
която ви причиняват, и с чистите си мисли 
им помогнете да се вразумят. Не правете 
мъглата, която ги обгръща, още по-гъста, 
защото ако един ден те трябва да отговарят 
за делата си, Аз ще призова на отчет и 
онези, които вместо да се молят за тях, са 
им изпращали само мрак със злите си 
мисли. (113, 30) 
447 Спомнете си, че в Закона ви беше 
казано: "Да нямате други богове освен 
Мен". И все пак има много богове, които 
човешката амбиция е създала, за да им се 
покланя, да им отдава почит и дори да им 
жертва живота си. 
448. разбери, че Моят закон не е остарял и 
че, без да го съзнаваш, той ти говори 
непрестанно чрез съвестта; но хората 
продължават да бъдат езичници и 
идолопоклонници. 
449 Те обичат телата си, ласкаят суетата си 
и се отдават на слабостите си; обичат 
земните съкровища, за които жертват мира 
си и духовното си бъдеще. Те отдават почит 
на плътта, като понякога достигат до 
дегенерация и дори намират смъртта в 
желанието си за удоволствия. 
450. Убедете се, че сте обикнали нещата на 
света повече от вашия Отец. Кога сте се 
пожертвали за Мен, като сте Ме обичали в 
ближния си и сте Ми служили? Кога 
жертваш съня си или застрашаваш здравето 
си, за да окажеш помощ и да облекчиш 
страданията на ближните си? А кога сте 
отишли на косъм от смъртта в името на 
един от благородните идеали, които моята 
Доктрина вдъхновява? 
451. Признайте, че поклонението, което 
правите с материалния живот, е преди 
поклонението на духовния живот за вас. 

Затова ви казах, че имате други богове, на 
които се покланяте и на които служите 
повече от истинския Бог. (118, 24 - 26) 
452 Толкова сте свикнали с греха, че 
животът ви изглежда най-естествен, 
нормален и допустим, но все пак изглежда 
така, сякаш Содом и Гомор, Вавилон и Рим 
са стоварили цялата си поквара и грях върху 
това човечество. (275, 49) 
453. Днес живеете във време на духовно 
объркване, в което наричате злото добро, в 
което вярвате, че виждате светлина там, 
където е тъмнина, в което предпочитате 
излишното пред същественото. Но Моята 
винаги готова и услужлива милост ще се 
намеси навреме, за да те спаси и да ти 
покаже изпълнения със светлина път на 
истината - пътя, от който си се отклонил. 
(358, 30) 
454 За да побеждавате във всички 
изпитания, правете това, на което ви е 
научил Учителят: бдете и се молете, за да 
бъдат очите ви винаги нащрек и да не 
бъдете победени от изкушението. Помнете, 
че злото има голям усет за откриване, за да 
ви изкуши, да ви повали, да ви победи и да 
се възползва от вашата слабост. Бъдете 
прозорливи, за да знаете как да го 
откриете, когато ви дебне. (327,10 o.) 
455 Истина ви казвам: човечеството ще 
намери пътя към Светлината от тези 
тъмнини. Но тази стъпка ще стане бавно. 
Какво би станало с хората, ако за един миг 
разберат цялото зло, което са причинили? 
Някои щяха да загубят разсъдъка си, други 
щяха да посегнат на живота си. (61, 52) 
 
Пречистване и одухотворяване на 
човечеството  
456 Забравихте закона и чакахте 
природните сили да ви напомнят за Моето 
правосъдие: урагани, реки, които преливат 
от бреговете си, земетресения, суши, 
наводнения са призиви, които ви събуждат 
и ви говорят за Моето правосъдие. 
457. Какъв друг плод може да Ми 
предложи човечеството в този момент 
освен този на раздора и материализма? 
Този народ, който години наред е слушал 
Моето учение, също не може да Ми 
предложи приятна реколта. (69, 54 - 55) 
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458 Не чувате ли виковете на 
справедливостта? Не виждате ли как 
природните сили опустошават един регион 
след друг? Мислиш ли, че ако живееш 
добродетелен живот, ще има нужда Моята 
справедливост да бъде усетена по този 
начин? Истина ви казвам: нямаше да има 
нужда да ви пречиствам, ако ви намирах за 
чисти. (69, 11) 
459 Въпреки че в момента ви се струва 
невъзможно да създадете мир в 
човечеството, аз ви казвам, че мирът ще 
дойде, и дори нещо повече: че човекът ще 
живее в одухотворение. 
460. Много бедствия ще сполетят света, 
преди да настъпи това време. Но тези 
страдания ще бъдат за доброто на 
човечеството, както земно, така и духовно. 
Тя ще бъде като "Дотук и никак повече" за 
необуздания ход на злите дела, егоизма и 
търсенето на удоволствия от хората. 
461 Така ще се постигне равновесие, 
защото силите на злото вече няма да могат 
да побеждават силите на доброто. 
462. това пречистване, тъй като винаги 
засяга най-чувствителните и любимите, има 
вид на наказание, без да е такова. Защото в 
действителност тя е средство за спасение 
на онези духове, които са се отклонили от 
пътя или са го загубили. 
463 Този, който съди земно, не може да 
открие нищо полезно в болката; но този, 
който смята, че притежава дух, който ще 
живее вечно, получава светлина, 
устойчивост и обновление от същата болка. 
464 Ако разсъждавате духовно - как можете 
да вярвате, че болката е зло за 
човечеството, когато тя идва от Бога, който 
е пълен с любов? 
Времето минава и ще дойде време, когато 
тези големи изпитания ще започнат да се 
появяват и дори последната следа от мира 
ще изчезне от света, който няма да се 
върне, докато човечеството не намери пътя 
на Моя закон и не се вслуша в онзи 
вътрешен глас, който ще му говори 
непрестанно: Бог е жив! Бог е във вас! 
Познайте Го, почувствайте Го, помирете се с 
Него! 
466. Тогава начинът ви на живот ще се 
промени. Егоизмът ще изчезне и всеки ще 
бъде полезен на другите. Хората ще бъдат 

вдъхновени от моята справедливост, за да 
създават нови закони и да управляват 
народите с любов. (232,43 - 47) 
467 В материалния свят също ще 
преживеете преобразяването: реките ще 
изобилстват от вода, безплодните полета 
ще станат плодородни, силите на 
природата ще се върнат към обичайния си 
ход, защото ще се възцари хармония между 
човека и Бога, между човека и 
божествените дела, между човека и 
законите, продиктувани от Създателя на 
живота. (352, 65) 
468. Не се смущавайте, възлюбени 
свидетели. Обявявам ви, че това 
материалистично човечество, което толкова 
дълго е вярвало само в това, което докосва, 
вижда и разбира с ограничените си 
интелектуални способности, и в това, което 
доказва с науката си, ще стане духовно и ще 
може да Ме гледа с духовния си поглед и 
да търси истината. (307, 56) 
469 Ако бяхте духовно подготвени, щяхте 
да можете да виждате в безкрайност 
множествата от духовни същества, които 
щяха да приличат на неизмеримо голям бял 
облак пред очите ви, а когато от него се 
отделяха емисари или пратеници, щяхте да 
ги виждате да се приближават към вас като 
искри от светлина. 
470. Духовното ти зрение все още не е 
проникнало и затова трябва да ти говоря за 
отвъдното, за всичко, което все още не 
можеш да видиш. Но аз ви казвам, че ще 
дойде време, когато всички вие ще бъдете 
ясновидци и ще се наслаждавате на онзи 
прекрасен живот, който сега чувствате 
далечен от вас, но който всъщност вибрира 
близо до вас, обгражда ви и ви 
просветлява, вдъхновява ви и непрестанно 
чука на вратите ви. (71, 37 - 38) 
471 Чувствителност, предчувствие, 
откровение, пророчество, вдъхновение, 
ясновидство, дар на спасение, вътрешно 
слово - всички тези и други дарове ще 
излязат от духа и чрез тях хората ще 
потвърдят, че за хората е настъпило ново 
време. 
472 Днес се съмнявате, че тези духовни 
дарби съществуват, защото някои ги крият 
от света, страхувайки се от неговото 
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мнение; утре ще бъде най-естественото и 
красиво нещо да ги притежавате. 
473. Дойдох при вас в този "Трети път", 
защото сте болни телом и духом. Здравият 
човек няма нужда от лекар, нито от 
праведник за пречистване. (80, 5 - 6) 
474 Днес все още имате нужда от 
духовници, съдии и учители. Но когато 
духовното и моралното ви състояние е 
високо, вече няма да се нуждаете от тези 
опори, нито от тези гласове. Във всеки 
човек ще има съдия, служител, учител и 
олтар. (208,41) 
 

XVI Пророчества и притчи, утеха и 
обещание  

 

Глава 64 - Пророчества  
 
Изпълнението на старите и новите 
пророчества  
1 Онова, което пророците обявиха, ще се 
сбъдне в това време. Новата ми дума ще 
стигне до философите и богословите, 
мнозина ще й се присмеят, а други ще се 
възмутят. Но докато това се случва, 
изумените им очи ще видят изпълнението 
на пророчествата, които сега ви съобщих. 
(151, 75) 
2 Тези пророци от миналите времена не са 
имали никаква законна власт или 
пълномощия на земята, не са били 
принудени да се подчиняват на никаква 
власт и са се съсредоточили единствено 
върху изпълнението на заповедите на своя 
Господ, който поставя словото Си на устата 
на избраните от Него. 
3 Изпълнени с вяра и смелост, нищо не ги 
възпираше от задачата им да учат хората на 
моя закон и да ги отклоняват от 
религиозния фанатизъм, като им 
разясняват безразличието и грешките на 
свещениците. (162, 7 – 8) 
4 Човечество, болката, мизерията и хаосът, 
които ви заобикалят в този момент, 
изглеждат ли непредсказуеми? 
5 Ако се учудвате, то е защото не сте се 
интересували от Моите пророчества и не 
сте се подготвили. 

6 Всичко беше предвидено и всичко беше 
предсказано, но на вас ви липсваше вяра, 
поради което сега пиете много горчива 
чаша. 
7 И днес пророкувам чрез човешката 
способност за разбиране. Някои 
пророчества ще се сбъднат скоро, а други - 
чак в далечни времена. 
8. тези хора, 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, за да спрат 
бясното си движение към бездната. (276, 41 
- 42) 
9. Голяма част от онова, което ви говорих 
през това време, е пророчество, понякога 
отнасящо се до следващите времена, 
понякога до бъдещите времена. Ето защо 
много хора не искат да отдадат значение на 
това божествено послание. 
10 Това слово обаче ще изгрее с пълна 
светлина сред хората от бъдещите векове, 
които ще разпознаят и открият в него 
велики откровения, чиято точност и 
съвършенство ще учудят учените. (216, 13) 
 
Голямото пророчество на народите от 10 
януари 1945 г., към края на Втората 
световна война 
11 В този момент Аз говоря на народите на 
земята. Всички имат Моята светлина; нека 
се замислят, че са се осмелили да се 
разпореждат с живота, сякаш са негови 
собственици. 
12 Истина ви казвам, че вашата разруха и 
болка предизвикаха дълбоко покаяние у 
мнозина и събудиха за светлина милиони, 
които Ме търсят и Ме призовават, и от тях 
към Мен се издига плач с молба: Отче, няма 
ли да свърши войната през 1945 г. и няма 
ли Ти да изсушиш сълзите ни и да ни 
донесеш мир? 
13 Ето, че съм сред вас, седем нации! 
Седем глави, вие, които сте се издигнали 
пред Мен в света! 
14 АНГЛИЯ: Аз те просвещавам, Моето 
правосъдие все още ще те наказва тежко, 
но ти давам сила, докосвам сърцето ти и ти 
казвам: претенциите ти за власт ще паднат, 
богатствата ти ще бъдат отнети от теб и 
няма да бъдат дадени на никого. 
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15. ГЕРМАНИЯ: Аз преследвам гордостта ви 
в този момент и ви казвам: подгответе се, 
защото потомството ви няма да загине. За 
нови земи Ме помолихте, но хората 
попречиха на високите Ми планове. 
Прегъвам врата ти и ти казвам: приеми 
Моята сила и се довери, че ще те спася. 
16. но ако не се уповавате на Мен и се 
отдадете на гордостта си, ще останете сами 
и ще робувате на света. Но това не е Моята 
воля, защото сега е времето, когато Аз 
свалям господарите и освобождавам 
робите и пленниците. Вземете светлината 
ми и се изправете отново. 
17 РУСИЯ: Духът ми вижда всичко. Светът 
няма да бъде твой. Аз ще бъда този, който 
ще управлява всички вас. Няма да можете 
да заличите името ми, защото Христос, 
който ви говори, ще властва над всички 
хора. Освободете се от материализма и се 
подгответе за нов живот, защото ако това 
не се случи, ще сломя високомерието ви. 
Давам ви своята светлина. 
18 ИТАЛИЯ: Вече не си господар, както в 
миналото; днес подигравките, робството и 
войната са те погубили. В резултат на 
дегенерацията си вие преминавате през 
голямо пречистване. Но Аз ви казвам: 
обновете се, премахнете фанатизма и 
идолопоклонничеството и Ме признайте за 
Върховен Господ. Ще ви обсипя с нови 
вдъхновения и светлина. Вземете Моя 
изцелителен балсам и си простете един на 
друг. 
19 ФРАНЦИЯ: Ти носиш болката си пред 
Мен. Плачът ти стига до високия Ми 
престол. Приемам ви. Преди се издигахте 
пред Господа, а сега Ми показвате само 
веригите, които влачите със себе си. 
20 Нито сте бдели, нито сте се молили. 
Предадохте се на плътските удоволствия и 
змеят ви взе за своя плячка. 
21 Но Аз ще ви спася, защото плачът на 
жените ви и плачът на децата ви стигат до 
Мен. Вие искате да се спасите сами и Аз ви 
подавам ръка. Но наистина ви казвам: 
Внимавайте, молете се и прощавайте! 
22 ОБЕДИНЕНИ ЩАТИ: В този момент аз 
също ви приемам. Поглеждам към сърцето 
ти - то не е от камък, а от метал, от злато. 
Виждам, че мозъкът ти е метален, 
втвърден. Не намирам любов в теб, не 

откривам духовност. Аз виждам само 
мегаломания, амбиция и алчност. 
23. "Продължавайте", но ви питам: Кога 
Моето семе ще пусне дълбоки корени сред 
вас? Кога ще съборите вашия "Златен 
телец" и вашата "Вавилонска кула", за да 
издигнете вместо тях истинския храм на 
Господа? 
24 Докосвам се до съвестта ти от първия до 
последния и ти прощавам. Просветлявам 
ви, така че в най-трудния час, когато 
посещението достигне своя връх, умът ви 
да не е замъглен, а да мисли ясно и да 
помни, че Аз съм над вас. 
25 Давам ви светлина, сила и власт. Не се 
намесвайте във високите ми съвети, защото 
ако не се подчините на заповедите ми или 
преминете границата, която съм 
определил, ще ви сполетят болка, 
разрушение, огън, мор и смърт. 
26 ЯПОНИЯ: Приемам ви и ви говоря. 
Влязох в твоето светилище и разгледах 
всичко. Не искате да сте последни, винаги 
сте искали да сте първи. Но истина ви 
казвам: това семе не е угодно пред Мен. 
27 Необходимо е да изпразниш чашата на 
страданието, за да се пречисти сърцето ти. 
Необходимо е вашият "език" да бъде 
смесен с други "езици". Необходимо е 
светът да се приближи до вас. Когато светът 
се подготви и пречисти, той ще ви донесе 
семето, което ще му предам. Защото не 
виждам никой подготвен. Аз не виждам във 
вас духовното семе на Моята Божественост. 
И все пак аз ще проправя пътя. 
28. Скоро по света ще настъпи хаос от 
светогледи, объркване на науките и 
теориите. Но след този хаос светлината ще 
дойде при вас. Подготвям всички вас, 
прощавам ви и се грижа да следвате 
правилния път. 
29. Когато дойде времето и мирът настъпи 
за народите, не се съпротивлявайте, не 
пречете на високите Ми планове и не се 
противопоставяйте на волята Ми. Когато 
народите сключат мир, не им нанасяй 
удари в гърба, защото тогава ще те осъдя. 
Тридесет. Седем нации! Седем глави! Отец 
ви е заченал. Пред теб, под твоето 
управление, е светът. Вие сте отговорни 
пред Мен за това! 
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31. Светлината на "Книгата на седемте 
печата" да бъде във всеки един от 
народите, за да могат хората да се 
подготвят според Моята воля. Моят мир да 
бъде с вас! (127, 50 - 65) 
 
Войни и природни бедствия - знаци в 
небето  
32. Същият този свят, в който живеете сега, 
отдавна е бойно поле. 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. 
33. Но сърцето на хората 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, които са им 
предадени с кръвта. (271, 65) 
34. считайте, че е време за съд, защото 
истина ви казвам: всяко престъпление ще 
бъде изкупено. Самата земя ще даде отчет 
за лошото използване на земята и нейните 
природни царства от страна на човека. 
35. Всичко, което е било унищожено, ще ви 
потърси сметка и по този начин ще накара 
хората да осъзнаят, че са били създадени от 
Създателя с намерение за любов и че 
самата Воля, която би могла да ги 
унищожи, се грижи за тях, защитава ги и ги 
благославя. (180, 67) 
36. давам ти това послание, което трябва да 
предадеш по моретата. Моето слово 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 своя 
дух. 
37. Не можете да си представите 
изпитанието, на което ще бъде подложен 
светът. Всички очакват мир, но той ще 
настъпи едва след като силите на 
природата Ме засвидетелстват. (243,52) 
38. Моите природни сили ще бъдат 
отприщени и ще опустошат цели земи. 
Учените ще открият нова планета, а "дъжд 
от звезди" ще освети вашия свят. Но това 
няма да донесе катастрофа на 
човечеството, а само ще оповести на хората 
настъпването на ново време. (182, 38) 

- В евангелията този знак на съда е 
обявен с думите: "Звездите ще паднат 
от небето". 
39 Вече ви разкрих, че народът Ми е 
разпръснат по цялата земя, т.е. че 
духовното семе е разпръснато по целия 
свят. 
40. днес не сте съгласни и дори се 
пренебрегвате един друг заради дреболии. 
Но когато материалистичните доктрини 
заплашват да завладеят всички вас, вие, 
които мислите и чувствате с духа, най-
накрая ще станете едно цяло. Когато дойде 
това време, ще ви дам знак, по който да се 
разпознавате - нещо, което да виждате и 
чувате по един и същи начин. Тогава, когато 
си свидетелствате един на друг, ще се 
учудите и ще кажете: "Господ е, който ни 
посети."" (156, 35 - 36) 
 
Пророчество за разделението на 
мексиканските общности  
41. сега Ме слушайте добре, хора, и се 
заемете да изпълнявате думите Ми 
достойно и истински. 
42. виждам, че носите тъга в сърцата си, 
защото очаквате, че не всички тези 
множества ще спазват закона, който 
написах в духа ви. И все пак ви казвам, че 
днес, както и в "Първата епоха", хората ще 
се разделят. 
43. много ви говорих и очертах един път за 
всички. Затова ви казвам: ако някои от 
Моите деца не Ме послушат, над този 
народ ще бъде произнесена присъда, 
когато настъпи денят, определен от волята 
на вашия Отец, за да се сложи край на това 
проявление. 
44 Аз дойдох при вас в това време като 
избавител, показвайки ви пътя през 
пустинята, духовния "ден" на борбата за 
освобождение и спасение, и накрая ви 
обещах новата земя на обещанието, която е 
мир, светлина и блаженство за духа. 
45 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. 
46. Горко обаче на онези, които нарушават 
вярата, които обичат нещата от света 
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повече от духовните - на онези, които 
продължават да се придържат към идолите 
си и традициите си! Вместо да Ми служат, 
те ще бъдат поданици на "фараона", който 
е "плътта", материализмът, 
идолопоклонството. 
47 Този, който иска да стигне до 
Обетованата земя, до Отечеството на Духа, 
трябва да остави следа от доброта в своя 
път през света. 
48 Вървете по този път и не се страхувайте. 
Защото, ако се надяваш на Мен, 
невъзможно е да се заблудиш. Ако се 
страхувате или нямате увереност, вярата ви 
не е абсолютна, а Аз ви казвам, че всеки, 
който иска да Ме следва, трябва да е 
убеден в Моята истина. (269, 50-51 
 

Глава 65 - Притчи, утеха и обещание  
 
Притча за лошите стопани  
1 В желанието си за милост тълпа от 
гладни, болни и голи хора се приближи до 
една къща. 
2 Управителите на дома го приготвяха 
постоянно, за да гощават минувачите на 
трапезата си. 
3 Собственикът на земята, собственикът и 
господарят на тези земи дойде да 
председателства угощението. 
4 Времето минаваше и нуждаещите се 
винаги намираха храна и подслон в къщата. 
5 Един ден господарят видя, че водата на 
масата е мътна, че храната не е здрава и 
вкусна и че покривките са изцапани. 
6 Тогава Той повика при себе си онези, 
които бяха отговорни за приготвянето на 
трапезата, и им каза: "Видяхте ли ленените 
покривки, опитахте ли храната и пихте ли от 
водата?" 
7 А те отговориха: Да, Господи. 
8 Тогава, преди да дадете храна на тези 
гладни хора, нека първо децата ви ядат от 
нея и ако намерят храната за добра, да я 
дадат на тези гости. 
9 И децата взеха от хляба, от плодовете и от 
това, което беше на трапезата; но вкусът 
беше отвратителен, и имаше недоволство и 
бунт срещу него, и те се оплакваха силно. 
10 Тогава земевладелецът каза на онези, 
които още чакаха: "Елате под едно дърво, 

защото ще ви предложа плодовете на 
градината си и вкусна храна." 
11 А на слугите каза следното: "Почистете 
петното, премахнете лошия вкус от устните 
на тези, които сте разочаровали. Нямам 
благоволение към теб, защото ти казах да 
приемаш всички, които гладуват и жадуват, 
да им предлагаш най-добрата храна и чиста 
вода, а ти не се подчини. Работата ти не ми 
харесва." 
12 А господарят на тези земи сам приготви 
празника: хлябът беше вкусен, плодовете - 
здрави и зрели, водата - прясна и 
освежаваща. Тогава той покани чакащите - 
просяци, болни и прокажени - и всички 
пируваха, а радостта им беше голяма. 
Скоро те са здрави и без страдания и 
решават да останат в имението. 
13 Те започнаха да обработват нивите, 
ставайки полски работници, но бяха слаби и 
не знаеха как да следват указанията на този 
Господ. Те смесват различни видове семена 
и реколтата се влошава, а житото е 
задушено от плевели. 
14 И когато настъпи времето за жътва, 
господарят на имението дойде и им каза: 
"Какво правите, когато ви дадох само да се 
грижите за къщата, за да приемате гостите? 
Семето, което сте посели, не е добро; други 
са за обработване на нивите. Отиди и 
изчисти земята от бодили и плевели, а след 
това отново се заеми с къщата. Изворът е 
пресъхнал, хлябът не укрепва и плодът е 
горчив. Постъпвайте с тези, които минават 
през него, както аз постъпих с вас. Когато 
нахраниш и изцелиш онези, които се 
обръщат към теб, когато премахнеш 
болката на ближните си, тогава ще ти дам 
покой в Моя дом." (196, 47 - 49) 
 
Притча за преминаването през пустинята 
към Големия град 
15 Двама скитници вървяха с бавни стъпки 
през огромна пустиня, а краката им ги 
боляха от горещия пясък. Те отиваха към 
далечен град и само надеждата, че ще 
стигнат до целта, ги съживяваше по време 
на трудното пътуване, защото хлябът и 
водата постепенно свършваха. По-младият 
от двамата започнал да се уморява и 
помолил спътника си да продължи 
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пътуването сам, защото силите му вече не 
стигали. 
16 Възрастният скитник се опита да вдъхне 
нов кураж на младия, като му каза, че скоро 
ще стигнат до оазис, където ще възстановят 
изгубените си сили, но последният не 
придоби нов кураж. 
17 Старецът не възнамеряваше да го 
изостави в тази пустош и въпреки че също 
беше уморен, натовари изморения си 
спътник на гърба си и с труд продължи 
похода. 
18 И когато младежът си почина и се 
замисли за неприятностите, които 
причиняваше на онзи, който го носеше на 
раменете си, той се отдели от шията му, 
хвана го за ръка и така продължиха пътя си. 
19 Огромна вяра оживи сърцето на 
престарелия странник и му даде сили да 
преодолее умората. 
20 Както беше предположил, на хоризонта 
се появи оазис, под чиято сянка ги 
очакваше прохладата на извора. Накрая 
стигнаха до него и пиха от тази освежаваща 
вода, докато не се наситиха. 
21 И заспаха спокоен сън, а когато се 
събудиха, почувстваха, че умората е 
изчезнала, нито пък бяха гладни или жадни. 
Те почувстваха мир в сърцата си и сила да 
стигнат до града, който търсеха. 
22 Те наистина не искаха да напускат това 
място, но пътуването трябваше да 
продължи. Те напълниха съдовете си с тази 
кристално чиста и прозрачна вода и 
продължиха пътуването си. 
23 Възрастният пътник, който беше опора 
на младия, каза: "Ще използваме водата, 
която носим, с мярка. Възможно е да 
срещнем по пътя си поклонници, които, 
победени от изтощение, умират от жажда 
или болести, и тогава ще се наложи да им 
предложим това, което носим." 
24 Младежът възрази и каза, че е 
неразумно да се откажат от нещо, което 
може да не им стигне дори за тях самите; 
че в такъв случай могат да го продадат на 
цената, която искат, тъй като им е струвало 
толкова много усилия да се сдобият с този 
скъпоценен елемент. 
25 Старецът не се задоволи с този отговор и 
му отговори, че ако искат да са спокойни, 

ще трябва да споделят водата с 
нуждаещите се. 
26 Младият мъж каза, че предпочита да пие 
сам водата от своя съд, преди да я сподели 
с някого, когото може да срещнат по пътя. 
27 Предчувствието на стареца отново се 
сбъдна, защото видяха пред себе си керван 
от мъже, жени и деца, изгубен в пустинята 
и на път да се погуби. 
28 Добрият старец побърза да се приближи 
до тези хора и им даде да пият. Уморените 
веднага се почувстваха по-силни, болните 
отвориха очи, за да благодарят на този 
пътник, а децата спряха да плачат от 
жажда. Керванът се изправи и продължи 
пътя си. 
29 В сърцето на благородния 
пътешественик настъпи мир, докато 
другият, виждайки, че корабът му е празен, 
с тревога каза на спътника си, че трябва да 
се върнат и да отидат до извора, за да 
заменят водата, която са изразходвали. 
30 "Не бива да се връщаме назад - каза 
добрият скитник, - ако имаме вяра, по-
нататък ще се натъкнем на нови оазиси." 
31. но младежът се съмняваше, страхуваше 
се и предпочете да се раздели с другаря си 
на място, за да се върне в желанието си към 
източника. Те, които бяха спътници в 
страданието, се разделиха. Докато единият 
продължаваше по пътя, вдъхновен от 
вярата в целта си, другият, мислейки, че 
може да загине в пустинята, тичаше към 
извора с манията за смърт в сърцето си. 
32 Накрая той пристигна задъхан и 
изтощен. Но той се насити, изпи се, забрави 
другаря, когото беше оставил сам, както и 
града, от който се беше отказал, и реши да 
живее отсега нататък в пустинята. 
33 Не след дълго наблизо мина керван, 
съставен от изтощени и жадни мъже и 
жени. Те се приближиха с нетърпение, за да 
пият от водата на този извор. 
34 Но изведнъж видяха, че се появява 
човек, който им забранява да пият и да 
почиват, ако не му платят за това. Младият 
скитник бе завладял оазиса и се бе 
превърнал в господар на пустинята. 
35 Хората го слушаха с тъга, защото бяха 
бедни и не можеха да си купят това 
скъпоценно съкровище, което щеше да 
утоли жаждата им. Накрая се разделиха с 
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малкото, което имаха със себе си, купиха 
малко вода, за да облекчат изгарящата си 
жажда, и продължиха по пътя си. 
36 Скоро този човек се превърна от 
господар в цар, защото невинаги там 
минаваха бедняци, а имаше и силни мъже, 
които можеха да дадат цяло състояние за 
чаша вода. 
37 Този човек вече не си спомняше за града 
отвъд пустинята, а още по-малко за 
братския другар, който го носеше на 
раменете си и го предпазваше от гибел в 
онази пустош. 
38. Един ден той видял, че идва керван, 
който се насочвал безпогрешно към 
Големия град. (38) Той се учуди, когато видя 
тези мъже, жени и деца да излизат със сила 
и радост, пеейки хвалебствена песен. 
39 Човекът не разбра какво вижда и 
изненадата му се увеличи, когато видя, че 
начело на кервана е онзи, който беше негов 
спътник. 
40 Керванът спря пред оазиса, а двамата 
мъже стояха един срещу друг и се гледаха 
учудено. Накрая жителят на оазиса попита 
онзи, който беше негов спътник: "Кажи ми, 
как е възможно да има хора, които 
прекосяват тази пустиня, без да усещат 
жажда или умора?" 
41 Той направи това, защото мислеше какво 
ще стане с него в деня, когато никой няма 
да дойде да го помоли за вода или 
подслон. 
42 Добрият странник каза на спътника си: 
"Стигнах до Великия град, но не сам. По 
пътя срещнах болни, жадни, изгубени, 
изтощени и на всички тях вдъхнах нов 
кураж чрез вярата, която ме съживява, и 
така от оазис на оазис един ден стигнахме 
до портите на Големия град. 
43 Там ме извикаха при господаря на онова 
царство, който, като видя, че познавам 
пустинята и че съчувствам на пътниците, ми 
поръча да се върна и да бъда водач и 
съветник на пътниците в мъчителния 
преход през пустинята. 
44 А тук ме виждате да водя друг керван, с 
който трябва да отида във Великия град. - А 
вие? Какво правиш тук?" - попита той този, 
който беше останал в оазиса. - Последният 
мълчеше, засрамен. 

45 Тогава добрият пътник му каза: "Знам, че 
си присвоил този оазис, че продаваш вода и 
вземаш пари за сянката. Тези блага не ти 
принадлежат; те са били поставени в 
пустинята от божествена сила, за да може 
онзи, който се нуждае от тях, да ги 
използва. 
46. Виждате ли тези тълпи от хора? Те 
нямат нужда от оазис, защото не изпитват 
жажда и не се уморяват. Достатъчно е да 
им предам посланието, което Господарят 
на Големия град им изпраща с мое 
посредничество, и те вече тръгват, като с 
всяка крачка намират нови сили 
благодарение на високата цел, която си 
поставят: да достигнат това Царство. 
47 Оставете извора на жадните, за да се 
освежат от него и да утолят жаждата си 
онези, които търпят трудностите на 
пустинята. 
48. Твоята гордост и егоизъм са те 
заслепили. Но какво ти е помогнало да 
бъдеш господар на този малък оазис, 
когато живееш в тази пустош и си се лишил 
от възможността да опознаеш Големия 
град, към който вървяхме заедно? Нима 
вече си забравил тази висока цел, която 
имахме и двамата?" 
49. Когато този човек изслуша мълчаливо 
онзи, който беше верен и безкористен 
другар, той се разплака, защото се разкая за 
прегрешенията си. Той свали фалшивите си 
одежди на великолепие и потърси 
началната точка, откъдето започваше 
пустинята, за да следва пътя, който щеше 
да го отведе до Великия град. Но сега той 
върви по пътя си, озарен от нова светлина - 
тази на вярата и любовта към ближните. 
- Край на притчата - 
50. Аз съм Господ на големия град, а Илия - 
Древният на Моята притча. Той е "гласът на 
онзи, който вика в пустинята", Той е този, 
който ви се открива отново в изпълнение на 
откровението, което ви дадох на 
Преображението на планината Тавор. Той е 
този, който ви води през Третата епоха към 
Великия град, където ви очаквам, за да ви 
дам вечната награда на Моята любов. 
51 Следвайте Илия, възлюбени люде, и 
всичко ще се промени в живота ви, в 
поклонението ви на Бога и в идеалите ви; 
всичко ще се преобрази. 
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52. Вярвахте ли, че вашето несъвършено 
практикуване на религията ще продължи 
вечно? - Не, мои ученици. Утре, когато 
духът ви види Великия град на хоризонта, 
той ще каже като своя Господ: "Моето 
царство не е от този свят" (28:18-40). 
 
Притча за великодушието на един цар  
53 Имало едно време един цар, който, 
заобиколен от своите поданици, празнувал 
победата, която бил спечелил над един 
разбунтувал се народ, който бил станал 
васал. 
54. Царят и народът му изпяха химн на 
победата. Тогава царят говори така на 
народа си: "Силата на моята ръка 
възтържествува и направи така, че 
царството ми да се разрасне; но 
победените ще обичам, както обичам вас, 
ще им дам ниви в моите имения, за да 
отглеждат лоза, и моята воля е да ги 
обичате, както аз ги обичам." 
55 Мина време и сред хората, които бяха 
спечелени от любовта и правдата на този 
цар, се появи човек, който се разбунтува 
срещу господаря си и се опита да го убие в 
съня му, но само го рани. 
56 Сблъсквайки се с престъплението си, 
този човек избяга от страх и се скри в най-
тъмните гори, докато кралят оплакваше 
неблагодарността и отсъствието на своя 
поданик, защото сърцето му го обичаше 
силно. 
57. този човек, докато бягал, бил заловен от 
враждебно настроени към царя хора и 
когато го обвинили, че е поданик на онзи, 
чиято власт не признавали, последният, 
ужасен, им извикал с пълен глас, че е 
беглец, защото току-що е убил царя. Но те 
не му повярваха и го осъдиха на смърт на 
кладата, тъй като преди това беше 
мъченик. 
58 И когато той вече кървеше и се готвеха 
да го хвърлят в огъня, се случи така, че 
царят минаваше оттам със слугите си, които 
търсеха бунтовника, и като видя какво става 
тук, владетелят вдигна ръката си и каза на 
слугите: "Какво правите, бунтовници?" И 
при звука на величествения и властен глас 
на краля бунтовниците се поклониха пред 
него. 

59 Неблагодарният поданик, който все още 
лежеше във вериги край огъня и само 
очакваше изпълнението на присъдата си, се 
изуми и ужаси, когато видя, че царят не е 
мъртъв и че стъпка по стъпка се 
приближава към него и го развързва. 
60 Той го отведе от огъня и обработи 
раните му. После му даде да пие вино, 
облече го в нова бяла дреха и като го 
целуна по челото, му каза: "Поданиче мой, 
защо избяга от Мене? Защо си ме наранил? 
Не ми отговаряй с думи; искам само да 
знаеш, че те обичам, и сега ти казвам: ела и 
ме последвай." 
61 Народът, който стана свидетел на тези 
сцени на милосърдие, възкликна в почуда и 
вътрешно се промени: "Осияна, Осияна!" Те 
изповядвали, че са послушни васали на 
този цар, и получавали само облаги от 
господаря си, а поданикът, който веднъж се 
разбунтувал, обзет от толкова много любов 
от страна на своя цар, решил да се отплати 
за тези доказателства на безгранична 
привързаност, като обича и се покланя на 
своя господар завинаги, покорен от 
неговото толкова съвършено действие. 
- Край на притчата - 
62. Вижте, хора, колко ясно е Моето слово! 
Но хората се борят срещу Мен и губят 
приятелството си с Мен. 
63. Какво лошо съм направил на хората? 
Каква вреда им причиняват Моето учение и 
Моят закон? 
64. Знайте, че колкото и пъти да Ме 
обиждате, всеки път ще ви бъде простено. 
Но също така сте длъжни да прощавате на 
враговете си, когато ви обидят. 
65. Обичам те и когато направиш крачка 
встрани от Мен, Аз правя същата крачка, за 
да се приближа до теб. Ако затвориш 
портите на храма си за Мен, Аз ще чукам на 
тях, докато не отвориш и не мога да вляза. 
(100,61-70) 
 
Блаженства и благословии  
66 Блажен е онзи, който търпеливо понася 
страданията си, защото именно в кротостта 
си той ще намери сили да продължи да 
носи кръста си по пътя на развитието. 
67. благословен е онзи, който понася 
унижението със смирение и е способен да 
прости на онези, които са го обидили, 
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защото Аз ще го оправдая. Но горко на 
онези, които съдят постъпките на ближния 
си, защото и те ще бъдат съдени на свой 
ред! 
68 Блажен е онзи, който изпълнява първата 
заповед на Закона и Ме обича повече от 
всички създадени неща. 
69. Блажен е онзи, който Ми позволява да 
съдя неговата справедлива или 
несправедлива кауза. (44, 52 - 55) 
70 Блажен е онзи, който се смирява на 
земята, защото Аз ще му простя. Блажен е 
онзи, който е наклеветен, защото Аз ще 
свидетелствам за неговата невинност. 
Блажен е онзи, който свидетелства за Мен, 
защото Аз ще го благословя. А който бъде 
погрешно оценен заради практикуването на 
Моето учение, ще го призная. (8,30) 
71. Блажени са онези, които падат и отново 
се изправят, които плачат и Ме благославят, 
които, наранени от собствените си братя, се 
доверяват на Мен в дълбините на сърцата 
си. Тези малки, страдащи, подигравани, но 
кротки и затова силни по дух, са всъщност 
Моите ученици. (22,30) 
72. блажен е онзи, който благославя волята 
на своя Господ, блажен е онзи, който 
благославя собственото си страдание, 
знаейки, че то ще измие петната му. Защото 
това дава опора на стъпките му, за да се 
изкачи на Духовната планина. (308, 10) 
73 Всички очакват светлината на един нов 
ден, зората на мира, която ще бъде 
началото на една по-добра епоха. 
Потиснатите очакват деня на своето 
освобождение, а болните се надяват на 
лечение, което ще им върне здравето, 
силата и радостта от живота. 
74. Блажени са онези, които умеят да чакат 
до последния момент, защото това, което 
са загубили, ще им бъде върнато с лихвите. 
Това очакване Аз благославям, защото то е 
доказателство за вяра в Мен. (286, 59 -60) 
75 Благословии за верните, благословии за 
онези, които остават твърди до края на 
изпитанията си. Блажени са онези, които не 
са пропилели силата, която им дава моето 
наставление, защото те ще понесат 
превратностите на живота със сила и 
светлина в идващите времена на 
горчивина. (311, 10) 

76. Блажени са онези, които Ме 
благославят на олтара на творението и 
умеят смирено да приемат последствията 
от прегрешенията си, без да ги приписват 
на божествените наказания. 
77. Блажени са онези, които знаят как да се 
подчиняват на Моята воля и приемат 
изпитанията си със смирение. Всички те ще 
Ме обичат. (325, 7 - 8) 
 
Насърчаване на възходящото развитие  
78. Блажени са онези, които със смирение и 
вяра Ме молят за издигането на духа си, 
защото те ще получат това, което искат от 
своя Отец. 
79 Блажени са онези, които умеят да чакат, 
защото моята милосърдна помощ ще 
достигне до ръцете им в подходящия 
момент. 
80 Научете се да питате, но и да чакате, 
знаейки, че нищо не убягва на Моята воля 
на любовта. Вярвайте, че Моята воля се 
проявява във всяка ваша нужда и във всяко 
ваше изпитание. (35, 1 -3) 
81 Блажени са онези, които мечтаят за рай 
на мира и хармонията. 
82 Блажени са онези, които презират 
дребнавостите, суетите и страстите, които 
не носят полза на човека, а още по-малко 
на духа му, и се отнасят към тях с 
безразличие. 
83 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 приемат 
абсолютната, гола и чиста истина. 
84. Благославям онези, които отхвърлят 
външното, за да се отдадат на духовно 
съзерцание, на любовта и на вътрешния 
мир, защото все повече осъзнават, че 
светът не дава мир, че можете да го 
намерите в себе си. 
85. 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 
духа ви, за да угаси завинаги желанието ви 
за светлина. (263, 2 – 6) 
86 Блажен е онзи, който чуе моите 
поучения, приеме ги за свои и ги следва, 
защото той ще знае как да живее в света, 
ще знае как да умре за света и когато 



353 
 

настъпи часът му, ще възкръсне във 
вечността. 
87. Блажен е онзи, който се потапя в 
словото ми, защото се е научил да разбира 
причината за болката, значението на 
обезщетението и изкуплението, и вместо да 
се отчайва или да хули, с което би увеличил 
мъките си, той се изправя пълен с вяра и 
надежда да се бори, за да може бремето на 
дълговете му всеки ден да става по-леко и 
чашата на страданието му да не е толкова 
горчива. 
88 Веселието и мирът са присъщи на хората 
на вярата - на онези, които са съгласни с 
волята на Отца. (283, 45 - 47) 
89. Вашият напредък или възходяща 
еволюция ще ви позволи да откриете 
Моята истина и да възприемете Моето 
Божествено присъствие, както в духовното, 
така и във всяко Мое дело. Тогава ще ви 
кажа: "Блажени са онези, които могат да 
Ме разпознаят навсякъде, защото те са 
тези, които наистина Ме обичат. Блажени 
са онези, които могат да Ме усещат с духа и 
дори с тялото си, защото те са тези, които са 
придали финес на цялото си същество, 
които наистина са се одухотворили." (305, 
61 - 62) 
90. Знаете, че от високия Си престол Аз 
обгръщам вселената с Моя мир и Моите 
благословии. 
91 Всичко е благословено от Мен във всеки 
час, във всеки момент. 
92. от Мен няма и никога няма да има 
проклятие или осъждане за децата Ми. 
Затова, без да виждам нито праведните, 
нито грешниците, изпращам на всички 
Моите благословии, Моята целувка на 
любовта и Моя мир. (319,49 - 50) 
МОЯТ МИР ДА БЪДЕ С ВАС. 
 

Божият призив  
 
Призив към хората от това време:  
"Хора, хора, станете, времето е неотложно 
и ако не го направите този "ден", няма да 
се събудите в този живот на земята. Искате 
ли да продължите да спите въпреки 
посланието ми? Искате ли смъртта на 
плътта да ви събуди - с изпепеляващия огън 

на покаянието на вашия дух без материя? 
Бъдете искрени, поставете се в позицията 
на Духовния живот, пред лицето на 
Истината, където нищо не може да 
оправдае вашия материализъм, където 
наистина виждате себе си в парцали - 
изцапани, мръсни и скъсани - които вашият 
дух ще носи като дрехи. Наистина, казвам 
ви, там, при вида на вашата мизерия и при 
усещането за толкова голям срам, ще 
почувствате огромно желание да се 
измиете във водите на най-дълбокото 
покаяние, знаейки, че само чисти можете 
да отидете на празника на Духа. Вижте себе 
си отвъд човешкия егоизъм с всичките му 
слабости, които в момента са вашата 
гордост, вашето удовлетворение, и Ми 
кажете дали сте съчувствали на болката на 
хората, дали в сърцата ви отекват 
риданията на жените или плачът на децата. 
Кажи Ми, тогава, какво си бил за хората? 
Бил ли си живот с тях?" (228,62 - 63) 
 
Призив към интелектуалците: 
"Елате при Мен, интелектуалци, които сте 
уморени от смъртта и разочаровани в 
сърцето си. Елате при Мен, вие, които сте 
объркани и мразите, вместо да обичате. Ще 
ти дам почивка и ще те накарам да 
разбереш, че духът, който е послушен на 
Моите заповеди, никога не се уморява. Ще 
ви запозная с една наука, която никога не 
обърква интелигентността." (282, 54) 
 
Призовете уморените и обременените:  
"Елате при Мен, страдащи, самотни и болни 
хора. Ти, който влачиш със себе си веригите 
на греха, ти, който си унизен, жаден за 
справедливост и жаден, бъди с Мен; в 
Моето присъствие много от твоите злини 
ще изчезнат и ще почувстваш, че бремето 
ти ще се облекчи. Ако искаш да 
притежаваш духовните блага, Аз ще ти ги 
дам; ако Ме молиш за земни блага, за да ги 
използваш добре, Аз също ще ти ги дам, 
защото молбата ти е благородна и 
справедлива. Тогава ще станете добри 
управители и Аз ще ви дам да увеличите 
тези блага, за да ги споделите с ближните 
си. (144, 80 - 81) 
 
Призив към духовен Израел 
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"Израел, стани водач на човечеството, дай 
му този хляб на вечния живот, покажи му 
това духовно дело, за да може различните 
религии да бъдат одухотворени в моето 
учение и по този начин Царството Божие да 
дойде при всички хора." (249,66) 
"Чуй Ме, възлюбен Израел! Отворете 
духовните си очи и съзерцавайте славата на 
вашия Отец. Чуйте гласа Ми чрез съвестта 
си, вслушайте се с духовните си уши в 
небесните мелодии, за да се радват 
сърцето и духът ви, за да почувствате мир, 
защото Аз съм мир и ви каня да живеете в 
него. Разкривам ви любовта, която винаги 
съм изпитвал към човечеството - 
причината, поради която Исус проля най-
скъпоценната Си кръв във "Втората епоха", 
за да ви изкупи от греха, да ви научи на 
любов и да внуши на умовете и сърцата ви 
истинското учение." (283, 71) 
"Обърни погледа си към Мен, когато си 
изгубил пътя си; бъди с Мен днес. 
Повдигнете мислите си към Мен и ми 
говорете, както дете говори на баща си, 
както човек говори с доверие на приятел." 
(280, 31) 
"Ходете под моите наставления, чувствайте 
се нови хора, практикувайте моите 
добродетели и ще ви става все по-леко, а 
Христос ще се изявява във вашите пътища." 
(228, 60) 
"Хора, отидете при хората, говорете им 
така, както Христос е говорил на вас - със 
същото състрадание, решителност и 
надежда. Нека видят, че има пътища за 
възходящо развитие, които дават по-голямо 
удовлетворение от това, което дават 
материалните блага. Нека разберат, че има 
вяра, която кара човек да вярва и да се 
надява отвъд видимото и осезаемото. 
Кажете им, че духът им ще живее вечно и 
затова трябва да се подготвят, за да могат 
да участват в това вечно блаженство." (359, 
94 - 95) 
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