Въведение
Третият път
Времето на СВЕТИЯ ДУХ!!!
Във всички времена Бог е изпращал Своите ясновидци и пророци при хората, когато те са
губили пътя си и са се заблуждавали. Така е и в нашето време, така е и днес, в тези дни, когато
144 000 духовни същества, много от които понастоящем са въплътени и живеят на Земята, а
другите са в отвъдното и работят оттам, са запечатани от Христос, за да щурмуват портите на
ада като пророци и молитвени воини и да помогнат на Светлината да пробие в един свят, все
по-проникнат от тъмнината.
Всеки жъне това, което е посял през многобройните си земни животи - добрите дела се
възнаграждават с блаженство, а злите дела са неумолимо и строго осъдени от собствената
съвест. Времето на егоизма е приключило - това трябва да разбираме под края на света.
Времето на Светия Дух е дошло и това е обещаното завръщане на Исус Христос - защото много
неща Той щеше да има да ни каже и тогава, но ние нямаше да можем да ги разберем - но сега
сме узрели за това и затова Христос отново говори на хората - и този път го прави духовно - и то
от 1884 до 1950 г. на оборудвани от Него гласоподаватели в Мексико!
"Имам още много да ви кажа, но сега не можете да го понесете. Но когато дойде Онзи, Духът
на истината, Той ще ви въведе в цялата истина. Защото той няма да говори от себе си, но
каквото чуе, ще го каже, и каквото има да стане, ще ви съобщи. Той ще ме преобрази, защото
ще вземе това, което е мое, и ще ви го възвести. Всичко, което има Отец, е мое. Затова казах:
Той ще вземе от Моето и ще ви го съобщи" (Йн 16:12-15).
Роке Рохас - превъплъщение на пророк Илия - е използван от Христос като инструмент, за да
подготви пътя за Него, както някога Йоан Кръстител, който също е превъплъщение на Илия той открива места за срещи в мексиканските предградия с много прости хора. Това отново са
превъплъщения на израилтяни, които този път се въплъщават в Мексико със задачата да
получат Третото откровение на Христос духовно чрез Светия дух като носители на глас с
помощта на своя орган на разбиране, да го запишат и да го оставят в наследство на
човечеството.
Тези 366 учения на Исус Христос от Мексико, от които е съставен "Третият завет" като сборник с
над 70 глави на 684 страници, първо на испански, а след това и на много други езици, са
публикувани в 12 тома под заглавие: "Книга на истинския живот".
Три пъти
(Цитат от книгата "Истински живот")
Първи път (Бащата)
В началото на Първото време Бог все още можел да общува духовно със Своите деца чрез
някои избрани. Те чуваха Неговия духовен глас, който ги напътстваше. Но когато тази връзка се
изгуби в резултат на нарастващия материализъм на Неговите деца, Бог потърси посредник. Той
си е поставил човек, чрез когото да предаде Себе Си на Своя народ. Мойсей е избраният
инструмент, чрез който Той обявява Десетте заповеди, които дават насоки за живот първо на
израелския народ, а по-късно и на целия свят. Мойсей, с Десетте заповеди и подробните
инструкции, символизира Първия път, в който Бог се разкрива на Своите деца като Творец,
единствен Бог, в Своята неумолима справедливост (Бог Отец от Троицата).
Втори път (Синът)
Когато времето се изпълни, Бог изпрати Своя Единороден Син. Божият Дух стана човек в Исус и
живееше сред хората. В Своите учения Той разкриваше Божествената любов, а с живота и
жертвената си смърт даваше на човечеството съвършен пример; затова Той беше Божественият
Учител, който изпълни десетте заповеди от Първата епоха чрез любовта, намерила своя найвисш израз на кръста, когато се пожертва за човечеството. Исус символизира Втората епоха
(Бог Син от Троицата).
Трети път (Светият Дух)

Исус не е могъл да разкрие всичко по време на земния Си живот, защото човечеството все още
не е било готово за това. Той обаче обяви, че Отец ще изпрати Утешителя, Светия Дух. Това
трето време е въведено от Илия, чийто Дух просветлява божествено определен инструмент.
Това е един обикновен човек на име Роке Рохас; той, подобно на Йоан Кръстител, е
предвестник на Божия Свети Дух, Духа на истината, който се проявява сред хората. През 1866 г.
Духът на Илия провъзгласява чрез своя Посредник на Словото: "Аз съм Илия, Пророкът на
Първата епоха, тази на Преображението на планината Тавор; пригответе се..." Онези
слушатели, които са имали дарбата на духовно зрение, са видели Исус, Мойсей и Илия, както
учениците са преживели преображението на Исус на планината Тавор. Това е потвърждението
на трите велики епохи и че Илия символизира Третата епоха, в която Духът на истината общува,
или: Второто пришествие на Христос в Духа (Бог Свети Дух от Троицата).
Бог дава Своите откровения в съвършен ред:
Учението за любовта ни беше дадено чрез Исус (втори път), след като вече имахме достатъчно
познание за Божията правда (първи път). И така ще можем да приемем учението за истината и
мъдростта в себе си дотолкова, доколкото изпълняваме учението за любовта (Трето време).
Това е Третото време - времето на Илия - времето на Светия Дух; то започва през 1866 г. в
Мексико с написването на Книгата на истинския живот, която в крайна сметка завършва с
Компендиума на Третия завет. Става дума за доктрината за одухотворяването на всички хора и
подготовката за 1000-годишното царуване на Христос и Неговото идващо царство на мира на
земята.
Бог живее във всяко човешко същество и е Баща и Създател на всички същества, независимо
дали са в този или в отвъдния свят - всички са Негови деца. Човекът е въплътено духовно
същество, създадено от Бога в началото на сътворението. Тези духовни същества са преминали
през много въплъщения, за да се усъвършенстват - първо в други, по-съвършени светове, а сега
и на планетата Земя, която обаче също е школа за одухотворяване.
Всеки човек има в себе си искра от Бога - съвестта. Съвестта ръководи духа на човека, духът душата на човека, а душата - ума на човека и неговото тяло. Човекът трябва да се одухотвори и
да се научи на пряко общение с Бога, независимо от деноминация, вероизповедание, цвят на
кожата, националност отвъд доктрините, поклонението на външните форми и фалшивите
култове, каменните църкви, фарисейството и фалшивите учения на лъжливата светлина!
(Антихрист)
Самият Бог иска да води и направлява всяко човешко същество чрез божествената искра в
сърцето, която е присъща на всяко човешко същество, т.е. в човешкия дух, който е съвестта. И
той прави това с уважение към свободната воля на човека като нежен любящ баща, който
винаги знае кое е най-доброто за детето му.
Човек трябва да се научи да отваря духа си, да чува сърцето си и Божия глас в себе си, да се
оставя да бъде наставляван, вдъхновяван и напътстван от Бога, тогава животът му ще се
превърне в благословия за него и за другите.
Задачата на човека е да върши дела на любов и милосърдие, за да се хареса на Бога, своя Отец,
и да стане като него, т.е. да се усъвършенства, за да може да се приближи до Бога. Неговата
цел е да постигне съвършенство с помощта на собствените си усилия и чрез Божията благодат,
за да му бъде позволено да се върне у дома при Отца завинаги и след това да живее с Него
вечно. Това е дълъг път, който всеки човек, всяко духовно същество трябва да извърви стъпка
по стъпка, и за целта са му необходими божествените учения, които имат силата да пречистват
духа и да усъвършенстват духовните същества.
Седемте печата
"Книгата на живота", известна от Откровението на Йоан със седемте печата, съдържа историята
на човечеството, както е предвидена от Бога. Тя е разделена на седем основни глави, всяка от
които има специален печат. Тези печати бяха разпечатани от Христос, за да може светлината,
съдържаща се в конкретната глава на Книгата на живота, волята и образователният план на
Бога, да действа и да се реализира в света на хората. По този начин основната доктрина на
съответния духовен етап от развитието на човечеството е символизирана в символично

събитие от един от Божиите избраници, като водач и модел на тази епоха и на всички по-късни
времена. - От началото на Третата епоха "Книгата на живота" се отваря при Шестия печат.
Първият печат: Жертвата
Господ ни казва в Своето ново Слово: "Първият от тези етапи на духовно развитие в света е
символизиран от Авел, първия служител на Отца, който принася на Бога своята изкупителна
жертва. Той е символ на жертвата. И завистта се надигна срещу него." (U.(=Инструкция № и
стих) 161:54)
От Битие 4 глава знаем, че Каин и Авел принасят на Бога всеизгаряне. Бог погледна милостиво
на Авеловото дарение, защото то беше дадено с невинно и чисто сърце. Но това на Каин Бог
отхвърли, защото Каин не беше с чисто сърце. Това силно разгневи Каин и от завист и омраза
той уби брат си Авел. Дълбокият смисъл на този библейски разказ обаче е, че Авел - освен
материалното си всеизгаряне - е принесъл на Бога и духовната жертва на земните си човешки
страсти. Затова сърцето му е невинно и чисто. По този начин пречистването на неговото
същество е самият символ на жертвата. В обобщение можем да кажем: Първият печат
означава, че трябва да жертваме греховните си страсти, че духът доминира над материята и че
по този начин постигаме духовно единение с нашия Небесен Отец.
Вторият печат: вяра
Символът му е Ной. Хората не се вслушаха в учението на Първия печат, а злоупотребявайки със
свободната си воля, позволиха да бъдат доминирани от злите страсти на материализма. В
Битие 6:3 и следващите глави четем: "Тогава Господ каза: човеците няма вече да бъдат
наказвани от Моя Дух, защото са плът. Ще им дам още сто и двадесет години. . И когато Господ
видя, че нечестието на хората е голямо на земята и че всички мисли и действия на сърцата им
са лоши до века. ...той каза: Ще изтребя от лицето на земята хората, които създадох... . Но Ной
намери благодат пред Господа... . Ной беше благочестив и непорочен човек и живееше
благочестиво в дните си. . . "
Народът пренебрегна Божието предупреждение и не повярва на крайния срок, който му беше
даден, за да се поправи. Само един повярва - Ной. Той е избран от Господ за Негов инструмент,
за да започне отново с ново човечество след потопа. - Необходима била силна вяра, за да се
изпълнят всички Божии решения, които по онова време били доста необичайни и затова хората
им се присмивали. Но Ной се доверява на своя Бог и постъпва така, както му е заповядано.
Вярата е била спасителният ковчег за Ной не само в буквален, но и в духовен смисъл, а и до
днес вярата е спасителна сила за всеки вярващ. Не е случайно и това, че Авраам, другият велик
герой на вярата, е живял точно по времето на Втория печат.
Третият печат: Духовна сила
Символът му е Яков. Бог дава на Яков духовното име "Израил", което означава "силен". В
живота си Яков или Израил се сблъсква с много трудности и опасности, с които Бог го изпитва,
но които той успява да преодолее благодарение на духовната сила, която е в него. Той се
превръща в символ за хората на духовната сила, която трябва да придобием, за да можем да
понасяме с търпение и преданост изпитанията, които Бог ни изпраща. Благодарение на
гореспоменатото духовно качество Бог го избира за родоначалник на израилския народ, тъй
като от неговите 12 сина произлизат 12-те племена. Чрез него Йехова успява да направи и
голямо духовно откровение.
От Стария завет ни е известна историята, известна като "стълбата към небето" (Битие 28:10 и
сл.): Яков видял в съня си стълба, която стояла на земята и стигала до небето, а Божиите ангели
се изкачвали и слизали по нея. На върха на стълбата стоеше Господ. По този начин Бог показва
развитието на духа чрез символични образи. Духът ни трябва да стане по-зрял и чист, за да се
издигаме стъпка по стъпка. Можем да разберем, че духът ни не може да постигне
необходимата чистота, за да се изкачи по стълбата, докато не се окажем при Бога в един
човешки живот, при първия опит, така да се каже. Необходими са много опити, много
инканации, за да се изкачим всеки път с няколко стъпала нагоре, в зависимост от зрелостта,
която е достигнал нашият дух. По този начин Господ ни увещава да не стоим на едно място на
стълбата, т.е. да напредваме постоянно в духовното си развитие, защото в противен случай
пречим на духовното развитие на тези, които идват след нас. - Божиите ангели, спускащи се по

стълбата, са напредналите духове на светлината, които Господ изпраща надолу, за да помагат
на изкачващите се. Тук отново е изразено, че Бог не ни оставя сами по пътя към Него, а ни
предлага Своята помощ. Начинът да постигнем атрибута на Третия печат е да се вслушаме в
ученията на двата предходни печата: само чрез жертване на низшите страсти и непоколебима
вяра Бог може да направи така, че искрата на Духа, която живее в нас, да се превърне в голяма
сила.
Четвъртият печат Законът
Символ на това е Мойсей. Бог го избира, за да избави израилтяните от египетското робство, и
чрез него дава на народа Десетте заповеди и много други наредби, които известяват Божията
воля на хората. Десетте божи заповеди стават основа на всички човешки закони и ако те се
спазваха стриктно, човечеството щеше да поеме по добрия път - на истинското поклонение на
Бога, справедливостта, реда и уважението към ближния. Но неспазването на Божествения
закон, т.е. неподчинението на човека на Божията воля, е довело човечеството до ръба на
бездната.
Петият печат: Любовта
Тя е представена от Исус. В Него Бог стана човек от любов към нас. Неговият живот е съвършен
пример, а учението Му - едно-единствено прославление на любовта, която намери своето найвисше осъществяване, когато Той даде живота Си за нас. Ето защо Той успява да обобщи
учението Си с думите: "Нова заповед ви давам, да се любите един друг, както Аз ви възлюбих,
така и вие да се любите един друг" (Йоан 13:34).
И наистина, в тази нова заповед за любовта се съдържа целият закон. Спазването му до
последно ще донесе духовното Божие царство на тази земя. В отвъдното това вече е така,
защото любовта е предпоставка и основа на духовното царство.
Шестият печат: Мъдрост
Шестият печат е символизиран - като прелюдия и подготвителен етап на Третата епоха - от
Илия, старозаветния пророк и велик воин, който, след като изпълнил мисията си, отишъл на
небето в "огнена колесница" (2 Царе 2:14),
С това образно представяне ни се показва, че духът на Илия е изпълненият със светлина Божи
воин. Според свидетелството на Исус този херувимски дух се въплъщава и в Йоан Кръстител
(Мат. 11, 7-14), който подготвя сърцата, за да може Исус да постави в тях Своето учение. Той
също така проправя пътя на Господ в наше време при Неговото духовно завръщане и като
могъщ ангелски княз предава на всички духове и светове светлината на Светия Дух,
Божествената мъдрост, която извира от отворения Шести печат или глава от Книгата на живота,
чиито учения и откровения Сам Господ оповестява чрез избрани инструменти до 1950 г. Но
времето на Шестия печат не свършва дотук. Светлината на Шестия печат ще продължи да свети
над човечеството, докато то не признае откровенията на Христос при Неговото Второ
пришествие и не се одухотвори. Посещенията, които се случват по същото време, ще
подпомогнат това развитие, за да могат духовете да получат истината и Божията мъдрост. По
този начин човечеството ще бъде подготвено за Седмия печат.
Седмият печат: завършването
Със седмия печат делото на изкуплението е завършено, точно както на седмия ден, образно
казано, е завършено сътворението. Духът е завършил дългото и мъчително пътуване и отново е
в най-тясно общение със Своя Отец, Дух с Дух. Непокорният син се завръща у дома, в дома на
Бащата, защото е победил себе си и света. - Символът на Седмия печат е самият Небесен Отец,
който ще бъде окончателно постигнатата цел на този труден път на развитие и пречистване на
духовете. Седмият печат все още не е отворен. Може би вече е дадено на един или друг дух,
благодарение на неговата духовна зрялост, да изпита малко предчувствие за това, което ще
донесе Седмият печат. Но за целия Израил и за човечеството все още ще трябва да идват и да
си отиват поколения, ще трябва да минат много години на изпитания, много сълзи ще трябва
да пречистят сърцата, докато настъпи най-великият момент за всички: времето на постоянно
общение с Отца.
III Народът на Израел

В поученията Господ често говори за "народа на Израел", "Моя народ" или просто за "народа".
Това по никакъв начин не се отнася за мексиканската нация, сред която се провеждат
митингите. Означава ли това държавата Израел? - Не. - За да се избегнат грешки, ето едно
кратко обяснение за произхода на името "Израел" и за това, към кого се обръщаме в
откровенията с "народа на Израел". Всеки, който изучава Библията, познава разказа от Стария
завет, според който Яков в трудна житейска ситуация се бори през нощта с един "човек",
докато не настъпи зората. "Човекът" не можа да го надвие и накрая каза: "Ти вече няма да се
наричаш Яков, а Израил, защото се бори с Бога и с хората и се предаде." И Бог подновява на
Яков обещанието си: "Твоето семе ще бъде като пръстта на земята, и ти ще се разпространиш
към вечерта и към утрото, на север и на юг; и чрез тебе и чрез твоето семе ще бъдат
благословени всички земни племена" - Израел е духовно име и означава "силен". Тя трябваше
да бъде силна, духовна общност, която да включва целия народ, многобройна, силна нация на
Израел. И Бог дава Обетованата земя на хората, за да могат да живеят в мир в нея и да
задълбочат духовната си връзка с Него. Въпреки това, в съответствие със завета, сключен с
Бога, към него е било прикрепено условието да известява истинското поклонение на
единствения Бог и истината на Неговото учение на всички народи по земята, т.е. да бъде
свещенически народ.
Старият завет дава ярък отчет за развитието на израелския народ през вековете. Скоро в него
се забелязва разделение: от една страна, малката група, която искаме да наречем духовен
Израил, защото тя поддържа духовна връзка с Бога и от чието обкръжение излизат мъдрите
водачи на народа и великите пророци. От друга страна, мнозинството, което ще наречем
материалистичен Израел, използва божествените благословии на голямата мъдрост,
постоянство и енергия изключително за придобиване на власт и богатство. Това неподчинение
на завета, сключен с Бога, често води до тежки изпитания за израилтяните, за които те сами са
си виновни, тъй като богатството, силата и гордостта им на практика предизвикват съседните
народи да воюват срещу тях. В скръбта и бедствието народът викаше към своя Бог, но
покаянието траеше само до момента, в който си възвърна свободата и забогатя.
По време на многобройните изпитания малцинството на духовния Израил живее без да се
замисли, но с вяра и надежда в Месията. Ето защо Той успя да стане човек сред тях в лицето на
Исус, за да привлече отново вниманието на Своя народ към духовната Си мисия сред народите
и да ги подготви за нея. Духовният Израил Го следваше и се радваше да чуе думите Му.
Мнозинството, материалистичният Израел, почти не Го забелязва, а официалната църква
твърдо Го отхвърля. Очакваше силен мъж, могъщ воин, който да разбие властта на римляните и
да издигне земен, славен и непобедим Израел. Но Месията беше смирен и изповядваше:
"Моето царство не е от този свят." Разочарованието им тогава е толкова голямо, че Го осъждат
като агитатор и богохулник и Го разпъват на кръст. - По този начин се случва събитие с огромно
значение: видимото разделение между духовния и материалния Израел.
Духовният Израил се събра около апостолите и в малкото множество скоро узря познанието,
което апостол Петър изрази в думите: "Сега с истината разбирам, че Бог не гледа на личността,
но във всеки народ, който се бои от Него и постъпва правилно, е угоден Нему." - Така че не
само евреите принадлежат към Духовния Израел, но и всички религии и народи, които вярват
и действат според думите на Христос; защото това е духовна общност и следователно не е
обвързана с народите. Материалистическият Израил, който фанатично се опитва да се отърве
от римското владичество, претърпява тежко военно поражение и след разрушаването на
Йерусалим през 70 г. от н.е. престава да бъде нация, а евреите са разпръснати по целия свят.
Ужасна присъда си причинява материалистическият Израел с неподчинението си на
божествените закони и с отхвърлянето на Месията. Безмилостно пророчеството на Исус се
сбъдва при вида на величествения храм в Йерусалим: "Истина ви казвам: няма да остане тук
камък върху камък, който да не се разчупи." И още: "Ерусалиме, Ерусалиме, който убиваш
пророците и убиваш с камъни изпратените при тебе; колко пъти съм искал да събера децата ти,
както кокошка събира пиленцата си под крилата си, а вие не сте искали! Ето, домът ти ще ти
бъде оставен пуст." - През следващите векове те са нежелано малцинство навсякъде,
подложени на потисничество, унижения и трудности. Но сега, близо 2000 години след тези

ужасни събития и последвалото ги видимо разделение между Духовния и Материалистичния
Израел, отново настъпва невъобразимо важна промяна. Духовният Израил, който като едва
забележимо малцинство сред земните народи е слаба, слабо влиятелна група, се пробужда и
събира. При Своето духовно завръщане Христос говори на "Израил по Духа". Сега Той
обединява всички "разпръснати племена на Израел", за да въоръжи духа му и да го изпрати в
битка, докато не постигне спасението и одухотворяването на човешката раса. Инструкциите за
това са новите откровения на Христос, събрани в 12-те тома "Книга на истинския живот". От
друга страна, имаме материалистичен Израел. Дълго и мъчително е било нейното странстване,
откакто е отхвърлила от пазвата си Онзи, Който ѝ е предложил Своето царство като ново
наследство. Но времената на най-тежкото потисничество са отминали; тя е забогатяла и с
парите си упражнява голямо влияние. Тя е станала силна и горда, а националистическият клон
отново се е утвърдил като нация, събудили са се старите религиозни традиции. То вярва, че
изпълнява законите на Йехова и Мойсей, но в действителност продължава да се покланя на
златното теле. Тя е далеч от разбирането и изпълнението на своята духовна мисия. Това не
бива да се възприема като едностранен упрек към евреите или израелския народ; всички
народи на земята - може би с изключение на малки малцинства - са материализирани и
"танцуват около златното теле". - Ако в това обяснение специално се споменава
материалистическият Израил, то е, защото в този трактат се разглеждат духовният и
материалистическият Израил и се посочва, че последният все още не изпълнява определената
му от Бога задача да бъде свещенически народ сред народите на земята.
Неусетно се питаме: какво ще се случи след това? - Не бива да забравяме, че Бог е дал велики
обещания на народа на Израел и никога няма да ги наруши. Но при това трябва да сме наясно,
че обещанията за благословение, които Бог дава на Яков относно неговото потомство, се
отнасят до духа, както и по-късното име на Яков, а именно Израил, е духовно име. Грешка е да
се смята, че обещанията се отнасят до материята, т.е. до племето на народа или до сегашното
състояние на Израил. Ако това беше така, в него щяха да се появяват пророци и Божии
пратеници. - Но ще дойде време, когато Израел, който сега е все още материален, ще се
обедини с духовния Израел и двамата отново ще образуват единство - единната нация на
Израел. Но кога ще се случи това? - Когато материалистичният Израел се откаже от парите,
властта и гордостта и признае новите откровения на Господа - което вероятно ще бъде
възможно само след още едно най-тежко посещение - и възкликне със сълзи на болка: Исус
беше Месията, а Христос е и за нас "пътят, истината и животът".
**********

