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Предисловие 
 

Тази книга е продължение на серия- 

та „Владиците на Мъдростта”. 

В серията влизат сборници с Посла- 

ния на различни Учители, известни на 

съвременното човечество. Тези Пос- 

лания са предадени чрез Посланика 

Т.Н.Микушина, която работи под ръко- 

водството на Владиците на Мъдростта 

от 2004 г. С помощта на специална ме- 

тодика Т.Н. Микушина приема Посла- 

ния от над 50 Същества на Светлината. 

В  книгата  се  съдържат  Послания 

от Възлюбения Иисус. В тях се дава 

задълбочено Учение за Любовта към 

целия Живот, включително и към вра- 

говете ни, Учение за изцелението, Уче- 

ние  за  Вътрешния  Път,  намиращ  се 

в нашите сърца. Възлюбеният Иисус 

дава знания за Законите за Кармата и 

Реинкарнацията, изгубени от днешното 

християнство, за Царството Божие като 

състояние на нашето съзнание.
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ИИСУС ХРИСТОС 

Великият Учител. 

Основоположникът на 
християнството 

 

Иисус Христос е Великият Учител, 

който дава на хората от целия свят 

вестта за идването на Царството Божие 

и пътищата за неговото достигане. 

Иисус дава на света Заповедта за 

Любовта – любовта към Господа и 

любовта към ближния. 

По същество, Иисус е създател на 

Учението за живота, което може да се 

определи като етика на Любовта. Имен- 

но етиката на Любовта е в основата на 

християнството. 
 

Място и време на раждане. 
Семейство. Ранни години 

 

Родителите на Иисус, Мария и Йо- 

сиф дърводелеца, живеели в Галилея, в 

малкото планинско село Назарет. И два- 

мата били от рода Давидов и тъй като по



5  

това време се извършвало преброяване 

на населението, те трябвало да отидат в 

Юдея, откъдето бил техният род. Тук, в 

Юдея, във Витлеем, който се намира пó 

на юг от Ерусалим, се родил Иисус.1
 

 

 

Датата   на   раждане   като   че   ли 

е очевидна – нали с раждането на 

Христос  започва  новата  ера.  Обаче 

тази дата била предложена от монаха 

Дионисий  600  години  по-късно.  Тя 

била приета, независимо от очевидното 
 

 
1  Иисус – гръцката форма на еврейското име 

Йешуа
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несъответствие – по време на раждането 

на Иисус цар Ирод бил още жив. 

В Евангелията не е посочена 

рождената дата на Иисус. Евангелието 

на Матей съобщава за необикновени 

събития, съпътстващи раждането на 

Великия Дух. „А когато се роди Иисус 

във Витлеем Иудейски, в дните на цар 

Ирода, ето, мъдреци от изток дойдоха 

в Иерусалим и казваха: „де е родилият 

се Цар Иудейски? Защото видяхме 

звездата   Му   на   изток   и   дойдохме 

да Му се поклоним” (Матей, 2:1-3). 

Мъдреците донесли на младенеца 

Иисус ценни дарове – злато, тамян и 

миро, които в древността обикновено се 

поднасяли на царете и на други важни 

лица в знак на специално благоволение. 

Маговете отдавна били предска- 

зали, че при специално съчетание на 

планетите Сатурн и Юпитер трябва да 

се роди Аватар (Божествено въплъще- 

ние). Това съчетание на планетите било 

Звездата, която водела маговете. Тя се
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появила в съзвездието Риби, което, как- 

то знаят астролозите, управлява Иудея. 

Ето защо маговете се отправили към 

Иудея и пътували до там около една го- 

дина. 

Първи    изчислил 

датата на съчета- 

нието на тези пла- 

нети – в 7-та го- 

дина    пр.н.е.    – 

и  з  в е с  т  н  и  я  т 

немски   астролог 

Йохан       Кеплер 

през 1604 г. През 

1925 г. били раз- 

четени древновавилонските астроно- 

мически таблици за съединението на 

планетите Сатурн и Юпитер в съзвез- 

дието Риби, което било внимателно на- 

блюдавано от вавилонските астролози 

в продължение на половин година. Ко- 

гато учените установили времето на 

наблюденията,  оказало  се,  че  това  е 

7-та година пр.н.е. Според Библейската
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енциклопедия (в статията „Ирод”), Ии- 

сус се е родил в „тридесет и третата го- 

дина от царстването на Ирод”, тоест в 

7-та година преди Р.Х. 

Иисус наричал баща си най-добри- 

ят от всички бащи. Това била велика 

душа2, пазител на Иисус и Мария. Пър- 

вият учител на Иисус била неговата 

майка, тази, чието чисто сърце и пре- 

даност към Висшето дали възможност 

да се въплъти Висок Дух. От майка си 

Той научил, че „Словото Божие се съх- 

ранява от Неговите пророци”. По време 

на празника на Скинията, в дома на ро- 

дителите запалвали свещник със седем 

свещи и четяли свещени истории. Спо- 

ред преданията, от петгодишна възраст 

Иисус проявил интерес към изучава- 

нето на иудейските свещени писания. 

По-късно той превъзхождал в много 

отношения своите другари в училище. 

Със своя стремеж да разбере смисъла 
 

 
2 Едно от въплъщенията на Сен Жермен
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и духа на писанията той неведнъж пре- 

дизвиквал недоволството на учителите, 

които сляпо следвали буквата на текста. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Назарет, където живеело семейство- 

то на Иисус, бил кръстопът на много 

кервани. Вниманието на детето при- 

вличали пътешествениците, които са 

посещавали много места, особено оне- 

зи, владеещи знанието. Той беседвал 

със странниците, прониквал се от уче- 

нията им и често ги учудвал със своето 

дълбоко възприемане на тайните на по- 

знанието. Някои от тях оставали в На- 

зарет за по-дълго време, за да попълнят 

окултните знания на това необикнове- 

но дете. 
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На 13-годишна възраст, по време на 

празника Пасха, младият Иисус се ока- 

зал „в центъра на вниманието на най- 

знаменитите учени и учители на Закона 

на Израил… Смятало се за нещо нечу- 

вано юноша да се изказва свободно в 

присъствието  на  възрастни  учители, 

а това, че той се осмелил да възразя- 

ва, да разсъждава и поучава в такава 

среда, изглеждало като чудо!” „Преда- 

нията говорят, че след изказването на 

Иисус в храма и след като родители- 

те му отново го намерили, членове на 

тайна организация, към която принад- 

лежали маговете, се обърнали към ро- 

дителите… родителите в крайна сметка 

дали съгласие и мъдреците отвели юно- 

шата в своята обител, за да му дадат 

образование, достойно за стремежите 

на Неговите душа и ум”. (Рамачарака. 

Животът на Иисус Христос). 

Според други предания, скоро след 

тази беседа с мъдреците в храма, роди- 

телите изпратили сина си в пустинна
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област в Южна Иудея (до бреговете на 

Мъртво море) на обучение в общината 

на есеите. На 19 години Иисус постъ- 

пил в манастира на есеите, който бил 

средище на мистичната наука, имал 

великолепна библиотека с окултни кни- 

ги, приемал пътници от Иран и Индия, 

пътуващи за Египет. След като изучил 

тайната доктрина на есеите, Иисус за- 

минал за Египет. „Защото Египет бил 

един от световните центрове, където се 

пазили истинските Мистерии… и там 

младият Иисус получил висше Посве- 

щение, което Го подготвило за Царстве- 

ното свещенство” (А. Безант. Езотерич- 

но християнство). 

В преданията на Иран, Индия, Ти- 

бет се срещат разкази за младия учител 

Иссе, който веднъж ги посетил, изуча- 

ващ техните учения и тайни знания. При 

брамините и будистите има съобщения, 

че проповедите на младия учител, на- 

сочени срещу кастовите ограничения, 

настройвали свещениците срещу него.
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За тях Той бил опасен метежник. Ии- 

сус-Исса постоянно възразявал срещу 

интригите и лицемерието на духовен- 

ството и се стремял да върне народа 

към истинския дух. 

Л. Дмитриева, позовавайки се на 

книгата на Р. Рудзитис „Братството на 

Граала”, съобщава, че „Христос (Ве- 

ликият Пътник) е бил в Хималаите, в 

Шамбала,  във  Великото  Бяло  Брат- 

ство  и  пребивавал  там  три  години” 

(Л. Дмитриева. „Тайната Доктрина” на 

Е. Блаватска. Ч.З.). Пак там четем, че „в 

тибетското Евангелие… се разказва как 

е живял светият „Исса – най-добрият 

сред синовете човешки”. Този манус- 

крипт (тибетско евангелие) бил наме- 

рен в един от тибетските манастири от 

руския учен Н. Нотович”. 

Има сведения и за това, че Христос, 

след  30-годишно  странстване  и  вече 

в зряла възраст, се върнал в Иудея и 

пристъпил към Великото Служение.



13  

Великото Служение 
 

Иисус започнал своето Велико Слу- 

жение – да носи истината на израелския 

народ – след кръщението му от Йоан. 

Защо? Може би за отговор на този 

въпрос ще послужи преданието, в кое- 

то се казва, че връщайки се в родината, 

Той живял около една година при есеи- 

те. Есеите живеели в затворена община 

недалеч от Мъртво море. Там Той на- 

учил за свещеното Служение на Йоан 

и заявил намерението си да отиде на 

мястото на неговото Служение, което 

се намирало недалеч от Мъртво море, 

на брега на река Йордан. Есейските 

мъдреци съобщили на Йоан, че при 

него ще се яви Велик Учител, за чие- 

то пришествие той трябва да подготви 

народа. На въпросите на мнозина, не е 

ли той Христос, Йоан отговарял, че той 

само подготвя пътя на Господа. „Аз ви 

кръщавам с вода за покаяние; но Оня, 

Който  иде  подире  ми  е  по-силен  от
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мене; аз не съм достоен да Му понеса 

обущата; Той ще ви кръсти с Дух Све- 

тий и с огън” (Матей, 3:11). Задачата на 

Христос била обозначена съвсем ясно: 

да отвори очите на народа за духовния, 

божествения план, да носи на хората 

огъня на любовта и мъдростта. 

 

В продължение на три години Учи- 

телят заедно с учениците си постоян- 

но пътувал, многократно преминавай- 

ки през Палестина от юг на север и 

обратно. От мястото на кръщението в 

река Йордан Той се насочил на север, 

към Галилея, а оттам отново, през ця- 

лата страна, на юг към Йерусалим, на 

първата след завръщането му от стран-
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стването свята Пасха. Заедно с учени- 

ците си Иисус пристигнал в храма. Там 

Той видял как безжалостно убиват аг- 

нета за жертвоприношение направо в 

храма,  показвайки  цялото  лицемерие 

на този бездушен обред. Той видял в 

храма стада добитък и овце, търговци 

и сарафи. При вида на това богохулство 

„И като направи бич от върви, изпъди 

из храма всички … и рече… дома на 

Отца Ми не правете дом за търговия” 

(Йоан, 2:15,16). Свещениците не могли 

да простят на Иисус това негово само- 

управство. 

Следващите месеци отново преми- 

нали в странстване из Иудея, Самария, 

Галилея. Навсякъде Той основавал уче- 

нически кръжоци, предимно от средата 

на бедните и унижените. Научавайки 

за смъртта на Йоан Кръстител, Иисус 

се оттеглил в пустинята, за да обмис- 

ли предстоящата Му работа – предсто- 

яло Му да върши и работата на Йоан. 

Ако преди това Той бил тих учител на
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малцина, то сега Той говорел пред маси 

народ „като пламенен проповедник и 

страстен оратор… и много хора с обра- 

зование идвали да слушат… призивите 

Му за правдивост, за праведен живот и 

размишление”  (Рамачарака.  Животът 

на Иисус Христос). 

 
 

Както разказва преданието, при по- 

сещението на Иисус в Назарет Той оти- 

шъл в местната синагога. По рождение 

и по образование Той имал право да 

ръководи еврейската служба и да чете 

проповеди като равин, т.е. като свеще- 

нослужител. Той започнал своята про-



17  

повед с думите на пророк Исая: „Духът 

на Господа Бога е върху мене, защото 

Господ Ме помаза да благовестя на 

бедни, прати Ме да изцелявам съкру- 

шени по сърце (Ис. 61:1). „Днес пред 

вас ще се изпълни Светото Писание” – 

заявил Иисус пред изумените назаряни 

и започнал да говори, че е дошъл да 

донесе Истината, призовал към пости- 

жения на духа, разобличил формализма 

на свещениците и порицал дребнави- 

те обреди. Разярената тълпа помъкна- 

ла пророка по улиците на града. Той 

не се съпротивлявал. Едва когато го 

домъкнали до стръмен сипей, спокой- 

но минал през тълпата, защото време- 

то Му още не било настъпило. Тогава 

Иисус произнесъл своята знаменита 

фраза: „пророк не бива без почит освен 

в отечеството си, между сродници и у 

дома си”(Марк. 6:4). Иисус бил прину- 

ден да напусне своята родина Назарет 

заедно с майка си и учениците си и да 

се установи в Капернаум. 
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В Капернаум Иисус започнал да пре- 

връща групата свои ученици в трудова 

организация и да ги учи на знанията, 

които сам владеел. „Учениците му мно- 

го се учудвали, когато Той искал да се 

труди заедно с тях, за да се изкарва пре- 

храната с труд… Няколко от най-рев- 

ностните ученици отпаднали именно 

заради този постоянен труд” (Надзем- 

ното. Ч.2, п.155). 

Започнала серията от Неговите по- 

разителни чудеса и изцеления. Той 

излекувал от разстояние царския син, 

лекувал чрез докосване или с властно
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произнасяне на думата „очисти се” или 

„стани и ходи”. Излекувал слепи и са- 

кати, поразени от паралич и проказа, 

обладани от бяс и полудели. Той съжи- 

вявал мъртви, напълвал мрежите на ри- 

барите с риба, сътворявал риба и хляб, 

за да нахрани хиляди гладни, дошли да 

Го слушат; ходел по вода и усмирявал 

бурята. Той използвал всички свои ок- 

ултни знания за тайните на природата и 

човешкия дух, за да помага на хората, 

щедро давал, независимо от недоверие- 

то на тълпата, нетърпимостта на фари- 

сеите, съпротивата на лекарите и све- 

щениците. Така ходил Великият Път- 

ник из страната. „И ходеше Иисус по 

всички градове и села като поучаваше 

в синагогите им, проповядваше Еванге- 

лието на царството и изцеряваше всяка 

болест и всяка немощ у народа” (Мат. 

9:35). 

„… всеки Велик Учител е запознат с 

врачуването и изкуството. Също и Ве-
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ликият Пътник3   особено се откроявал 

с тези си качества… Много изцеления 

били извършени. Те били два вида – хо- 

рата идвали за изцеление или Велики- 

ят Сам докосвал тези, у които Виждал 

начало на болест. Нерядко човекът не 

знаел защо го докосва Минувачът. Та- 

кова действие било истинска щедрост 

на Великия Дух, който подобно на не- 

уморен сеяч, раздавал семената на до- 

брото. 

Също рядко могат да се намерят в 
апокрифите думи за красотата, но все 

пак те били произнасяни. Учителят 
насочвал  вниманието  към  прекрасни- 
те цветя и сиянието на слънцето. Той 
поощрявал хоровото пеене, тъй като то 
е най-силното средство за постигане на 
хармония. Но Учителят не настоявал на 

тази приложна страна на музиката и пе- 
енето. Той само призовавал към радост 
и вдъхновение. 

 
3  Така наричали Христос в книгата „Надзем- 

ното” (Учението Агни Йога)
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Сред учениците имало много мъка и 

житейски беди. Учителят помагал пре- 

ди всичко за повдигането на духа. Едва 

когато положението се успокоявало, 

Той започвал да обсъжда положението. 

При това Той никога не осъждал мина- 

лото, а се устремявал към бъдещето. 

Учителят ясно виждал бъдещето, но 

давал единствено според съзнанието. 

Той намирал сурови слова там, където 

съзнанието било мъртво – така лекарят 

и Творецът изминавал своя Път… 

Той не отказвал да посещава праз- 

нични събирания и беседвал за всеки-
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дневните нужди. Само малцина забе- 

лязвали колко мъдри съвети се давали 

с  усмивка и  одобрение. А  усмивката 

му била прекрасна. Дори учениците му 

невинаги оценявали тази задушевност. 

Имало случай, когато Го осъждали, 

защото според тях, Учителят отделял 

много внимание на някой незначителен 

човек. Между другото, прекрасни съдо- 

ве се откривали под действието на та- 

кива усмивки. Понякога Го осъждали за 

беседването му с жените, но учението 

било запазено именно от жените. Осъж- 

дали също и присъствието на така наре- 

чените езичници, забравяйки, че Учи- 

телят е дошъл при хората, а не за една 

секта. Споменавам за тези осъждания, 

защото те  правят облика на  Великия 

Пътник още по-човечен. Ако той не се 

беше докоснал до живота и не страда- 

ше, то и подвигът Му би изгубил своето 

значение. Никой не се замислял какви 

страдания Му причинявали контактите 

с различни хаотични излъчвания.
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„Мисълта за подвига не напускала 

Великия  Пътник.  Осъжданията,  кои- 

то стигали до Него, също били част от 

подвига, който носел. Така преминавал 

своя стремителен Път Великият Учи- 

тел” (Надземното. Ч. 2, п. 151, 152). 

По време на третата Пасха,, заедно с 

учениците си Иисус тържествено вля- 

зъл в Ерусалим, приветстван от наро- 

да, а синедрионът4  вече Му подготвял 
 

4 Синедрион – върховен съд от висшите свеще- 

ници на Иудея, който се състоял от 72 члена, 

предимно от фарисейската и садукейската сек- 

ти, под председателството на първосвещеника



ник, макар че формално е носил титлата цар. 
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разправа. По донос на Юда арестували 

Иисус и Го завели на съд пред синед- 

риона. Съдилището, свикано през но- 

щта, в непълен състав и с нарушаване 

на приетите от съда правила, признало 

Иисус за опасен бунтовник. Свеще- 

ниците, настоявайки за смъртно нака- 

зание на пророка, повели Иисус при 

Пилат,5  след това при Ирод Антипа6  и 

отново при Пилат. Пилат не намерил 

вина у Иисус и се опитал да замени 

смъртната присъда на затворника с по- 

милване заради празника, подлагайки 

Го на безжалостно бичуване, но свеще- 

ниците и подстрекавания от тях народ 

искали Той да бъде разпънат. Иисус бил 

разпнат заедно с двама разбойници. 
 
 
 

 
5  Понтий Пилат – римски управник или про- 

курор на Иудея 

6  Ирод Антипа – поредният римски намест-
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Молитвата на Христос 

Христос дал на учениците си само 

една молитва. „В тази молитва той 

вложил много древно учение, същест- 

вувало много преди Него и получено 

от Него по традиция … всичко от ус- 

военото от Него учение Той пожелал 

да събере в молитвата „Отче наш”, на- 

дявайки се, че хората ще посеят това 

зърно в душите си … ще го отглеждат, 

за да придобият прекрасното дърво на 

Науката за Посвещенията, която Той ни 

остави” (О. Айванхов. Истинското уче- 

ние на Христос). 
 

Отче наш 

„Отче наш, Който си на Небесата! 

Да се свети Твоето име; да дойде Твое- 

то Царство; да бъде Твоята Воля както 

на небето, така и на Земята; насъщния 

ни хляб дай ни днес; и прости нам дъл- 

говете ни, както и ние прощаваме на 

длъжниците си; и не въведи нас в изку- 

шение, но избави ни от лукавия; защо-
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то Твое е Царството, и силата, и славата 

во веки. Амин.” (Мат. 6:9-13) 
 

Съкровеното Учение 
на Христос 

 

„Великият Пътник учел за разши- 

ряването на съзнанието. Той повтарял: 

„Отворете очите и ушите си”… Посоч- 

вал колко дълбок смисъл може да се 

усвои при разширяване на съзнанието. 

Но не може да се вкара въже в иглено 

ухо. Голямото съзнание не може да вле- 

зе в малко ухо. 

Можете  да  си  представите  каква 

част от Неговите поучения не е влязло 

в ушите на слушателите” (Надземното. 

Ч.2, п. 176) 

Всички  древни  религии  на  Изто- 

ка имали по две учения: едно тайно, 

съкровено – за учениците на Мистери- 

ите, друго – за „външни”, чието съзна- 

ние още не е готово. Има много свиде- 

телства, включително и в канонически- 

те Евангелия, че е имало Мистерии на
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Иисус или Мистерии на царството. За 

това ясно говорят словата на Христос 

към учениците му: „Вам е дадено да 

узнаете тайните на Царството Божие, а 

на ония, външните, всичко бива в прит- 

чи” (Мк. 4:11). В древните писания 

Съвършените и Мъдрите били нари- 

чани Посветени. Така нареченото пър- 

во посвещение било от водата и Духа. 

Христос, отвръщайки на фарисея Ни- 

кодим, казва: „Истина, истина ти каз- 

вам: ако някой не се роди от вода и Дух, 

не може да влезе в Царството Божие; 

роденият от плътта е плът, а роденият 

от Духа е дух” (Йоан, 3:5). Следващо- 

то посвещение било от Светия Дух и от 

Огъня.  Йоан  Кръстител  проповядвал: 

„Аз ви кръщавам с вода за покаяние; 

но Оня, Който иде подире ми … ще ви 

кръщава с Дух Светий и с огън” (Ма- 

тей, 3:11). 

„Влезте през тесните врата; защото 

широки са вратата и просторен е пътят, 

който води към погибел, и мнозина са,
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които  минават  през  тях;  защото  тес- 

ни са вратата и стеснен е пътят, който 

води в живота, и малцина ги намират” 

(Матей, 7:13, 14). Това е висше окултно 

Учение. „Тесните врата” са вратите на 

Посвещението и през тях посвещавани- 

ят влизал в Царството Божие. Но мал- 

цина могат да влязат през тези врата – 

само тези, чиито усилия са насочени 

към  постоянно  самоусъвършенстване, 

а целият им живот е посветен на други- 

те. В този смисъл може да се разглежда 

обръщението на Иисус към учениците 

си „богове сте” (Йоан, 10:34) и призива 

„бъдете съвършени, както е съвършен 

и небесният ваш Отец” (Матей, 5:48). 
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Иисус учел учениците си да живеят 

и действат така, че хората да забелязват 

тяхната духовна светлина и да я възпри- 

емат: „Вие сте светлината на света… да 

светне пред човеците светлината ви, та 

да видят добрите ви дела и да просла- 

вят Небесния ваш Отец” (Матей, 5:14, 

16). „Вие сте солта на земята” (Матей, 

5:13 ). Предназначението на солта е да 

придава вкус на храната, предназна- 

чението на Посветените е да предават 

на човечеството вкуса на духовността. 

Получаването на съкровени знания от 

учениците непосредствено от Великия 

Учител бързо пробуждало в тях скри- 

тите природни сили. Още на втората 

година от обучението Той можел да из- 

прати своите избрани да проповядват и 

да помагат на нуждаещите се от здраве, 

давайки им следното наставление: „да- 

ром получихте, даром давайте”, „бъде- 

те мъдри като змии и незлобливи като 

гълъби” (Матей, 10: 8, 16). 

Учителят знаел за приближаването
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на Неговата смърт и подготвял учени- 

ците си за Служение, изпращайки ги 

в различни градове на страната. „Той 

поръчвал на учениците си да занесат… 

магнити [предмети, намиращи се в об- 

кръжението на Великия Пътник] в да- 

лечни страни. Трябва да си припомним 

колко далече стигали Неговите весто- 

носци. Хората не ги познавали, но все 

пак усещали значението на тези посла- 

ници и ги мразели, както човек се от- 

нася със злоба към всичко непонятно.” 

(Надземното. Ч.2, п. 155). 

„…Великият Пътник само с един 

поглед обръщал околните към Най- 

Висшето.   Учителят   казвал:   „Братя, 

вие решително намирате много време 

за всичко, а за Най-Висшето отделяте 

само кратки мигове. Ако отдавахте на 

Най-Висшето   само   времето   изгубе- 

но на трапезата, вече щяхте да бъдете 

учители”. Така той учел за жизнената 

полза от стремежа към Най-Висшето”. 

(Надземното. Ч. 2, п. 156). 
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За това, че Христос утвърждавал 

неоспоримия космически закон за пре- 

въплъщението,   говорят   думите   Му: 

„стократно повече къщи, и братя, и сес- 

три, и бащи, и майки, и деца, и земя, а в 

идещия век – и живот вечен. А мнозина 

първи ще бъдат последни и последни- 

те – първи” (Марк. 10:30, 31). За закона 

за превъплъщението свидетелстват и 

други слова от четвъртото Евангелие: 

„юдеите му рекоха: нямаш още 50 го- 

дини – и си виждал Авраама? Иисус им 

рече: истина, истина ви казвам: преди 

Авраам да е бил, Аз съм” (Йоан.8:57, 

58). 

Познавайки Закона за Кармата, 

Христос учел на отговорност за свои- 

те постъпки. „И казвам ви, че за всяка 

празна дума, която ще кажат човеците, 

ще  отговарят  в  съдния  ден”  (Матей, 

12:36). 

„..иди първо се помири с брата си 

и тогава дойди и принеси дара си. По- 

мирявай се с противника си скоро, до-
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кле си още на път с него…” (Матей, 

5:24,25). „…и каквото свържеш на зе- 

мята, ще бъде свързано на небесата; 

каквото развържеш на земята, ще бъде 

развързано на небесата” (Матей, 16:19). 

Бидейки Посветен, Учителят знаел, 

че космичният Закон за Кармата или 

Законът за Въздаянието, въздава на хо- 

рата не само по постъпките им, но и по 

желанията и мислите им, затова и пог- 

леждането към жена с въжделение вече 

подлежи на наказание. Не можеш да из- 

бегнеш наказанието. Ако няма видими 

свидетели, има невидим свидетел – За- 

конът за Кармата. „Няма нищо скрито, 

което да не се открие, и тайно, което да 

се не узнае” (Лука, 12:2). Знаейки за си- 

лата на мисълта, Христос предупреж- 

давал съвремениците си да постъпват 

и мислят справедливо. „А Иисус, като 

видя помислите им рече: защо мислите 

лошо в сърцата си?” (Матей, 9:4). „Про- 

чее, всичко, което искате да правят вам 

човеците, същото правете и вие тям; за-
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щото това е законът и пророците” (Ма- 

тей, 7:12). 

„Учителят казвал 

още: „Пазете се от 

лоши мисли, те ще 

се обърнат срещу 

вас и ще легнат на 

плещите ви, като 

мерзка проказа. Но 

добрите мисли ще 

се възнесат нагоре 

и вас ще възнесат. Трябва да се знае, до- 

колко човек носи в себе си и светлина 

целебна, и смъртен мрак”… 

„Свикнали сте да се боите от 

смъртта, защото не са ви казали за 

прехода в по-добрия свят”… 

„Трябва да разберете, че добрите 

приятели и там ще се трудят заедно”. 

„Така постоянно Великият Пътник 

учел за вечността и силата на мисълта. 

Но тези завети били разбираеми само за 

малцина”. (Надземното. Ч. 2, п. 160). 

Дори в изкривените по-късно чрез
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различни добавки Евангелия, се запа- 

зило утвърждаваното от Христос Жен- 

ско Начало. В падналата жена Мария 

Магдалена Той вижда не грешницата, 

а сърце, което чувства дълбока любов 

към Учителя, а по-късно – и предана 

ученичка. Сред неговото най-близко 

обкръжение имало жени, за което Еван- 

гелията също свидетелстват. И една от 

Неговите заповеди била, както и при 

другите Велики Моралисти, почитай 

баща си и майка си. „Защото Бог е за- 

повядал и казал: „почитай баща си и 

майка си”; и „който злослови баща или 

майка, със смърт да се накаже” (Матей, 

15:4). 

Великият Учител обичал децата и ги 

приобщавал към Себе си, защото виж- 

дал  в  тях  прогреса  на  човечеството: 

„…оставете децата и не им пречете да 

дойдат при Мене, защото на такива е 

Царството Небесно” (Матей, 19:13, 14).
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Мисията на Христос 
 

Идването на Христос преди 2000 

години отбелязало не само новата ера 

(епохата на Рибите), но и бъдещия Нов 

Свят. Великият Учител предвиждал да- 

лечното бъдеще, предсказвайки своето 

Пришествие и идването на огнените 

енергии на Новия свят – новото Небе и 

новата Земя, а „за старите тогава няма 

и да си спомняме”. Подобно на Про- 

метей, Христос донесъл на хората Бо- 

жествения Огън  на Любовта: „Огъня 

дойдох да туря на земята и колко бих 

желал вече да беше пламнал!” (Лука, 

12:49). 

Предсказвайки приближаването на 

Огнения Свят, Великият Пророк посо- 

чил как трябва да се готвим за Неговото 

Идване. Като скъпоценни бисери оста- 

нали в Евангелията Неговите Запове- 

ди за Любовта и духовното съвършен- 

ство. 

Най-голямата Заповед на Христос е
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да възлюбим Господа Бога с цялото си 

сърце и с цялата си душа. Втора подоб- 

на на нея Заповед е да възлюбим ближ- 

ния, като самите себе си. 
 

 

1. Обичайте Бога и обичайте 

ближния си. 
 

2. Бъдете съвършени, както е съвършен 

Небесният ваш Отец. 
 

3. Бъдете единни.
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4. Възвещавайте Божията Воля. 
 

5. Изпълнявайте Божествените закони. 
 

6. Не убивайте Душата си. 
 

7. Не си събирайте съкровища на 

Земята, но събирайте на Небето. 
 

8. Покажете го на дело. 
 

9. Приемете детето. 
 

10. Не съдете, за да не бъдете съдени. 
 

11. Прощавайте грешките на хората. 
 

12. Молете се тайно. 
 

13. Обичайте враговете си. 
 

14. Радвайте се. Не бъдете тъжни! 
 

„Прочее, всичко, което искате да пра- 

вят вам човеците, същото правете и вие 

тям; защото това е законът и пророци- 

те.” (Матей, 7:12). 

„Но ако искаш да влезеш в живот 

вечен, опази заповедите…не убивай, не
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прелюбодействай, не кради, не лъже- 

свидетелствай; почитай баща си и май- 

ка си; обичай ближния си като себе си.” 

(Матей, 19: 17-19). 

Вътрешната  същност  на  Учението 

на Христос била, че земният свят е вре- 

менен свят, затова трябва да се готвим 

за прехода към Новия Свят, Божестве- 

ния свят, който е истинския ни Дом, 

откъдето човекът, син или дъщеря на 

Бога, е дошъл и където ще се върне. 

„Аз съм добър пастир и Аз зная Пътя 

към дома” 

Пътят към Бога – това е вътреш- 

ният Път. Да се открие този Път било 

Мисия, вътрешно Учение на Христос. 

Христос дошъл, за да покаже Пътя и да 

стане пример за това, че всеки може да 

следва този Път. „Този който повярва в 

мен, делата, които Аз творя и той ще 

сътвори”. За да влезеш в духовния свят, 

трябва  да  отхвърлиш  смъртния,  ста- 

рия човек и да се превърнеш в духовен 

човек. С други думи, трябва да се до-
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стигне нивото на съзнание на Христос, 

Христосъзнанието, което е посредник 

между низкото съзнание на плътския 

ум и висшето съзнание на Бога. Това 

вътрешно Учение на Христос било под- 

менено с грешното учение за единстве- 

ния Син Божий и бил създаден култ за 

поклонение на Христос. 

Единственият Път към Бога е да се 

познаят Законите на Бога и да се твори 

Съвършенство в името на общото благо 

и братството на Земята. 

Една от задачите на Христос била 

да докаже безсмъртието на човешкия 

дух. Той мощно утвърдил това знание 

с възкръсването в ефирното си тяло 

след физическата си смърт. „Христос, 

говорейки за своето възкресение, имал 

предвид не своя съзнателен преход във 

финия свят, а именно своето появяване 

в ефирно тяло сред физически условия. 

Разбира се, тази поява на починал човек 

в материализирано ефирно тяло се яви- 

ла като ярко доказателство за Неговото
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възкръсване  и  укрепила  в  учениците 

му вярата в Неговото учение” (Писма 

Е. Рьорих. Т. 2). Възкръсването от мърт- 

вите вдъхновявало хората и убеждавало 

в  истинността  на  Учението  на  Хрис- 

тос повече от всички други аргументи. 

„Явяването на Учителя в ефирно тяло 

укрепило учениците в реалността на 

Невидимия Свят. Не всички могли да си 

припомнят същността на този Свят, но 

въпреки това прозорецът се открехнал 

малко”. (Надземното. Ч. 2, п. 172). 

Напускайки  земния  план,  Велики- 

ят Учител приел доброволно големи 

страдания, за да запечата с жертвата Си 

Своите Завети на Любовта и Служени- 

ето за всички народи на земята. Синът 

Човешки затова и дошъл на Земята, за 

да послужи на хората. 

„Никой  няма  любов  по-голяма  от 

тая, да положи душата си за своите 

приятели”(Йоан,15:13). Този донесен 

Завет на Любовта Христос запечата с 

кръвта Си, именно чрез подвига на Ве-
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ликата жертва запечата силата на духа 

над физическата материя на тялото и 

безсмъртието на духа. 
 

 

По материали от книгата на 

В.И. Полян „Великите Моралисти – 

Основатели на световните религии”



 

 

 

Царството Божие – това е със- 

тоянието на нашето съзнание. И 

когато  вие  достигате  определе- 

но ниво от развитието на вашето 

съзнание, вие получавате достъп 

до това Царство Божие. 
 

Иисус, 21 март 2005 г.
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Обръщам се към тези от вас, 

които чувстват особена 

близост с мен 

Иисус, 21 март 2005 г. 
 

АЗ СЪМ Иисус. Дойдох чрез този 

Божи посланик. 

От времето на моето въплъщение на 

Земята изминаха около 2000 години. Аз 

съм щастлив, че мога да се възползвам 

от тази възможност, за да дам кратко 

Учение чрез този посланик. 

Вие знаете, че по време на моето 

въплъщение   много   хора   идваха   да 

видят  чудесата,  които  правех,  много 

по-малко хора идваха да чуят моите 

учения и само 12 човека най-близки 

ученици бяха способни да възприемат в 

една или друга степен тайните знания, 

които давах. 

Тези знания се различаваха твърде 

много от религиозните убеждения на 

онова време. Но аз учех, защото тряб- 

ваше да посея семената на Истината в
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сърцата поне на малцината свои после- 

дователи. 

Какво стана след това? Тези, които 

най-пълно възприеха моето учение, за- 

почнаха да ги преследват, да ги убиват. 

Намериха се други хора, по-ловки, кои- 

то успяха да приспособят моите учения 

към своите користни интереси и да из- 

ползват тези учения за собствено благо, 

без да ги е грижа за това, че изкривяват 

Божествената Истина. 

Съществува голяма пропаст между 

това учение, което донесох в света по 

време на моето въплъщение, и учени- 

ето, което се дава сега в християнските 

църкви. 

Макар че най-извисените души през 

тези 2000 години разбираха разликата и 

се ръководеха от това разбиране на мо- 

ето учение, което излизаше от техните 

сърца, а не от мъртвата буква на изопа- 

чените писания. 

Тези сподвижници на духа имаха в 

една или друга степен контакт с мен.
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И аз винаги съм отговарял на тех- 

ните искрени и устремени сърца и им 

оказвах цялата възможна помощ в на- 

ставленията, които те получаваха като 

Дух. 

И сега аз поддържам вътрешна връз- 

ка с много индивиди, намиращи се във 

въплъщение. 

За вас, които усещате тази особена 

вътрешна връзка с мен, поддържана жи- 

вот след живот, давам тази диктовка. 

На вас не ви е необходимо никакво 

външно учение, за да усетите сладост- 

та на нашето общуване, моята Любов. 

Външните  учения  дават  само  тласък 

на вашето съзнание, насочват го. За 

съжаление, съществуващата официал- 

на църква не поощрява особено вашия 

стремеж да получите непосредствено 

общуване с мен. 

Затова се обръщам към тези от вас, 

които чувстват особена близост с мен – 

знайте, че аз съм отворен за контакт с 

вас във вашите сърца. 
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Аз идвам при всеки, който ме покани 

и който е приготвил своя храм за моето 

посрещане. 

Не се плашете и не се отчайвайте, 

ако нашето общуване не се състои вед- 

нага. На мен ми е необходимо вашите 

вибрации да достигнат определена сте- 

пен на чистота, тогава ще мога да при- 

съствам във вас и да общувам с вас. 

Вашият устрем за общуване между 

нас ще създаде определен магнит на 

устрема и аз ще получа възможност да 

сляза във вашето сърце за вътрешно об- 

щуване. 

Ако внимателно препрочетете дори 

този вариант на Евангелието, който е 

достъпен сега за четене, ще видите, че 

аз никога не съм призовавал за съблю- 

даване на външния ритуал. Призовавал 

съм да следвате Пътя, лежащ във ваши- 

те сърца. И ви учех, че трябва да под- 

готвите своя храм за пристигането на 

жениха. Вашият жених е вашият Хри- 

стов АЗ. 
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Когато достигнете определена сте- 

пен на чистота на вашите низши тела, 

на вашата душа, получавате възмож- 

ност да общувате с вашия Христов АЗ, 

със своята висша част, а чрез Христо- 

вия АЗ получавате възможност за об- 

щуване с цялата група Възнесени. 

В действителност не ви е нужен ни- 

какъв външен посланик, за да се състои 

нашето общуване. 

Аз ще ви дам своята подкрепа, и от- 

дих, и утешение. Всичко това ще наме- 

рите в себе си, в своето сърце. 

Аз ще дойда при всеки, който ме 

чака, който тъгува без мен. Обещавам 

ви, че ще дойда при всеки от вас и ще 

ви дам именно това, за което най-много 

жадува вашето сърце. Ще ви дам зна- 

нието за вашия Произход, за света, от- 

където сте дошли и където се стремите 

да се върнете. Ще ви напомня вашата 

първа любов, ще ви дам знание за Пътя, 

който ще ви доведе у Дома при вашия 

Отец в Небесата. 
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Не вярвайте на този, който ви казва, 

че това царство е тук или че това цар- 

ство е там. Не вярвайте на тези, които 

ще ви уговарят да строите това Царство 

във външния свят, както и да се казва 

това царство – Царство Божие на Земя- 

та или комунизъм. 

Не ви е нужно да отивате на края на 

Земята – в Индия, Америка или Тибет, 

за да намерите това царство. 

Царството Божие е състояние на ва- 

шето съзнание. И когато достигнете до 

определено ниво на развитие на ваше- 

то съзнание, вие получавате достъп до 

това Царство Божие. 

Трудно ви е да го разберете и затова 

ви моля да ми повярвате. 

Вземете моята ръка. Дръжте я здра- 

во, аз ще ви покажа пътя към това Цар- 

ство, входа към което се намира вътре 

във вашето сърце. 

Само че отначало трябва сами, по 

своя воля да се разделите с онези ка- 

чества, които обременяват вашите сър-
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ца и ви пречат да ме видите дори тога- 

ва, когато идвам при вас и стоя право 

пред вашите очи. Вие няма да ме виж- 

дате дотогава, докато не се освободите 

от товара, който лежи на плещите ви. 

Товар, състоящ се от вашите привърза- 

ности към заобикалящия ви свят. 

Ще ви дам упражнение, което ми 

обещайте да изпълнявате всеки ден. 

Всеки ден си представяйте право 

пред себе си сияеща ослепителна Свет- 

лина. Вие изпитвате желание да се сле- 

ете с тази Светлина, да станете едно с 

нея. Но тази Светлина ви изгаря и не 

можете да се приближите до нея. За- 

щото във вас има нещо, което не е от 

Светлината, нещо, което ви пречи да 

преминете в състоянието, присъщо на 

вашата истинска природа – Светлината, 

Огъня, Пламъка. 

Помислете какво ви пречи? Какво 

във вас не е от Светлината? Не трябва 

да се опитвате да се избавите наведнъж 

от всички свои несъвършенства. Наме-
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рете едно качество във себе си, което 

по ваше мнение ви пречи най-много да 

проявите истинската си природа. Ако 

не знаете кое е това качество, медити- 

райте, помолете ме и аз ще ви подскажа 

кое е това качество. То ще се прояви в 

живота ви и вие ще пожелаете да се из- 

бавите от него. 

Вие трябва да искате да се избавите 

от това качество или вреден навик така 

страстно, че постоянно в своите молит- 

ви да ме молите да ви избавя от него, 

да ви помогна да преодолеете това свое 

несъвършенство. 

Вие можете просто да поискате, мо- 

жете да се молите. И ще настъпи ден, 

когато напълно ще се избавите от това 

качество или привичка. Тогава се захва- 

щайте за следващото несъвършенство. 

Отдайте ми всичките си несъвър- 

шенства. Помолете ме и аз ще ги взема 

всичките. И вече няма да има нищо във 

вас самите, което да ви пречи да ме ви- 

дите, когато стоя пред вас. Ще ми оста-
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не само да ви хвана за ръка и да ви пре- 

веда през този таен вход в Царството 

Божие, който е скрит в тайната обител 

на вашето сърце. 

Дотогава ние ще се срещаме с вас. 

Аз ще идвам отново и отново дотогава, 

докато не успеете да ме чуете и да по- 

чувствате моята Любов. 

АЗ СЪМ Иисус, 

ваш приятел и брат по Пътя.
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Аз поех върху себе си 

греховете на света, но 

главното, което направих е, 

че ви посочих Пътя 

Възлюбеният Иисус, 

1 май 2005 г. 
 

АЗ СЪМ Иисус Христос, дошъл днес 

при вас чрез този посланик Татяна. 

АЗ СЪМ дойдох! В този ден, когато 

православните християни отбелязват 

светлия празник Великден в памет на 

моето възкресение след разпятието на 

кръста. 

Знаете, че символът на разпятието и 

символът на възкресението принадле- 

жат не само на това събитие, което се 

случи преди 2000 години. 

Това са символи, които се отнасят за 

всеки от вас, живущите сега на Земята. 

И всеки от вас трябва да премине през 

своето разпятие и своето възкресение. 

Затова нека днешният празник ви пос- 

лужи като напомняне за вашия Път на
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посвещения и за изпитанията, които ви 

предстоят по този Път. 

Това не означава, възлюбени, че не- 

пременно ще бъдете разпнати, както 

бях разпнат аз. 
И това не означава, възлюбени, че 

ще възкръснете така, както възкръснах 

аз. Но тези събития непременно ще се 

случат на заключителния етап от ваши- 

те посвещения. 

Вашето разпятие ще се случи, кога- 

то ще висите на кръста между живота и 

смъртта. Между вечния живот и смърт- 

ното пребиваване във вашия свят. Вие 

ще осъзнаете тленността на заобика- 

лящия ви физически свят и ще усетите 

докосването до вечния свят. Усещания- 

та, които ще преживявате при това ваше 

посвещение, ще са сравними с моите в 

процеса на разпятието, което прежи- 

вях. Физическото ви тяло и всичките ви 

фини тела ще страдат. Ще чувствате не 

само своята болка, ще усещате болката 

на всяко живо същество, страдащо във
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вашия свят. Вие в пълна мяра ще усети- 

те несъвършенството на вашия свят. 

Ще се сблъсквате с тези несъвърше- 

ни състояния на съзнанието около вас 

и ще направите избора да се пожертва- 

те, да пожертвате всичко, което имате, 

даже да пожертвате физическото си 

тяло, за да помогнете на заобикалящи- 

те ви страдащи същества, които са в 

неведение за причините, поради които 

страдат. 

Да, възлюбени, готовите за пробуж- 

дане хора, чийто срок е настъпил, из- 

питват такива страшни мъки и страда- 

ния, че са готови да приемат помощ от 

всеки, който им обясни причините за 

техните страдания. 

И ще е добре, ако до тях се окаже 

човек, който вече е осъзнал състояни- 

ето на пребиваване между двата свята 

и вече е направил избор в полза на Бо- 

жествения свят. 

Възлюбени, много от вас вече са пре- 

живели своето разпятие и мнозина вече
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са близо до преминаване през своето 

разпятие. Това е състояние на вашето 

съзнание, когато осъзнавате предназ- 

начението си, когато принасяте в жерт- 

ва целия себе си за благото на всички 

живи същества. И тези живи същества, 

вместо да ви благодарят и възхваляват, 

ще се стараят да ви унижат, да ви при- 

чинят болка, те ще ви преследват и ще 

искат да ви накажат. 

И в минутата, когато ще ви се стру- 

ва, че вече нямате сили да понасяте това 

нечовешко напрежение, вие ще осъзна- 

ете, че тези хора не знаят какво вършат. 

И ще им простите, нещо повече, ще по- 

желаете да поемете върху себе си тех- 

ните грехове, които пречат на очите им 

да видят Истината. 

Ето тогава ще преминете своето раз- 

пятие на кръста на материята. 

След това ще бъдете готови за въз- 

кресение. Като състояние на вашето 

пълно съзвучие с Волята на Бога и пъл- 

но изчистване от човешките мисли и
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чувства. 

Това е наистина възкресение, защо- 

то вашият Дух ще получи възможност 

да действа чрез вас. И вие ставате вече 

неуязвими за всички стрели, отправени 

по ваш адрес. Няма нищо във вашия 

физически свят, което може да ви при- 

чини вреда. 

Вие сте възкресили духовните си 

енергии и удържате тези духовни енер- 

гии на вашия физически план. И нищо 

от обкръжаващата ви мерзост на запус- 

тението вече не може да ви окаже ни- 

какво влияние. Напротив, възлюбени, 

със самото си присъствие вие сте спо- 

собни да спрете всяка проява на несъ- 

вършенство във вашия свят. 

И получавате допълнителна въз- 

можност да осъществявате своето Слу- 

жение и помощта, която при това сте 

способни да оказвате на околните, е по- 

мощ от самите Небеса. Защото във вас 

самите вече няма нищо, което би отли- 

чавало състоянието на вашето съзнание
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от Божественото. 

Не вярвайте на онези, които ще ви 

казват, че е имало само един Син Божи 

и само Той единствено е могъл да по- 

еме върху себе си всичките грехове на 

света. 

Да, аз поех върху себе си греховете 

на света, но главното, което направих, 

е че ви посочих Пътя, който трябва да 

следвате и по който вече вървите. 

Дадох ви пътя, Розовия Път, осеян 

от рози и тръни. И няма друг път, по 

който можете да достигнете Царството 

на Отца си на Небесата. 

Възлюбени, изпълва ме чувство на 

Любов към вас. Виждам вашето Слу- 

жение и виждам колко ви е тежко във 

вашето време. Събитията се разгръщат 

толкова бързо, че съзнанието ви едва 

успява да се приспособи към бързата 

смяна на декорите. 

И онези, които са поели Пътя на Слу- 

жението и уверено вървят по него, ще 

получат потвърждения за правилност-
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та  на  избрания  Път,  като  изпълващи 

ги минути на тиха радост, неописуемо 

блаженство. Възлюбени, запомняйте 

тези минути, попивайте тези състояния 

на блаженство с всичките клетчици и 

атоми на своето същество. Ловете тези 

минути на блаженство. Това ще ви даде 

сили, енергия и възможност да преми- 

нете всички ваши тестове, всички ваши 

изпитания по Пътя. 

Нека Любовта бъде постоянна ваша 

спътница всяка минута от живота ви. И 

ако не изпитвате чувство на Любов, мо- 

лете ме, обръщайте се към мен и аз ще 

направя всичко, което зависи от мен, за 

да ви върна вашата Любов. 

Любовта е онзи знак по вашия Път, 

който показва, че вървите по верния 

път. 

Не трябва да свързвате това чувство 

с конкретен човек и не трябва да изис- 

квате в замяна да ви отвърнат с любов. 

Макар че понякога именно Любовта, 

която изпитвате към конкретен човек,
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ви спасява в най-трудните периоди на 

изпитанията ви. 

Когато обичате, нищо повече не ви е 

нужно. Вие сте готови просто да изпит- 

вате това състояние и да му се наслаж- 

давате. И всичките ви проблеми, всич- 

ките ви несъвършенства и несъвършен- 

ствата на околния свят се разтварят от 

този универсален разтворител, изна- 

чално присъщ на тази вселена. 

Пламъкът на истинската Божествена 

Любов е способен да се всели само в 

сърцата на онези хора, които не са за- 

губили връзката си с Божествения свят. 

Именно това чувство е способно да по- 

виши вибрациите ви и да ги приведе в 

съответствие с постоянно повишава- 

щите се вибрации на вашия физически 

план. 

Онези, които не са способни да 

усвоят енергията на Любовта, ще се 

чувстват все повече и повече откъсна- 

ти от вашия свят. И рано или късно ще 

решат или да се покорят на енергията
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на Любовта, или завинаги да напуснат 

този свят, в който няма повече да могат 

да пребивават заради твърде голямата 

разлика във вибрациите. 

Възлюбени, радостен съм да използ- 

вам тази възможност и да се срещна с 

вас в този ден, в който зная, че болшин- 

ството от четящите тези редове праз- 

нува събитието на моето възкресение. 

Позволете ми да се присъединя към 

вашето празненство и да отпразнувам 

победата на възкресението на онези от 

вас, които са постигнали в съзнанието 

си възкресението на Божествените ви- 

брации и които напълно са съзвучни с 

мен и останалите Възнесени Владици. 

Това е голяма победа, възлюбени, 

защото сте достигнали състоянието, 

което ни позволява да пребиваваме във 

вашите храмове! 

И няма да ми повярвате, като кажа, 

че на Небесата остана вече много по- 

малка част от мен, отколкото онази част, 

която пребивава на Земята във вашите



62  

храмове. В храмовете на онези, които 

ме поканиха да вляза в техните храмове 

и чиито вибрации ми позволяват да го 

направя. 

Също така ще ви кажа, че болшин- 

ството Възнесени Владици, които са 

запазили връзките си с невъзнесеното 

човечество, също пребивават сред вас, 

във вашите тела и в телата на вашите 

братя и сестри. 

Световете се сближават. Настъпи 

времето, когато нашите светове ще 

бъдат все по-близо един до друг по 

своите вибрации. И все повече и пове- 

че от вас, възлюбени, ще имат контакт 

с нас и ще осъзнават това с външното 

си съзнание. 

Радвам се на днешната ни среща. 

Изпращам ви цялата Любов на моето 

сърце и приемам Любовта на вашите 

сърца. 

АЗ СЪМ Иисус, 

ваш брат
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Пътят на посвещенията, 
на който аз обучавам, е Път 
на пълно смирение пред 
Волята на Бога, пълно 
себеотдаване и саможертва 

Възлюбеният Иисус, 

22 май 2005 г. 
 

АЗ СЪМ Иисус, ваш старши брат и 

наставник, който дойде чрез този по- 

сланик. 

АЗ СЪМ дойдох за вечния разговор, 

който ще бъде актуален за вас дотогава, 

докато не облечете сватбената одежда и 

не се възнесете в Светлина. 

Дотогава ще бъдете постоянно заети 

да отделяте в съзнанието си вечното от 

тленното, това, което принадлежи на 

Висшия свят – от това, което принадле- 

жи на преходния свят. 

Вашата действителност ви обвива в 

облак от илюзии и ви отвлича от рабо- 

тата, за която сте призвани. Обаче кол- 

кото и време да блуждаете в илюзорния
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свят, рано или късно ще настъпи край 

на вашето странстване. Грешка и за- 

блуждение за много предани търсачи 

на Истината е да считат, че Пътят към 

Дома трябва да е постоянно състояние 

на блаженство и любов. Това е вярно, 

но то е вярно точно толкова, колкото 

нещо може да бъде вярно и истинно във 

вашия свят. 

Състоянието на блаженство, радост, 

любов и умиротворение е признак, че 

се намирате на верния Път и че сте из- 

брали правилната линия. Но във вашия 

свят няма да ви се удаде да поддържате 

непрекъснато   хармонично   състояние 

на духа. Моята днешна цел е да ви дам 

наставление и да предупредя за въз- 

можните некачествени състояния на 

съзнанието, с които е възможно да се 

срещнете по вашия Път. Тези състояния 

няма да бъдат обезателно свидетелство, 

че сте се отклонили от пътя. 

Това, което се иска от вас винаги, по 

целия Път, е да правите постоянен ана-
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лиз и постоянно различаване на вашите 

състояния. 

Представете си, че действително сте 

тръгнали  на Път  и  отначало  вървите 

във време, когато слънцето свети, без- 

ветрено е и всичко наоколо благоухае и 

цъфти. Може да разглеждате това като 

верен знак по вашия Път. И изведнъж 

неизвестно откъде се появяват облаци, 

вятър, гръм и мълния. Всичко това не 

означава непременно, че сте се откло- 

нили от Пътя. Както и преди, вие се 

движите във вярното направление, не- 

зависимо, че външните обстоятелства 

са се променили и настроението ви се е 

влошило със смяната на времето. 

Точно така и вие може да изпитвате 

в живота си най-възвишени състояния 

на  съзнанието.  Може  да се  намирате 

на върха на блаженството. И изведнъж 

съвършено  безпричинно  състоянието 

ви може да се влоши. Неизвестно защо 

изпитвате безпричинна тъга, униние, 

чувство за безсмисленост на съществу-
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ването ви и неверие. 

Не винаги, възлюбени, подобни при- 

знаци са знак за това, че сте се откло- 

нили от Пътя. Просто минава време и 

започвате да преминавате тестове, из- 

питания. Чували сте за школата на мис- 

териите на Господ Майтрейя, чували 

сте за школите за посвещения, които са 

съществували във всички времена. 

Ако пътят към Бога бе постоянно 

състояние на блаженство и благодат, то 

за какво биха били нужни тези школи 

за посвещения. 

И защо въобще са нужни посвеще- 

ния? 

Вътре във вас има двама човека. 

Единият човек е смъртен, а другият – 

безсмъртен.  Тези  двама  човека  така 

са се преплели за милионите години 

съществувания на планетата Земя, че 

се изисква прилагането на значителни 

усилия, за да отделите тези двамата 

един от друг. На единия от тях се пола- 

га да остане на Земята и да се върне в
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Земята, от която е бил взет. На другия 

предстои да продължи съществуването 

си в другия, Висш план на битието. 

Когато започнете в себе си процес на 

отделяне на тези двама човека един от 

друг, процес на разделяне преди всичко 

във вашето съзнание, осъществяването 

на това разделяне става доста трудно. 

Налага се да се реже буквално на живо. 

Вие сте свикнали да се отъждествявате 

с индивида, когото виждате пред себе 

си в огледалото. На практика всички 

степени на посвещения, които преми- 

навате, са насочени именно към това, 

да ви помогнат да се избавите от отъж- 

дествяването си с вашето изображение 

в огледалото. Ето защо казват, ако иска- 

те да видите врага си, идете пред огле- 

далото и погледнете в него. 

Действително всичко това, което сте 

възприемали в продължение на много 

животи като своя индивидуалност, фак- 

тически не сте вие, представлява тази 

част от вас, от която трябва да се отка-
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жете, с която трябва да престанете да се 

отъждествявате. 

Това във вас, което се съпротивлява 

на процеса на свикване с новата ин- 

дивидуалност, ще се издига от глъби- 

ните на вашето същество, от вашето 

безсъзнателно, от вашето подсъзнание 

и ще протестира. Във външното си 

съзнание може да не разберете докрай 

причината за вашето униние, вашето 

отчаяние и вашето състояние на крайна 

потиснатост и безизходност. 

Трудно е да се анализира какви 

енергии са се активизирали във ваши- 

те четири низши тела в съответствие с 

космическия срок, който настъпва. Но 

тези енергии са вашата нереална част. 

Задачата на всеки тест, възлюбени, се 

състои в това да си спомните, че вие 

сте само ученик, стъпил на пътеката, и 

държите поредния изпит. Колкото и да 

ви се струва реално вашето състояние, 

трябва да помните, че това е само тест. 

Колкото повече външното ви съзна-
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ние се съпротивлява на разделянето с 

тази енергия, която се е активизирала 

във вас, толкова по-продължителен и 

нескончаем ще бъде вашият тест. 

Най-напредналите ученици винаги 

помнят, че Бог има право да ги изпитва 

и да дава сякаш най-непоносимите със- 

тояния на съзнанието. И в минутите на 

най-високо напрежение на своите сили, 

когато изглежда никога повече слънцето 

няма да засвети, те отиват към олтара и 

казват в сърцето си: „Господи, аз знам, 

че това мое състояние не е реално. Аз 

знам, Господи, че това е само тест. Аз 

съм готов, Господи, да издържа всич- 

ки изпитания, които Ти ми изпращаш. 

И ще се старая да направя това. Ти си 

в правото си да ми даваш всякакви из- 

питания, Господи. И аз Ти благодаря за 

всички изпитания, които Ти ми изпра- 

щаш. Защото знам, че Ти ме обичаш и 

се грижиш за мен. Моля те, Господи, 

помогни ми да издържа това изпитание 

и да го премина докрай”. 
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Всички тестове се дават с една цел – 

да се разделите със своята нереална част 

преди всичко в съзнанието си. 

Благодарение на безграничната ми- 

лост на Небесата вие имате възмож- 

ност да преминавате своите тестове, 

изпитания и да държите своите изпити, 

без да се отделяте от обикновения жи- 

вот. Вие продължавате да живеете своя 

обикновен живот, но ако изразите на 

вътрешни нива желание да преминете 

посвещение, намирайки се в обикно- 

вения живот, такава възможност ще ви 

бъде предоставена. Независимо от това 

дали сте осведомени за вашата молба 

във външното си съзнание, или не. За- 

това аз идвам днес, за да обясня на оне- 

зи от вас, които изпитват безпричинни 

мрачни състояния и различни психоло- 

гически проблеми, каква е причината 

за това състояние. 

Да, възлюбени, вие сте избрали да 

преминете обучение в училището на 

посвещенията, без да се откъсвате от
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нормалния живот. Вие сте избрали ус- 

корен Път. Душата ви е пожелала да 

премине посвещения в този живот, за 

да не чака следващото въплъщение и 

подходящи условия за пребиваване в 

школата на мистериите, някъде в тиши- 

на и отдалеченост от главните пътища 

на съвременната цивилизация. 

Този Път на посвещенията, Розови- 

ят Път, е Пътят, който всички вие тряб- 

ва да преминете. Аз не зная друг път. 

Отделянето на вашата реална част от 

вашата нереална част винаги е съпро- 

водено с много болезнени и неприятни 

преживявания. Продължителността и 

тежестта на подобни състояния ще за- 

виси от степента на съпротивление на 

нереалната ви част. Всичко ще се опре- 

деля, възлюбени, доколко силно е ва- 

шето его. 

Знаете, че аз успях да се разделя с не- 

реалната си част за 40 дни, когато бях в 

пустинята. Но знаете, че след това пос- 

ледва моето Служение и преображение,
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и разпятие, и възкръсване, и възнасяне. 

Докато се намирате във физическия 

план на планетата Земя, вие постоянно 

ще преминавате изпитания и тестове. И 

ако се разделите с нереалната си част, 

вие няма да можете просто да махнете 

с ръка на цялото останало човечество и 

да се скриете на топло местенце някъде 

на Небесата. 

Не се надявайте, възлюбени, че с ва- 

шето възнасяне ще завърши развитие- 

то ви, напрежението, работата и отго- 

ворността ви. Всичко едва ще започне. 

Колкото са по-големи способностите 

ви, толкова по-голямо натоварване ще 

вземете върху себе си и толкова по- 

голямо Служение ще вършите. 

Трябва да заобичате напрежението. 

Трябва да заобичате Служението. 

Най-висшата форма на вашата Лю- 

бов ще бъде състраданието към цялото 

човечество, към всички живи същества 

и вие ще бъдете готови да се пожертвате 

заради спасението на цялото човечест-
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во. Вие ще бъдете готови да принесете 

в жертва всичкото си време, всичките 

си достижения и всички свои тела. 

Пътят  на  посвещенията,  на  който 

аз обучавам, е Път на пълно смирение 

пред Волята на Бога, на пълно себеот- 

даване и саможертва. 

Няма друг Път, възлюбени, и нашата 

задача е да ви насочим към този Път и 

да ви окажем всичката необходима по- 

мощ. 

АЗ СЪМ Иисус и аз говорих 

с най-висша Любов към всеки от вас.
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Вашият свят подлежи на 
промяна и тази промяна 
може да бъде осъществена 
само чрез изменение на 
вашето съзнание 

Възлюбеният Иисус, 

28 май 2005 г. 
 

АЗ СЪМ Иисус, дошъл при вас в 

този ден. 

Съдържанието на моята днешна 

беседа е материал, без който вашето 

придвижване по Пътя ще бъде по-мал- 

ко успешно. Затова трябва да намерите 

време и да се запознаете задълбочено с 

този материал. 

Знаете, че ходех по Земята преди 

около 2000 години. Това събитие стана 

толкова значимо в очите на множество 

хора, че голяма част от тях повярваха в 

мен като в Божи Син и като в свой Спа- 

сител. Тази тяхна вяра залегна в осно- 

вата на религията, която познавате като 

християнство.
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Но трябва да отбележа, че за цялата 

си история на съществуване християн- 

ството никога не е отразявало същност- 

та на Учението, на което аз учих, когато 

бях на Земята. 

Най-малко от всичко искам да по- 

сея в умовете и сърцата ви недоверие 

към християнството, както и към всяка 

друга световна религия. Аз просто бих 

желал да насоча вашия ум и да обърна 

вниманието ви не към външното про- 

явление на Учението, както то е пред- 

ставено във всички външни християн- 

ски църкви, а към вътрешната същност 

на моето Учение. Тогава ще разберете 

защо бях разпнат. 

Вътрешната същност на моето уче- 

ние се състоеше в това, че този свят е 

временен и вие трябва да се готвите за 

преход в един нов свят, свят Божествен, 

който е вашият истински Дом, откъдето 

сте дошли и където ще се върнете. 

Затова няма религия в този свят, която 

да отразява същността на моето Учение.
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Тайната тук се състои в това, че вся- 

ка  религия  представлява  пречупване 

на Божествената Истина в умовете на 

хората, намиращи се във въплъщение 

и опитващи се да формулират Божест- 

вената Истина със свои думи. Докол- 

кото съзнанието на хората е далече от 

съвършенството, то и Истината, която 

те представят във външната религия, 

също е далече от реалната Божествена 

Истина. 

Затова Бог винаги е изпращал посла- 

ници и пророци в света, за да напом- 

ни за истинската Вяра и за истинската 

Религия. Религия, основана не върху 

култа и почитането на нещо извън вас, 

а религия, основана на почитането на 

Единния, намиращ се вътре във вас, във 

вашето сърце. Религия на сърцето, коя- 

то учи на всеобща Любов към цялото 

творение и единение с всяка частица 

живот. 

В тази Вяра или религия няма място 

за утвърждаване на превъзходството на
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един човешки индивид над друг. В тази 

Вяра или религия всички се намират 

в абсолютно равностойно положение 

пред Единния Творец, Бога Създател. И 

всички са служители в храма Господен. 

Доколкото човешкото съзнание е не- 

съвършено, това несъвършенство е ста- 

нало причина за неравенството между 

хората. Имуществено неравенство, ко- 

ето е довело до деленето на хората на 

богати и бедни, социално неравенство, 

довело до деленето на хората на раз- 

лични социални слоеве и касти, което 

е  създало  неравен,  нееднакъв  достъп 

на различните слоеве от населението 

до образованието, информацията и раз- 

личните материални блага. 

Всяко неравенство, характерно за 

вашия свят, е следствие от вашето не- 

съвършено съзнание. В действителност 

всички сте равни пред вашия Отец. 

И вашият Небесен Отец обича ед- 

накво всеки от вас и се грижи за всеки 

от вас. 
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Но по силата на вашите индивидуал- 

ни особености, които са ви изначално 

присъщи, вие си създавате такива кар- 

мични условия, които пораждат огра- 

ничение. И всеки от вас с течение на 

времето се оказва на различна степен 

на развитие на своето съзнание. 

Едни индивиди получават възмож- 

ност за голямо придвижване по Пътя, 

по силата на придобити по-рано заслу- 

ги в минали въплъщения. Други инди- 

види изостават в своето развитие и за 

тяхното съзнание е много трудно да по- 

стигнат дори елементарни знания. 

Затова, възлюбени, Бог допуска та- 

къв голям брой различни вери, различ- 

ни религии, дори независимо от това, 

че много от тях доста изкривяват Бо- 

жествената реалност, обаче за някого 

именно такъв подход ще е най-добри- 

ят за етапа на развитие на съзнанието, 

който е достигнал. 

Напълно си даваме сметка, че дик- 

товките, които даваме сега чрез този
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посланик, ще бъдат разбрани от много 

малко хора. У други хора, особено та- 

кива,  които  са  обвързали  съзнанието 

си с някаква религиозна доктрина, тези 

диктовки няма да предизвикат нищо 

друго, освен раздразнение и желание за 

раздяла с човека, чрез когото се дават 

диктовките. 

И вие може отново да се окажете 

пред същата ситуация, пред която се 

оказа  човечеството  преди  2000  годи- 

ни, когато разярената тълпа крещеше: 

„Разпни го!” 

Може би този път работата няма да 

стигне  до  пряка  физическа  разправа. 

Но негативните  сили,  които  действат 

във вашия свят, са се погрижили цял 

арсенал от средства на черната магия 

и вещерството да стане достъпен за 

всеки  желаещ.  Погледнете  рафтовете 

на вашите книжарници. При цялото 

изобилие от книги, с които са отрупа- 

ни, едва ли ще намерите няколко де- 

сетки  книги,  които  действително  са
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необходими за вашето духовно разви- 

тие и израстване. Останалите 90% от 

книгите представляват духовни сурога- 

ти, четенето на които в най-добрия слу- 

чай е безполезно, а в най-лошия – прос- 

то оказват разрушително влияние вър- 

ху вашето съзнание, върху начина ви на 

мислене и буквално ви програмират за 

извършване на неправилни постъпки. 

Затова винаги изпитвам огромна ра- 

дост, когато от финия план наблюдавам 

как се появява още един човек, който 

получава достъп до тези диктовки, тър- 

сейки в дебрите на Интернет сайтове- 

те, където те са поместени. Такъв човек 

ми напомня внезапно блеснало в мрака 

на вашия свят пламъче разум, любов, 

устременост, вяра. 

И като наблюдавам как все повече 

и  повече  подобни  пламъчета  блясват 

в тези страни, където разбират руски 

език, на който се дават диктовките, 

съжалявам че не успяваме засега да 

намерим надеждни хора, чрез които да
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направим превод на тези диктовки на 

други езици. Затова моля тези от вас, 

които чувстват в себе си желание и ус- 

трем, и възможност за превод или съ- 

действие за превод на тези диктовки на 

други езици, моля, не си жалете труда 

да изпълните моята молба и да извър- 

шите това важно Служение на света. 

Тези диктовки са като свеж вятър, 

нахлуващ  в спарената атмосфера на 

човечеството. За някои този свеж вятър 

на промените е полезен, защото им ха- 

ресва да застават под неговия порив и 

предчувстват в него новото, което не- 

минуемо ще дойде на Земята. Той вече 

преминава през ума и сърцата на тези, 

които четат диктовките. От друга стра- 

на, този свеж вятър така ще раздразни 

много други, че те ще поискат на вся- 

ка цена да затворят този източник на 

обновление и изцеление на човешкото 

съзнание. Защото ще почувстват опас- 

ността, идваща от този източник, сила- 

та, която може да разруши обичайния
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им начин на живот и да ги застави да 

се приспособяват към новия свят и из- 

менящите се условия на съществуване 

в него. 

Те могат както и преди 2000 години 

да употребят своите усилия, за да се 

справят физически с източника на Свет- 

лина или да предприемат усилия да го 

потушат с безбожните си действия. Но 

спомнете си диктовката на възлюбения 

Сурия. Всеки, който предприеме какви- 

то и да е действия срещу нашия посла- 

ник, ще носи най-тежкия вид карма, 

съществуваща във вашия свят, кармата 

на безбожието. 

Всеки човек, който явно или в съз- 

нанието си се бори против Бога, про- 

тив Закона на Бога, прилича на раков 

тумор, който трябва да се лекува и ако 

не се поддава на лечение, тогава е необ- 

ходима спешна операция за освобожда- 

ване на Божествения организъм от този 

тумор. И това ще бъде направено и вече 

се прави за благото и здравето на целия



83  

организъм на тази вселена, част от коя- 

то е планетата Земя. 

Вашите истински врагове не заседа- 

ват някъде в правителството и не огла- 

вяват някоя религия или вяра. Вашите 

истински врагове, с които трябва да 

водите безпощадна борба, се намират 

вътре във вас. Това са преди всичко ва- 

шето невежество и вашето нежелание 

да променяте своето съзнание. 

Ще  намерите  хиляди  причини,  за 

да оправдаете всякакви свои действия, 

всякакви свои отрицателни качества, 

мисли и чувства, вместо да се откажете 

от своите несъвършенства и да пожерт- 

вате всичките си обвързаности с този 

свят, всичките си недостатъци върху 

олтара за Служение на истинския Бог, 

намиращ се вътре във вас, във вашето 

сърце. 

Зная, че за всеки от вас ще дойде 

ден, когато Светлината на разума ще 

озари тъмнината на вашето същество 

и вие ще направите своя окончателен
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избор, и никога повече няма да се от- 

деляте в съзнанието си от Бога, частица 

от Когото сте. 

И ще намирате смисъла на своя жи- 

вот и смисъла на своето съществуване в 

пълната покорност на Волята на Бога и 

в Служение за изпълнение на тази Воля 

в заобикалящата ви действителност. 

Вашият свят подлежи на  промяна и 

тази промяна може да бъде осъществе- 

на само чрез промяна на вашето съзна- 

ние. Ето това е простата Истина, на коя- 

то дойдох да ви уча преди 2000 години, 

но хората предпочетоха да ме разпнат, 

но да не променят съзнанието си. 

Какво пък, вие отново стоите пред 

същата тази дилема и отново сте пред 

избор. 

Затова ви пожелавам този път да на- 

правите правилния избор и да се сми- 

рите накрая пред Волята на Бога и да 

станете негови искрени служители за 

векове. 

АЗ СЪМ Иисус.
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Трябва да се научите да 
не изпитвате никакви 
отрицателни чувства 
към вашите врагове 

Възлюбеният Иисус, 

5 юни 2005 г. 
 

АЗ СЪМ Иисус, дошъл при вас през 

този ден. 

Чакахте ли ме? Имате ли потребност 

да продължим нашето обучение и на- 

шите наставления? 

Прекалено много са изкушенията 

във вашия свят и на фона на изобили- 

ето им е много трудно да различите ис- 

тинските вибрации, присъщи на нашия 

свят, от по-ниските вибрации, присъщи 

на астралния и менталния план.  А е 

необходимо да умеете да различавате. 

Защото ако нямате ясна посока в съзна- 

нието си, която сте решили да следвате, 

вие ще забавите вашето движение по 

Пътя. 

Затова въпросът, който застава пред
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всеки четящ тези диктовки, е за истин- 

ността на тези послания. Напълно осъз- 

навам затруднението, с което се сблъск- 

вате. И действително, как да направите 

разлика? 

Преди  всичко,  обърнете  внимание 

на информационната съставка на пос- 

ланията. Съдържа ли информационна- 

та част нещо, което влиза в противо- 

речие с вашите вътрешни ориентири? 

Доколкото в повечето от вас е силен 

плътският ум, ще ви бъде най-лесно да 

анализирате именно информационната 

съставка. И ако не намирате никакви 

противоречия или голямо разминаване 

с вашите вътрешни убеждения, тогава 

можете да пристъпите към анализа на 

следващата съставка на тези диктовки. 

Има ли нещо в тези диктовки, кое- 

то може да наруши вашата свободна 

воля? Има ли нещо в Учението, което 

ви  даваме  чрез  този  посланик,  което 

ви принуждава да постъпвате поопре- 

делен начин? Има ли нещо, което ви
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заставя да постъпвате в разрез с ва- 

шите интереси? Моля ви, не бъркайте 

вашите интереси като ученици, нами- 

ращи се на Пътя, и интересите на ва- 

шето его. Интересите на вашето его са 

право противоположни на интересите 

на Висшата част от вас самите. Зато- 

ва най-често именно противоречието, 

което съществува вътре във вас, става 

препятствие за възприемането на тези 

диктовки. Вие започвате да се съмнява- 

те и се опитвате да намерите аргументи 

сред свои познати и близки в подкрепа 

на истинността или лъжливостта на из- 

точника на тези диктовки. И забравяте, 

че всичко зависи от това, какво преоб- 

ладава във вас. Ако преобладава плът- 

ският ум, вашето его, то най-вероятно 

ще търсите и ще намерите потвържде- 

ние на това, че източникът на тези дик- 

товки не е божествен и не си струва да 

се обръща внимание на информацията, 

съдържаща се във тях. 

Вашият плътски ум е много изобре-
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тателен и лукав, когато се засяга вър- 

ховната роля на егото във вашето съще- 

ство. Той ще приложи всички усилия, 

за да намери каквото и да е доказател- 

ство, потвърждаващо, че тези диктов- 

ки не бива да се четат въобще. Защото 

за вашия плътски ум информацията и 

особено  енергията,  съдържаща  се  в 

тези диктовки, е буквално равнозначна 

на смърт. 

Само в случай, че сте близко до по- 

бедата над своето его, вие ще търсите и 

намерите потвърждение за истинността 

на тези диктовки. В крайна сметка тези 

диктовки при тяхното систематично 

четене изпълняват функцията на отде- 

ляне на всичко, което е реално, от това, 

което е нереално вътре в самите вас. 

И когато решавате въпроса за истин- 

ността или лъжливостта на тези пос- 

лания, вие фактически влизате в борба 

със своето его, или обратното, подкре- 

пяте го. 

А вие знаете, че най-главен отличи-
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телен признак на всяко истинско Уче- 

ние е именно постигането на отделяне 

на реалното от нереалното във вас са- 

мите, отделянето на зърното от плеве- 

лите в душата ви. 

Затова, дори тези диктовки да пре- 

дизвикват във вас раздразнение и съм- 

нение, четенето им ще е безспорно 

полезно за вашата душа. Друг е въпро- 

сът, че вашата нереална част се опитва 

и ще се опитва да ви убеди, че трябва 

да започнете борба с източника на тези 

диктовки, вие ще чувствате праведен 

гняв в себе си и ще направите всичко 

зависещо от вас да оклеветите и посла- 

ника, и неговата връзка с нашия свят. В 

този случай получавате неподлежащ на 

съмнение знак, проявен на физическия 

план като ваши мисли, чувства и дейст- 

вия, които ви говорят по-добре, откол- 

кото всякакви наши думи и беседи, че 

във вас нещо не е много благополучно 

и се нуждаете от спешна помощ. 

Всяка агресия и всякакви силни емо-
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ции, които възникват при четенето на 

тези диктовки, са знак преди всичко за 

вас самите, че имате нужда от спешна 

работа над себе си. 

И така, анализирали сте информаци- 

онната част от диктовките и сте разбра- 

ли с вашето външно съзнание, че в тях 

не се съдържа нищо, което да не е при- 

емливо за вас. И въпреки това усещате 

негативна реакция при тяхното четене. 

Това е показател, че във вас е започнала 

борба, отделяне на реалното от нереал- 

ното в самите вас. Затова целта на дик- 

товките е постигната. 

Необходимо е само да намерите в 

себе си мъжество и сила, за да се поста- 

раете да се издигнете над тази ситуация 

и да я анализирате трезво, извисявай- 

ки съзнанието си и заглушавайки поне 

временно вашето его. 

Тези индивиди, които анализирайки 

информацията, съдържаща се в диктов- 

ките и проследявайки своята реакция 

при четенето им, не са забелязали нищо
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отрицателно, предизвикващо негативна 

реакция, са напълно готови за по-ната- 

тъшно следване Пътя на ученичество- 

то. И те или вече са наши ученици, или 

напълно са готови да станат чела на 

Възнесените Майстори. 

По този начин имаме възможност да 

откриваме наши ученици, да устано- 

вяваме с тях връзка посредством тези 

диктовки и да работим с нашите учени- 

ци, намиращи се във въплъщение. 

За чувствителните сърца най-малки- 

ят намек, направен от нас в диктовките 

е достатъчен, за да се промени тяхната 

гледна точка и пред техните наблюда- 

телни очи и искрено сърце да се раз- 

крие това, което по-рано е било скрито 

зад завеса. 

Затова, както и преди 2000 години, 

така и сега, в днешно време, ние хвър- 

ляме мрежи навред и имаме възмож- 

ност да хванем тези души, които са го- 

тови да следват нашия Път. 

Нашите ученици могат да направят
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разлика между вибрациите на астрал- 

ния план и вибрациите на Висшите ок- 

тави. Нашите ученици могат да разли- 

чат изискването за дисциплина, която 

трябва да притежават, от подчинение- 

то си на волята на лъжливи учители и 

лъжливи посланици. 

Нашите ученици могат да направят 

разлика между това дали получават 

енергия по време на четене на диктов- 

ките, или губят енергия. 

Трябва да отбележа, че когато изпит- 

вате отрицателни емоции при четенето 

на тези диктовки,  вие доброволно от- 

давате енергията си на силите на тъм- 

нината. 

Затова от вас се изисква много вни- 

мателен анализ на всичко, което става 

вътре във вас и извън вас от началото на 

четенето на тези диктовки. 

Чрез тези диктовки вие се обучавате, 

получавате знания, променяте своето 

съзнание просто като ги четете редовно 

и следвате препоръките, които са изло-
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жени в тях. Освен всичко това, заедно 

с четенето на диктовките получавате 

много, много Светлина и тази Свет- 

лина, която усвоявате, изправя против 

вас силите на тъмнината, намиращи се 

около вас. Всеки източник на Светлина 

във вашия плътен свят дразни и прово- 

кира силите на тъмнината към активни 

действия, насочени срещу него. 

Когато от всички страни започнат 

нападения от тези тъмни сили, припом- 

нете  си  учението,  което  дадох  преди 

2000 години. И ако ви ударят по едната 

буза, просто използвайте най-силното 

оръжие на всички времена и народи – 

обърнете и другата буза. 

Трябва да обичате вашите врагове. 

Трябва да благославяте вашите врагове. 

Вашите врагове ви дават възможност 

да изплатите кармичните си дългове, те 

ви дават възможност да получите урок 

и да преминете тест. Знам, че в много 

ситуации ще ви бъде трудно да приеме- 

те със смирение и благодарност всички
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упреци, нападения и заплахи, насоче- 

ни по ваш адрес. Но вие трябва да се 

научите да приемате всичко, което ви 

се случва, със смирение и покорност. 

Само вие и единствено вие решавате в 

каква степен можете да се защитите с 

помощта на вашите органи и структури 

на властта, призвани да решават споро- 

ве в конфликтна ситуация. Но трябва да 

се научите да не изпитвате никакви от- 

рицателни чувства към вашите враго- 

ве. Хората, които ви нападат, които ви 

обиждат и оскърбяват, унижават ви, са 

нещастни по своята същност. 

Човек, в чието сърце пребивава Бог, 

никога няма да си позволи да нанесе 

вреда на друг човек. 

Затова всичко, което можете да на- 

правите, когато ви нападат враговете 

ви, е да им простите и да се молите за 

тях. Защото те не знаят какво правят. 

Тяхното съзнание е замъглено и по- 

някога напълно завладяно от тъмните 

сили и те наистина не си дават сметка
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за своите действия. 

Само човек, замъглен от невежество- 

то, може да предостави възможност на 

силите на тъмнината да действат чрез 

него и да извършва некоректни постъп- 

ки и да причинява вреда на светите не- 

винни. 

Случва се така, че Бог ви избира да 

поемете върху себе си огъня и да ста- 

нете мишена за тъмните сили, действа- 

щи чрез други хора и използващи ги за 

нападение и злобни атаки. Бог ви е из- 

брал, за да ви даде тест и едновремен- 

но да даде възможност да се проявят 

силите, които в тази ситуация свалят 

маските на лицемерие и набожност и 

показват големите си зъби. 

Поверете се на грижите на Господа. 

Господ се грижи за всички свои овце. 

Бъдете готови да пожертвате своята 

плът, но да запазите душата си. Истина- 

та е винаги там, където сред миазмите 

на този свят пребивават най-възвише- 

ните чувства. Помнете, че вие носите
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отговорност само за себе си, за своите 

реакции. И колкото да ви се струва не- 

справедливо отношението на другите 

хора към вас, прощавайте им. 

Обичайте враговете си. Защото по- 

някога само вашата любов и застъпни- 

чество могат да спасят живота на тези 

души, които са завладени от невеже- 

ството и не знаят какво правят. 

И вашата молитва за вашите врагове 

понякога спира ръката на Божествено- 

то правосъдие и дава на тази душа още 

един шанс да продължи Живота. 

Радвам се, че можах още веднъж да 

ви дам този урок. И съм готов да се по- 

клоня до земята пред душите на мно- 

зина от вас. Защото вашите страдания, 

беди, мъка понякога превишават много 

страданията, които понесох на кръста. 

АЗ СЪМ Иисус.
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Учение за изцелението 

Възлюбеният Иисус, 

8 юни 2005 г. 
 

АЗ СЪМ Иисус, дошъл отново. 

Съгласно утвърдената традиция, ще 

ви дам Учение. Днес предмет на наше- 

то обучение е изцелението. Вие знаете, 

че  когато  бях  във  въплъщение  преди 

2000 години, аз лекувах много и успеш- 

но. Мълвата за чудото на изцелението 

ме изпреварваше. Където и да отидех, 

винаги се намираха хора, които вярва- 

ха, че аз мога да ги излекувам и имаше 

хора, които не вярваха в чудото на из- 

целението. 

Затова винаги питах вярва ли този 

човек, че може да бъде излекуван. И ви- 

наги питах иска ли да бъде излекуван. 

На пръв поглед тези два момента могат 

да ви се сторят незначителни, просто 

дежурни фрази. Обаче именно в тях се 

крие ключът към изцелението. 

Вашето съзнание трябва да е готово
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да приеме изцелението. Ако то не може 

по някакви причини да повярва, че мо- 

жете да бъдете излекувани, тогава дори 

и Бог не може да ви помогне. 

И вторият момент. Трябва да искате 

да бъдете излекувани, трябва да молите 

за изцеление. Ако не молите за изцеле- 

ние, то дори и Бог не може да ви помог- 

не, тъй като законът за свободната воля 

неизменно действа във Вселената. 

Има  много  причини,  поради  кои- 

то да не желаете да бъдете излекува- 

ни. Една от причините може да бъде, 

че вашата душа е приела доброволно 

болестта като бреме за изчистване на 

кармата на света или на вашата собст- 

вена тежка карма от миналото. Много 

светли души, когато идват във въплъ- 

щение, приемат тежки болести и вроде- 

ни дефекти, за да изкупят чрез страда- 

нията си греховете на света. Със своето 

външно съзнание може да не осъзнават 

поетото от тях бреме, но като правило 

такива души не желаят изцеление и не



99  

молят за излекуване. Да се помогне на 

такива души може само в случай, че за 

тяхното изцеление молят близките им 

хора, за които страданието на любимия 

им човек е непоносимо бреме. 

И така, човек трябва да вярва в из- 

целението и трябва да моли за изцеле- 

ние. Само ако са спазени тези две усло- 

вия, може да се пристъпи към лечение. 

Всеки път преди лечение трябва да се 

разберат причините за заболяването на 

човека. Висшият Закон може да ви поз- 

воли да проведете лечение, но може и 

да не ви позволи. 

Разбира се, за да лекувате, трябва да 

имате мантия на лечител, която ви поз- 

волява да провежда лечение с помощта 

на Божествената милост и Божествена- 

та Енергия. 

Всички други видове лечения са 

лъжливи практики, които с редица из- 

кусни методи просто преместват отри- 

цателната енергия, която е причина за 

болестта на друго място или временно
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спират действието на тази енергия. 

Въпросите за изцелението са много 

деликатни и много сериозни. Затова на- 

блюдавам с безпокойство новопоявили- 

те се лечители, които експериментират 

с Божествената Енергия, понякога дори 

без да са преминали начално посвеще- 

ние, което да им позволи да работят с 

Божествената Енергия, даваща изцеле- 

ние. 

Много от така наречените лечители 

изобщо нямат достъп до източника на 

Божествена Енергия и всичките им ма- 

нипулации, дори и да дават временно 

облекчение, в действителност утежня- 

ват положението на болния. 

Позволете ми да обясня. 

Причина за вашите болести е отри- 

цателната енергия, която се натрупва 

във вашата аура заради неправилни по- 

стъпки, мисли и чувства, които допус- 

кате в този живот или сте допускали 

в предишни животи. Тук разглеждам 

причините за болестите на по-голямата
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част от човечеството, а не случаите, ко- 

гато човек умишлено поема върху себе 

си болестта като бреме. 

Тази ваша отрицателна енергия, ко- 

ято е истинската причина за заболява- 

нето ви и която е образувана като след- 

ствие от вашите неправилни действия, 

трябва да бъде премахната от вашата 

аура. Тогава ще получите изцеление. 

Божествената милост, необходима за 

вашето изцеление, може да ви бъде да- 

дена, а може и да не ви се даде. Всичко 

зависи от тежестта на кармата, станала 

причина за вашето заболяване. 

Затова разрешението за изцеление 

трябва да се получи свише. Хората, 

които се обявяват за лечители, обикно- 

вено нямат това ниво на посвещение, 

което им позволява да знаят Волята на 

Бога по отношение на всеки лекуван 

човек. Но желанието да спечелят пари 

ги тласка към използването на опреде- 

лени методи, с помощта на които пре- 

местват енергията, явяваща се причина
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за заболяването, с което временно об- 

лекчават състоянието на човека. Някои 

от използваните методи на лечение 

създават карма, която се трупа в аура- 

та на лечителя. Най-усъвършенствали- 

те се лечители могат дори да избягват 

кармата, която ще падне върху тях, но 

с това утежняват кармата на пациента, 

който е потърсил помощта им. 

Когато  Висшият  Закон  разрешава 

на истинския лечител да проведе лече- 

нието, решението за изцеление се взе- 

ма като правило въз основа на благата 

карма, която човекът има и която може 

да бъде използвана за неговото изце- 

ление. Или душата на този човек, или 

самият човек напълно са осъзнали, че 

постъпките, които са довели до разви- 

тие на заболяването, са неправилни и 

той твърдо е решил във външното си 

съзнание никога повече да не повтаря 

тези постъпки. 

Ето  защо  след  изцеление  казвах: 

„Върви и не греши”.
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Истинският лечител добре различа- 

ва причините за заболяванията на хора- 

та и вижда на кого може да се помогне 

и на кого не. За изцелението се използ- 

ва Божествена енергия. Истинският ле- 

чител отнема отрицателната енергия на 

пациента и запълва аурата му с чиста 

Божествена Енергия. Това може да ста- 

ва мислено или при непосредствено по- 

лагане на ръце върху болния. 

Същността на лечението се свежда 

до обмен на енергии между лечителя 

и пациента. Става протичане на отри- 

цателна енергия към лечителя и на Бо- 

жествена към пациента. Този процес на 

обмен на енергии се регулира от Вис- 

шия Закон. В този случай не се създава 

карма и при лечението се дава реална 

помощ на болния. Тъй като човекът, 

имащ мантията на лечител, е преминал 

високи посвещения преди да получи 

своята мантия, като правило приемана- 

та от него отрицателна енергия не може 

да му причини вреда. С помощта на ча-
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крите в лечителя става трансформира- 

не, преобразуване, изгаряне на всяка 

негативна енергия. По същество проце- 

сът на унищожаване на отрицателната 

енергия, взета от пациента, е аналоги- 

чен на този, който използват духовно 

издигнатите хора при трансформиране 

на световната карма. 

Колкото по-високо е нивото на ду- 

ховни постижения на лечителя, толкова 

по-бързо става преобразуването на от- 

рицателните енергии в неговата аура. 

От само себе си се разбира, че ако 

човек, получил изцеление, продължава 

да извършва постъпките, станали при- 

чина за неговото страдание, болестта 

пак ще се завърне под една или друга 

форма. 

Затова в действителност лечението 

на човека става с неговата собствена 

помощ, с помощта на неговото съзна- 

ние. И колкото по-високо е нивото на 

съзнание на човека, толкова по-лесно е 

да му се помогне. Лечението е свърза-
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но много тясно с нивото на съзнание на 

човека. 

А под ниво на съзнанието се разби- 

ра не развитието на интелекта, речта и 

плътския ум. Много обикновени хора 

без високо образование понякога имат 

много по-високо ниво на съзнание, от- 

колкото хора, получили блестящо обра- 

зование и заемащи високи длъжности. 

Възможно е да ви се е налагало да се 

обърнете към лечител или екстрасенс. 

И дори сте ходили при такива лечите- 

ли. Възможно е дори да сте получавали 

някакво облекчение на вашите пробле- 

ми. И все пак трябва да бъдете много 

предпазливи, когато търсите помощта 

на всякакъв род лечители и екстрасен- 

си. Защото много от тях нямат тези ду- 

ховни достижения, които биха им поз- 

волили да лекуват от името на Бога и с 

помощта на Божествената Енергия. 

Ако вашите духовни постижения 

превишават многократно духовните 

постижения на лечителя, то при сеан-
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са на така нареченото лечение ще стане 

напълно обратен процес. Не лечителят 

ще  отнема  от  вас  негативна  енергия, 

а вие ще поемате в аурата си негатив- 

ната енергия, намираща се в аурата на 

лечителя. И би било добре, ако вземете 

върху себе си само отрицателната енер- 

гия на лечителя, а не на всичките му 

пациенти, които е лекувал в последно 

време. 

За  истинността  на  лечителя  може 

да се съди косвено по два признака. 

Истинският  лечител  лекува  не  ваше- 

то тяло, а душата ви. Т.е. помага ви да 

откриете причината, довела до вашето 

заболяване. Той ще ви подскаже тези 

ваши недостатъци, които са реалната 

причина за заболяването ви. И второ, 

тъй като лечителството е дар Божи, ис- 

тинският лечител никога няма да вземе 

пари за лечението. Той е получил даром 

своя дар, даром и дава. Обаче никога не 

забравяйте, че трябва да заплатите за 

полученото от вас изцеление по един
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или друг начин. И винаги помнете, че 

истинският лечител е Бог. А човекът 

само се е предоставил на разпорежда- 

не на Висшите Сили, за да осъщест- 

ви своето Служение на живота и да 

облекчи страданията на хората. 

Днес проведохме много важна бесе- 

да за лечителството. И мисля, че все- 

ки от вас ще си извлече от тази беседа 

необходимата за него полза. 

АЗ СЪМ Иисус, 

лечителят на вашите души.



108  

Не можете да се 
пазарите с Бог 

Възлюбеният Иисус, 

28 юни 2005 г. 
 

АЗ СЪМ Иисус, дошъл отново при 

вас. 

Бих искал днес да се спра на още 

една тема, която може да ви бъде по- 

лезна и в същото време може да не и́ 

придадете особено значение поради ва- 

шата увлеченост по илюзорния свят. 

Както винаги, вниманието ви е на- 

сочено към илюзорните неща във ва- 

шето обкръжение. Много ви е трудно 

да извисите съзнанието си и да се из- 

качите на това ниво на възприемане на 

Божествената реалност, където всичко, 

което ви заобикаля, тъмнее и бледнее 

в сравнение с красотата, чувствата и 

стремежите, които можете да получите 

в нашия свят. 

Но положението ви в двойствения 

свят най-добре спомага за вашето раз-
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витие и придвижване. По Пътя ви има 

точка, след преминаването на която 

вече няма да намирате удовлетворение 

в нищо, което ви заобикаля в илюзор- 

ния свят. Достигането на тази точка е 

наша и ваша основна задача. Ако срав- 

ним това с изкачването на някакъв връх, 

то представете си, че се катерите по 

голите скали, преминавате през тесни 

урви и изведнъж излизате на площадка, 

от която пред вас неочаквано се откри- 

ва  такъв пленяващ изглед, че очите ви 

се насълзяват и разбирате, че си е стру- 

вало да се катерите, струвало си е да 

рискувате живота си и да преодолявате 

себе си, за да можете да се насладите на 

този изглед. 

И разбирате, че привързаността ви 

към света, който е зад вас, постепенно 

се стопява и вие се сливате с красотата 

на заобикалящия ви свят, и няма повече 

нищо, което може да ви изкуши в све- 

та, който сега вече завинаги оставяте. 

Защото  независимо,  че  продължавате
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да вървите във физическия свят, вие 

вече не му принадлежите. Във вас няма 

нищо, което да е от този свят. Във вас 

няма никаква енергия, която да ви тегли 

към света на илюзиите. 

Но вие продължавате да сте в този 

свят, защото напълно осъзнавате, че 

има много други, които се нуждаят от 

вашата помощ и от вашия опит. 

Виждате  причината  за  страдания- 

та на хората, виждате защо те страдат 

и разбирате как могат да се избавят от 

страданията. И независимо от това, че 

говорите на тези хора на много обикно- 

вен език, казвате им много обикновени 

неща, много малко от тях са в състоя- 

ние да ви разберат. 

Аз бях на Земята, говорих с хората. 

Прекарах хиляди часове в общуване с 

тях. Опитвах се да доведа до съзнани- 

ето им тези неща, които бях осъзнал 

благодарение на това, че поисках да се 

разделя с моята нереална част и се раз- 

делих с нея. Но колкото и просто да се
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опитвах да говоря на хората, само два- 

надесет ученика можаха частично да 

разберат даваната от мен Истина. 

Така е сега и във вашето време. 

Колкото добре и достъпно да се дават 

знанията чрез този или друг посланик, 

много са малко хората, които са способ- 

ни да разберат в сърцето си същността 

на преподаваното Учение и още по- 

малко са тези, които желаят да следват 

този Път. 

Ние даваме Истината открито. При- 

ближете се до нашата маса. Можете да 

вземете всичко, което пожелае душата 

ви. И единственото нещо, с което неми- 

нуемо трябва да платите, това е вашето 

нереално аз, което трябва доброволно 

да пожертвате пред олтара за Служение 

на Бога, Служение на Живота, Служе- 

ние на Йерархията на Силите на Свет- 

лината. 

Аз виждам как пламват сърцата на 

мнозина,  които  четат  тези  диктовки. 

Аз  виждам  как  се  запалва  огънят  на
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техните стремежи. И колко е тъжно да 

гледам, когато човек отново се връща 

върху отъпканата пътека, която е безо- 

пасна, но която не води до никъде, ос- 

вен до смъртта. 

Вие сте безсмъртни духове. Болно 

ми е да гледам как се обграждате с не- 

нужни дреболии и се опитвате да си иг- 

раете на Служение, вместо да служите 

искрено. 

Как се изхитрявате да съвместите 

красивите думи за Бог и Служение с 

живот, пълен с дребнави стремежи към 

кариера, благополучие, безгрижно без- 

делие? 

Няма да можете да съвместявате 

безкрайно тези противоположни неща. 

Рано или късно ще дойде моментът, ко- 

гато трябва да направите избор, на кого 

служите. 

Ще продължавате ли да служите на 

Златния Телец във вашия свят, или ще 

изберете да служите на Бога и Живота. 

Казвал съм, че не може да се служи
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на двама господари. Не може да се съв- 

мести Служението на Бога и  служене- 

то на мамона. 

Казах тези думи преди 2000 години. 

И досега всеки от вас се сблъсква в жи- 

вота си със същия този избор. 

Бог ви иска изцяло. Не можете да се 

пазарите с Бога. Не можете да кажете: 

„Ето, Господи, аз правя това за тебе, а 

сега, Господи, направи това, което аз те 

моля”. 

Каква безмерна гордост трябва да 

притежавате, за да допускате търгуване 

с Бога? 

Идвате в храма Господен тогава, ко- 

гато се сблъскате с беди и нещастия, с 

болести и мъки. И всичко, за което ид- 

вате в храма, е за да направите сделка с 

Бога. Да запалите свещичка и да помо- 

лите за благополучно разрешаване на 

вашите проблеми. 

Сериозно ли се надявате, че Бог ще 

откликне на вашата молба? 

Смятате ли, че можете да купите Бо-
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жественото милосърдие с вашите жерт- 

ви? 

На Бог не са му необходими никак- 

ви ваши жертви. Нито заклани телета, 

нито пари. Бог иска да отдадете само 

едно – вашата нереална част, това във 

вас, което не е от Бога. 

Това е толкова просто. Но не можете 

го разберете. Всеки пророк или Учи- 

тел, идвайки в този свят, е учил само на 

тази Велика Истина. И сега получавате 

същата тази Истина,  която аз пропо- 

вядвах преди 2000 години. Създадохте 

съвършени летателни апарати, летите 

в Космоса, стигате до дъното на океа- 

на, създадохте съвършени компютри и 

системи за връзка. Насочихте ума си по 

пътя на усъвършенстване на илюзиите. 

Защо при цялото развитие на вашия ум, 

вие не можете да разберете простата 

Божествена Истина? Защото вашият ум 

е плътски ум. Ум, който принадлежи 

на вашия свят и служи на вашия свят. 

И вашата първостепенна задача е да се
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откажете от плътския си ум. Да се отка- 

жете от всичко, което ви привързва към 

вашия илюзорен свят. 

Това не означава, че трябва да напус- 

нете своя дом и да мизерувате. Макар 

че за някои и това ще е полезно. Трябва 

да премахнете от съзнанието си всякак- 

ви привързаности към света, в който 

живеете. Можете да продължавате да 

живеете в него, но само за да посочи- 

те със своя пример на другите Пътя, по 

който сте минали. 

Всеки от вас върви по свой Път, но 

в крайна сметка за верен може да се 

счита само един Път – Пътят на пълно 

отказване от вашето его и от всякаква 

привързаност към вашия свят. Най- 

голям грях ще бъде желанието ви да 

заставите Бога да ви служи. 

Това е именно нещото, върху което 

се подхлъзват много души. Вие използ- 

вате Божествената енергия за изпълне- 

ние на капризите и желанията на ваше- 

то его. Вместо напълно да коленичите
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пред Бога и в смирение да помолите: 

„Господи, ето ме. Вземи ме и ме из- 

ползвай. Аз съм Твой раб. Аз съм нищо, 

Господи, Ти си всичко”. 

Помислете върху моите днешни 

думи. Може да ви се стори, че те са дос- 

та груби или че нямат никакво отноше- 

ние към вас. 

Но не бързайте с изводите и внима- 

телно анализирайте своите постъпки, 

своите дела. 

Защото  тези  думи  са  актуални  за 

99,99% от хората, които са сега във 

въплъщение. 

Аз съм принуден да дам това строго 

наставление. Защото твърде много хора 

се нуждаят от сурови думи, за да падне 

позлатата на илюзорния свят, да падне 

пелената от очите им и да могат накрая 

да видят Божествената Истина и да се 

устремят към нея с цялото си същество, 

с цялото си сърце. 

Аз знам, че всеки от вас ще постиг- 

не Победа и ще издържи и ще побе-
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ди в своята схватка с илюзиите, която 

продължава милиони години, но чий- 

то край настъпва. Защото илюзорният 

свят, за разлика от Божествения, има 

свое начало и свой край. 

Побързайте по Пътя си към реалния 

свят. За да не се затвори под носа ви 

вратата на възможностите. 

АЗ СЪМ Иисус.
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Работете безкористно, 
устремявайте се без 
колебание към Божествения 
свят и ще получите това, 
което заслужавате 

Възлюбеният Иисус, 

20 декември 2005 г. 
 

АЗ СЪМ Иисус, дошъл при вас чрез 

нашия посланик. АЗ СЪМ дойдох отно- 

во и както преди половин година, така и 

сега имам намерение да ви дам вечното 

Учение за вечния живот. Сега идвам в 

навечерието на Рождество, което се от- 

белязва в християнския свят като праз- 

ник в памет на деня, в който аз дойдох в 

този свят преди около 2000 години. 

И тогава, както и сега, аз усещам не- 

уютност и тъмнина във вашия свят. 

О, ако можехте поне с крайчеца на 

окото си да погледнете зад завесата и 

да усетите блаженството на Небесния 

живот, мисля, че завинаги бихте съхра- 

нили във вашето външно съзнание об-
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раза, към който трябва да се стремите 

и който сте задължени да претворите в 

живота около вас. 

Целият проблем на вашето съзнание 

е свързан с неговата неустойчивост и 

недостатъчна  устременост.  Вие  няма 

да успеете да въплътите небесните об- 

разци във вашия земен живот, докато не 

откриете това състояние на устременост 

и най-висша вяра, при което ще можете 

да подчините целия си земен живот на 

включването на Божествения план във 

вашата физическа октава. Само така ще 

можете да станете сътворци на Бога и 

ще проявите Неговата Воля във вашата 

октава. 

Вашият свят не удовлетворява в 

пълна  степен  изискванията,  на  кои- 

то трябва да отговаря на този етап от 

еволюционното развитие. Затова без- 

покойството на Възнесените Учители 

е толкова голямо, затова характерът на 

нашите послания стана толкова твърд и 

непреклонен.
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Повярвайте, че нашата любов не е 

изчезнала никъде. Ние продължаваме 

да ви обичаме така, както ви обичахме 

и преди. Но нашата любов се проявява 

на първо място като грижа за вашите 

души, за тяхното развитие и създаване 

на условия, в които това развитие може 

да бъде осъществявано и по-нататък. 

Така както любящите родители не 

карат своите деца от сутрин до вечер да 

ядат само сладкиши, а им разнообразя- 

ват храната, за да израснат здрави и ра- 

ботоспособни, така и ние се стараем да 

ви осигурим най-добрата духовна хра- 

на. И сега ние ви даваме именно тази 

духовна храна, която ви е необходима. 

И ако ви се струва, че тя е твърда и гор- 

чива, това не значи, че не е полезна за 

вас. 

В нашата практика на обучение по- 

стоянно прибягваме до метода на кам- 

шика и моркова. Когато свикнете много 

с нашите ласки и грижи, понякога си 

позволяваме да ви покажем, че не вина-
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ги е полезна прекомерната грижа. И на- 

стъпва период, когато вие сами трябва 

да започнете да действате, а не да чака- 

те целият Космос да продължава да ви 

храни с лъжичка и да се грижи за вас. 

Ако не направите някога първата 

крачка в своя живот, тогава никога няма 

да се научите да ходите. 

Ето, такава първа крачка за вас е 

осъзнаването на отговорността ви не 

само за вашия живот и живота на ва- 

шите близки, но осъзнаването на отго- 

ворността ви за цялата ваша планета. 

И това е следващият етап от разви- 

тието на вашето съзнание. Неразумно 

е да продължавате да се надявате на 

бавачки и родители, след като вече сте 

достигнали   възрастта,   когато   може- 

те да се грижите сами за себе си. Но 

това е малко – вие трябва да приеме- 

те отговорността за съдбата на всички 

жизнепотоци, които са изостанали в 

своето развитие и не са способни без 

вашата помощ на по-нататъшно разви-
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тие. И точно както ние изпълняваме по 

отношение на вас ролята на грижовни 

бавачки и учители, такава роля трябва 

да изпълнявате и вие по отношение на 

онези представители на човечеството, 

които прекалено са се увлекли в дет- 

ските игри и не искат да пораснат. 

Образованието и възпитанието на 

неразумните чеда ви се възлага от този 

ден като ваш дълг и ваша кармична от- 

говорност. Ако вие не се грижите за под- 

растващото поколение и за наставление 

на онези възрастни индивиди, които се 

нуждаят от вашата опека, то има голяма 

вероятност, прекалено много жизнепо- 

тоци на планетата Земя така и да не се 

докоснат в този живот до Божествена- 

та Истина и да не успеят да стигнат до 

осъзнаването на вечния живот. 

Надявам се на вашата загриженост. 

Когато избирате да помагате на другите 

живи същества, вие получавате помощ 

от Небесата и получавате знанията и 

Божествената енергия, които са ви не-
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обходими. Ако не правите нищо, вие 

няма да успеете да изпълните дори и 

своя Божествен план и своето Божест- 

вено предназначение и няма да можете 

да помогнете на другите. 

Това е много древен и мъдър закон 

и този закон действа безпогрешно. Не 

мислете за каквато и да е награда, коя- 

то разчитате да получите за вашите до- 

бри дела и за вашата помощ. Позволете 

на Бог да решава какво сте заслужили. 

Колкото по-безкористно е вашето Слу- 

жение, толкова повече ще бъдат вашите 

съкровища, които трупате на Небесата. 

И това е същият този избор, все един 

и същ, който правите в продължение на 

целия си живот. Вие или се опитвате да 

получите нещо осезаемо в заобикаля- 

щите ви илюзии, или мислите за вечния 

живот. Към каквото е насочен фокусът 

на вашето внимание, това и получавате 

в крайна сметка. И ако вие от живот в 

живот продължавате да се домогвате до 

нещата от този свят, тогава ще сте при-
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нудени отново и отново да идвате във 

вашия свят и да отработвате привърза- 

ности. 

Затова работете безкористно, устре- 

мявайте се без колебание към Божест- 

вения свят и ще получите това, което 

заслужавате. 

Аз се радвах на нашата днешна сре- 

ща и бях радостен да ви поднеса като 

коледен подарък това кратко Учение. 

Надявам се, че и вие ще си спомните 

за мен с Любов през тези коледни праз- 

ници и ще ми подарите Любовта на ва- 

шите сърца. 

АЗ СЪМ Иисус и се намирам 

в пламъка на Любовта.
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Аз се стремя да общувам от 

сърце в сърце с тези, които са 

готови за такова общуване 

Възлюбеният Иисус, 

8 юли 2006 г. 
 

АЗ СЪМ Иисус, дошъл при вас в този 

ден, за да дам моите наставления, които 

предварително съм ви подготвил. 

Рядко имаме възможност за непо- 

средствено общуване с тези, които се 

намират сега във въплъщение. Но тази 

възможност за общуване непосредстве- 

но между мен и вас е заложена в приро- 

дата ви. И ако вие си направите труда 

да се устремите с цялото си сърце, с ця- 

лата си душа към нашето общуване, то 

бихте могли да ме чуете. Аз бих дошъл 

при вас точно по същия начин, както 

сега съм дошъл в телесния храм на Та- 

тяна и бихме разговаряли. Бих могъл да 

ви дам наставленията направо, без по- 

средник. Това е нещо, което аз страст- 

но желая – да установя пряк контакт с
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всеки от вас. 

Болшинството от хората, които че- 

тат тези диктовки, изповядват хрис- 

тиянството. Но вероизповеданието не 

представлява никакво препятствие за 

общуването помежду ни. Защото хо- 

рата сами са разделили вярата на раз- 

лични религии. И всяка религиозна 

система се стреми да държи в подчи- 

нение своето паство и зорко следи то 

да не напусне нейните предели. Но аз 

съществувам и се стремя към общуване 

с всички, независимо от религията, към 

която принадлежите вие и вашето се- 

мейство. Постарайте се да ме допусне- 

те във вашето съзнание като Възнесен 

Владика – не като идол, пред който се 

покланя болшинството от християните 

в света, а като ваш по-голям брат, като 

приятел, който е готов да се отзове на 

всяка ваша молба и да ви се притече на 

помощ, когато ме повикате. 

Аз съм Владиката, който е много 

близо до Земята и дори не можете да
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си представите, колко е близко моето 

присъствие. Аз мога да съм сред вас 

по време на вашата молитва, когато ме 

призовавате. Мога да дойда в тишината 

на вашето уединение, когато искрено 

искате да се срещнете с мен и да по- 

лучите съвет в някоя трудна житейска 

ситуация. Не се стеснявайте да се об- 

ръщате към мен. Аз съм Възнесен Вла- 

дика и служа на земното човечество 

през цялото време, откакто извърших 

преминаване в този живот, когато бях 

Иисус. Оттогава често се явявам на 

тези, които изповядват истинското 

християнство в сърцето си. Не на оне- 

зи, които са превърнали християнската 

религия в източник на своето същест- 

вуване, не на онези, които лицемерно 

спазват църковните догми и правила. 

Аз се стремя към общуване от сърце в 

сърце с тези, които са готови за такова 

общуване. За твърде много хора аз съм 

не толкова християнски символ, колко- 

то приятел. Преди много прераждания
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аз съм се срещал с вас и съм давал свое- 

то Учение по време на въплъщението 

ми като Иисус. И сега нашата връзка не 

е прекъсната на финия план. Вие имате 

възможност да получавате обучение в 

моята обител по време на сън. Призо- 

вавам онези от вас, които още не са се 

възползвали от тази възможност за на- 

шето общуване, да го направят. Ако вие 

преди сън сте в спокойно, хармонично 

състояние, то след молитвата може ми- 

слено да се насочите  към връзка с мен 

и ние непременно ще се срещнем по 

време на нощния ви сън. Аз ще отго- 

воря на вашите въпроси и ще ви окажа 

цялата възможна помощ. Нека да не ви 

смущава това, че когато се събудите, 

може да не си спомняте подробностите 

от нашата среща. Или дори съвсем да 

не помните, че нашата среща се е със- 

тояла. Това не е важно, защото в живота 

си  вие ще се възползвате от получени- 

те наставления, дори това да премине 

покрай вашето външно съзнание.
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Ето защо, пазете в себе си стремежа 

за среща с мен и ние непременно ще се 

срещнем. 

Не очаквайте, че аз ще дойда при 

вас, сякаш съм човек и съм се отбил да 

се видим. Не, нашето общуване ще се 

състои на финия план. И вие ще трябва 

да положите усилия, за да ме чуете. Аз 

ще говоря с вашата душа или с ваше- 

то Висше АЗ. Ще чуете моите думи в 

сърцето си. Това няма да бъдат обик- 

новени човешки думи, може да не са 

дори и мисли. Това ще бъде усещане 

за моето присъствие и как ви изпълва 

моята енергия. Аз ще напълня чашата 

на вашето сърце със живителна влага, 

ще ви дам успокоение и усещане за 

покой и блаженство. Всичко, което не 

ви достига във вашия живот. И след 

като изпиете нектара на блаженството 

от моята чаша, ще разберете, че всич- 

ко, което ви е тревожило и измъчвало, 

всички ваши проблеми са останали ня- 

къде далеч. Много от тях вече няма да
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се върнат, защото съм ви дал частица 

от моето съзнание. И тъй като вашето 

съзнание се е променило, вече няма да 

бъдете въвличани в кармичните ситуа- 

ции, които са ви причинявали тревога и 

безпокойство. 

Дава ви се според вашата Вяра. Ако 

вашата Вяра е силна и никакви житей- 

ски неудачи не могат да сломят вашия 

стремеж, то ние във всички случаи ще 

се срещнем. Аз много се надявам, че 

ще се срещнем. Защото за вас възмож- 

ността за нашата среща е помощ, която 

се дава от Небесата. 

Не вярвайте на тези, които казват, че 

ви е нужен посредник, за да общувате 

с мен. Не, ние можем да се срещнем в 

тишината на вашето сърце и аз ще ви 

помогна да решите всичките си текущи 

проблеми. Но степента на Вяра и пре- 

даност, която ми позволява да присъст- 

вам във вашата аура, не се среща често 

сред хората. Аз не мога да дойда при 

вас, ако се намирате в голям град и ако
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сте твърде загрижени за вашите зем- 

ни дела и проблеми. Не мога да дойда 

при вас, ако сте обременени от някакви 

лоши навици, които ни разделят. Имам 

предвид пристрастяването към алкохол, 

цигари, гледане на телевизия; ниско ка- 

чество на състоянието на съзнанието, 

като обида, завист, ревност, злоба. 

Няма да мога да присъствам във ва- 

шата аура, ако сте обременени с тези 

недостатъци или всякакви други, които 

сами можете да изредите, защото твър- 

де добре ги знаете и не можете да се 

отървете от тях, прераждане след пре- 

раждане. 

Аз съм отворен за общуване, но вие 

сами трябва да положите усилия, за да 

стигнете до мен, да издигнете вибраци- 

ите си до нивото, на което нашето об- 

щуване може да се състои. Всеки от вас 

добре познава недостатъците, които му 

пречат да стигне до мен, но вие не бър- 

зате да се разделяте с вашите недоста- 

тъци и проблеми. 
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Нищо, аз ще почакам, докато узреете 

и решите да встъпите в непосредстве- 

но общуване с мен. Засега използвам 

възможността и говоря с вас чрез тази 

посланичка. Също така ви напомням за 

възможността да се срещнете с мен по 

време на сън. 

Възможността за нашата среща 

съществува винаги, единствено вие 

ограничавате тази възможност за об- 

щуване помежду ни. 

А сега искам да ви пожелая да по- 

стигнете онзи вътрешен стремеж, който 

ще преодолее всичките ви недостатъци 

и ще ви позволи да се издигате към вър- 

ха на Божественото съзнание, без спи- 

ране и без подхлъзване надолу. 

Защото понякога един ваш погрешен 

избор е достатъчен, за да прекратите 

възможността за общуване помежду ни 

до края на сегашното ви въплъщение. 

Бъдете внимателни, когато вървите 

през живота си и обмисляйте всеки ваш 

избор и всяка крачка. 
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Защото много от обитателите на ас- 

тралния план също се стремят да вля- 

зат в контакт с вас, за да получат във 

ваше лице изпълнител на тяхната воля 

и замисли. Да се осъществи общува- 

не и взаимодействие с тези същества 

е много по-лесно, отколкото с мен. За 

това не е необходимо да се разделяте с 

нито един от своите недостатъци. 

Така вие самите винаги ще знаете с 

кого се срещате на финия план. Дали 

с мен, или с мой двойник, който не е 

от Светлината. Ключът за отговора на 

този въпрос ще бъде чистотата на ва- 

шето съзнание и навиците и зависимо- 

стите, от които не сте в състояние да се 

освободите. 

Не е нужно да питате някого с кого 

общувате на финия план. Достатъчно 

лесно е да анализирате непредубедено 

своите мисли, начина на живот и взаи- 

моотношенията си с околните. 

Така че всичко е във вашите ръце и 

вие самите вземате решението, с кого да
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осъществите контакт на финия план. 

Дарбата за различаване ви е необхо- 

дима, но да се направи разликата поня- 

кога не е нужна никаква дарба, трябва 

само да анализирате начина си на ми- 

слене, своите навици и привързаности. 

Аз не губя надеждата за среща с вас. 

И с нетърпение очаквам нашата среща. 

АЗ СЪМ Иисус, 

с огромна Любов към вас.
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Учение за истинската Вяра 

Възлюбеният Иисус, 

8 януари 2007 г. 
 

АЗ СЪМ Иисус, дошъл при вас в 

този ден. 

За да ви стане ясна целта на моето 

идване, бих искал да се спра върху об- 

щоизвестни неща, приети във вашето 

общество на неговото стъпало на разви- 

тие. И така, вие живеете във вашия свят 

и рядко се сблъсквате с нещата, за кои- 

то следва да се замислите най-напред. 

Вие сте загрижени за всичко, което ви 

заобикаля  в  живота  ви.  Мислите  как 

да осигурите семейството си, какво да 

облечете или какво да похапнете. Има 

много суета във вашия живот. И ви се 

струва, че живеете напълно оправдано, 

както всички. 

Но ако се замислите над това, кое- 

то правите в живота си и доколко то е 

оправдано от гледна точка на Учение- 

то, което ви дадох преди 2000 години,
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то нищо не се е променило. Време ми 

е отново да дойда във въплъщение и да 

ви говоря за същите тези неща, за които 

ви говорих тогава. 

Помните ли, аз ви говорих да не се 

безпокоите за хляба насъщен и че пол- 

ските лилии изглеждат много по-добре 

от вас. Небесните птици не орат, не 

сеят, а са сити. И Господ може точно по 

същия начин да сe погрижи за вас.7
 

 
7 Матей 6:25-33 

25. Затова казвам ви: не се грижете за ду- 

шата си, какво да ядете и да пиете, ни за тяло- 

то си, какво да облечете. Душата не струва ли 

повече от храната, и тялото от облеклото? 

26. Погледнете птиците небесни, че не 

сеят, нито жънат, нито в житници събират; 

и Вашият Отец Небесен ги храни. Не сте ли 

вие много по-ценни от тях? 

27. Па и кой със своята грижа може да 

придаде на ръста си един лакът? 

28. Защо се грижите и за облекло? Взрете 

се в полските кринове, как растат: не се тру- 

дят, нито предат; 

29. а казвам ви, че нито Соломон във всич-
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Защо  вие,  след  като  сте  на  върха 

на  еволюционната  стълба  на  земна- 

та еволюция, отделяте толкова много 

внимание на вашите най-обикновени 

потребности? Вие буквално издигате в 

култ облеклото, храната, престижните 

вещи. 

Нищо не се е изменило от времето, 

когато  дойдох  във  въплъщение  пре- 

ди 2000 години. Вие усвоихте много 

съвременни   неща.   Имате   съвремен- 
 

ката си слава не се е облякъл тъй, както всеки 

един от тях; 

30. и ако полската трева, която днес я има, 

а утре се хвърля в пещ, Бог тъй облича, колко 

повече вас, маловерци! 

31. И тъй. Не се грижете и не думайте: 

какво да ядем, или какво да пием, или какво 

да облечем? 

32. Защото всичко това търсят езичници- 

те, и защото вашият Небесен Отец знае, че 

имате нужда от всичко това. 

33. Но първом търсете царството на Бога 

и Неговата правда, и всичко това ще ви се 

придаде.
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на   техника,   автомобили,   компютри, 

но съзнанието ви продължава да е на 

същото ниво, на което беше преди 2000 

години. Това е печално. 

Разбирате  ли  накъде  клоня?  Вие 

сте загрижени за куп ненужни неща, 

каквито има във вашия свят, и в 99 % 

от времето си сте заети с тези неща. 

Помислете, как можете да отидете при 

вашия Небесен Отец, ако сте постоянно 

заети със земните си проблеми. 

Дори  когато,  както  вие  си  мисли- 

те, се посвещавате на Бога, ходите на 

църква, молите се, спазвате църковни- 

те правила, дори тогава вие не мислите 

толкова за Бога, колкото се тревожите 

какво мислят за вас другите хора. Как 

изглеждате, докато сте в храма, и как 

изглеждат другите хора, дошли заедно 

с вас в храма. Когато имам възможност 

да присъствам в храма по време на цър- 

ковните служби, а аз не на всяка служ- 

ба мога да присъствам, с удивление се 

вслушвам в мислите ви и улавям чув-
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ствата ви. И знаете ли, много рядко мо- 

гат да се срещнат наистина Божестве- 

ни чувства у хората. Като правило вие 

идвате в храма, за да решавате вашите 

земни проблеми – да живеете добре, да 

бъдете здрави вие и вашите роднини. А 

понякога обратното – желаете злото на 

други хора, ваши познати. 

Вие продължавате да решавате в 

църквата земните си дела. Вие не ми- 

слите за Бога. И ако се приближавате 

до моя образ, то е само, за да помолите 

за нещо, което не ви достига в земния 

ви живот. 

Помислете над моите думи. Струва 

ви се, че говоря загадъчно и е неясно 

накъде клоня. 

Говоря за същото, за което говорих 

преди 2000 години. Аз се опитвам да ви 

накарам да разберете, че е необходимо 

да се замислите за душата си, за своите 

взаимоотношения с Бога и преди всич- 

ко с Бога вътре във вас. Аз ви учих на 

уединение с Бога по време на молитва
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и порицавах лицемерието.8 Аз въставах 

против буквата на закона, принуждавах 

ви да мислите за духа. И сега говоря за 

същото нещо. Вас не трябва да ви ин- 

тересува нищо друго, освен взаимоот- 

ношенията ви с Бога. И когато търсите 

Бога, за да стигнете до смисъла на жи- 

вота и да започнете да учите другите на 

това, тогава вие не се приближавате до 

Бога, а само се отдалечавате от Него. 

Само когато намирате пълно 

удовлетворение от общуването с Бога 

вътре във вас, и не чувствате никаква 
 

 
8 Матей 6:5-6 

5. И кога се молиш, не бъди като лицеме- 

рите, които обичат да се спират по синагоги и 

по кръстовища да се молят, за да се покажат 

пред човеците. Истина ви казвам, те вече по- 

лучават своята награда. 

6. А ти, кога се молиш, влез в скришната 

си стая и като си заключиш вратата, помо- 

ли се на твоя Отец, Който е на тайно; и твоя 

Отец, Който вижда в скришно, ще ти въздаде 

наяве.
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нужда   да   споделите   вашата   тиха 

радост с някого, защото сте напълно 

удовлетворени  и  щастливи,  само 

тогава намирате истинския Бог. И аз 

имам възможност да ви наблюдавам с 

умиление. И вие започвате да усещате 

моето присъствие. 

Аз съм редом с вас винаги! Но със- 

тоянието на вашето съзнание и вашата 

загриженост за светските проблеми ни 

разделят, отделят ни един от друг. 

Аз толкова се стремя към общуване 

с вас! Толкова са редки минутите, кога- 

то имам възможност да вляза с някого 

от вас в пряко общуване. Толкова съм 

щастлив в тези мигове. Аз осъзнавам 

много добре, че всеки човек, който е 

имал опит от непосредствен контакт с 

мен, вече няма да може да живее като 

всички. Той ще търси уединение и 

вътрешно общуване с мен. И без това 

общуване той вече няма да може да си 

представи себе си и своя живот. 

Тази тиха радост и умиротворение,
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които излъчва такъв човек около себе 

си в живота, е по-добра от всякакви 

проповеди и наставления. Той се явява 

жив пример за единство с мен и с Бога, 

който е вътре в него. 

Най-добрите и най-преданите хрис- 

тияни са достигали това вътрешно 

единство в тишината на своите сърца. 

Но е имало и други, които са се опит- 

вали да играят на умиротворение, на 

любов и благодат. И само един кратък 

поглед, отправен към тях, е бил доста- 

тъчен, за да определи човек степента на 

тяхното лицемерие и да се отдръпне от 

тях. 

Аз бих желал да успеете да откриете 

в своето сърце дарбата на различава- 

нето и да различавате всички вълци в 

овчи кожи, зад каквито и красиви сло- 

ва да се прикриват те и каквито и дела 

да вършат. Мнозина вършат като че ли 

правилни неща, говорят за Бога, ходят 

на църква, но в сърцата си те са много 

по-далеч от мен, отколкото много дру-
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ги, които не афишират своята вяра, но 

изпълняват заповедите на Отца в сво- 

ето сърце. 

Аз дойдох при вас в този ден, за да 

напомня за Учението, което давах пре- 

ди 2000 години, но което и до днес не е 

изгубило своята актуалност. Искам да 

ви напомня, че ме разпънаха за Учени- 

ето, което носех. И ако сега аз дойда и 

започна да давам моето Учение, точно 

по същия начин ще бъда подложен на 

преследване от страна на книжниците 

и фарисеите, които се намират в църк- 

вите. 

Има истински служители, но още 

повече са фалшивите служители. Зато- 

ва аз искам да правите различаване в 

своето съзнание и да не ругаете безраз- 

борно тази или онази църква, това или 

онова учение. 

Правилното учение може да се пре- 

чупи неправилно в неочистените сърца 

на хората. Но това не означава, че уче- 

нието е неправилно. Търсете Бога пре-



144  

ди всичко в себе си, в своето сърце. И 

когато постигнете вътрешно съзвучие с 

Бога, за вас няма да са страшни никак- 

ви вълци в овчи кожи и никакви лъжли- 

ви пастири. 

Аз бях радостен да дойда при вас в 

този ден и да напомня за моето Учение, 

което давах преди и с което идвам отно- 

во чрез този посланик. 

АЗ СЪМ Иисус.
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Учение за смяната на епохите 

Възлюбеният Иисус, 

3 юли 2007 г. 
 

АЗ СЪМ Иисус, дошъл при вас. 

Днес съм щастлив да ви дам поред- 

ното Учение, което сигурно знаете, но 

което въпреки това е необходимо да ви 

бъде напомнено. 

Човешкото съзнание е толкова 

подвижно и така неуловимо се изплъз- 

ва от всички наши наставления, че ние 

не преставаме да полагаме усилия, за 

да ви върнем към вашето предназна- 

чение, да ви подбудим да си спомните 

своя Източник. 

Вие  сте  дошли  в  този  свят  пре- 

ди милиони години. Дошли сте, за да 

преминете необходимите степени на 

еволюцията и да придобиете безценен 

човешки опит. И тогава, когато сте за- 

почвали своя път във физическия свят, 

вие сте приличали на малки деца. Сега 

сте пораснали. И също както малките
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деца, които идват във вашия свят, още 

помнят своето предназначение и го за- 

бравят, когато пораснат, така и вие сте 

забравили защо сте дошли в този свят. 

И ние идваме, за да ви повикаме обра- 

тно в реалния свят, откъдето някога сте 

дошли. 

Тази Истина, на която ви обучаваме 

в продължение на милиони години, е 

много проста. Но вие очаквате от нас 

нещо много сложно. Вашият ум не се 

уморява да търси все нови и нови нераз- 

решими задачи в света, в който живее- 

те. Чувствата ви се опитват да намерят 

във вашия свят замяна на прекрасните 

преживявания, свойствени на общува- 

нето с Божествения свят. 

Вие търсите във вашия свят и про- 

дължавате да търсите Истината. Но аз 

дойдох и ви казвам: „Няма във вашия 

свят Истина”. Вашият свят е създаден 

като гигантска сцена, за да можете да 

придобиете опит и след това да го на- 

пуснете.
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Когато постъпите в детската гради- 

на, вие вземате играчки от рафтовете и 

играете с тях. След това, когато порас- 

нете и напуснете детската градина, на 

вас вече не са ви интересни играчките, 

с които сте играли като малки деца. 

Сега дойде време да напуснете зем- 

ното училище и да преминете на по- 

висока степен на еволюционното разви- 

тие. На тази степен няма да са присъщи 

несъвършенствата, с които човечество- 

то се е обременило по време на своето 

развитие. И затова на тази степен ще 

могат да се издигнат само онези от вас, 

които напълно подчинят живота си на 

Божествения Закон. По време на обуче- 

нието ви в земното училище на вас ви 

се позволява известно време да прави- 

те различни нарушения. Но ви показват 

правилните образци. В педагогиката е 

известен принципът, че човек усвоява 

знанията само тогава, когато е спосо- 

бен да ги приложи на практика. Затова 

на вас ви се дава възможност да полу-
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чите Божествени знания и да ги прило- 

жите на практика. 

Има такива, които по-успешно усво- 

яват Божествената наука, има и такива, 

които не успяват засега да усвоят ней- 

ната азбука. Но всички вие трябва да 

завършите земното училище. И всеки 

от вас трябва да покаже готовност за 

по-нататъшно обучение. 

Ние говорим за правилни образци, 

за образци, характерни за света, в кой- 

то вие трябва да преминете. Не можете 

да преминете в следващия клас, докато 

не усвоите програмата на предишния 

клас. Затова от вас се изисква да проя- 

вявате качествата, които са характерни 

за Божествения свят. Постепенно тряб- 

ва да се откажете от всички негативни 

качества, които сте придобили по вре- 

ме на земната си еволюция. Смяната на 

старото и отживялото с новото можете 

да направите само вие самите чрез из- 

борите, които правите в живота си. 

Във вашия живот всичко е разбърка-
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но. Хубавото и лошото, Божественото 

и небожественото. Единствено вие са- 

мите можете да въведете порядък във 

вашия свят, като се откажете от небо- 

жествените проявления и се устремите 

към Божествеността. Ние не можем да 

направим това вместо вас. Ние можем 

да даваме препоръки, да даваме нашето 

Учение, но вие сами трябва на практи- 

ка да затвърдите получените теоретич- 

ни знания. 

Не мислете, че имате много време. 

Положението във вашия свят се задъл- 

бочава с всеки изминат ден. Вибраци- 

ите на физическия план се повишават 

принудително и вие попадате в усло- 

вията на тест, когато се опитвате да се 

върнете към привичните стереотипи на 

поведение, но всичко, което ви е доста- 

вяло удоволствие преди, сега престава 

да ви съблазнява. Вие не можете да раз- 

берете защо нещата, които са ви били 

приятни преди, сега не ви доставят 

същото удоволствие. Продължавате да
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се ръководите в живота си от старите 

стереотипи на поведение, но разбирате, 

че всичко това вече е лишено от всяка- 

къв смисъл. 

Трябва да следвате в поведението си 

повишаващите се вибрации на физиче- 

ския план, иначе ще изпаднете от прос- 

транството и времето и няма да можете 

да продължите своята еволюция. 

Отсега всичко, което е в състояние 

да извисява съзнанието, ще ви носи 

удовлетворение. Всичко, което пони- 

жава вибрациите, ще предизвиква от- 

вращение и отхвърляне. 

Разбира се, не всички хора са спо- 

собни  да  осъзнаят  това,  което  става. 

Но за голяма част от хората вече ста- 

ва разбираемо, че нито алкохолът, нито 

разрушаващата околното пространство 

тежка рок-музика, нито предишните 

увлечения носят удовлетворение. Тър- 

сенето на новото се разгръща все пове- 

че и повече. 

Дават  ви  се  препоръки  как  да  се
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опазите от въздействието на всичко, 

което носи ниски вибрации. Само ко- 

гато сте способни да внесете в живо- 

та си Божествените образци, вие ще 

можете да изпитате удовлетворение и 

хармония. Разбира се, не всички хора 

са способни да се устремят към пра- 

вилните образци. И това е естествен и 

закономерен етап, при който едновре- 

менно ще съществуват хора, притежа- 

ващи толкова различни вибрации, че 

когато се срещнат на улицата, те ще се 

възприемат като същества от различни 

планети. 

Хубавото и лошото на Земята тряб- 

ва постепенно да бъдат отделени. Про- 

тича процес на отделяне на зърното от 

плявата в Божествената вършачка. 

Сега вие живеете в такова време. 

Затова ви е много трудно. Но този про- 

цес има свое начало и свой край, както 

всичко във физическия свят. 

И закономерен е процесът, при който 

на Земята се образуват отначало малки
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зони, където живеят хора с ново съз- 

нание и ново мислене, след това тези 

зони ще стават все повече. Постепенно 

Земята ще се освободи от онези места 

по земното кълбо, в които преоблада- 

ват ниските вибрации. Водата и огънят 

ще пометат впоследствие всички места 

на земното кълбо, където са съсредото- 

чени носителите на старото мислене и 

ниските вибрации. 

Новите места на земното кълбо ще 

могат да приемат представителите на 

новата раса, които вече започват да ид- 

ват на планетата. 

Сега е много сложно време, когато 

буквално всеки човек със своя избор 

осезателно променя ситуацията на пла- 

нетата Земя. 

Ние ви даваме нашата подкрепа и 

нашата помощ. Никога досега не е има- 

ло толкова тясно сътрудничество меж- 

ду вашия свят и света на Възнесените 

Владици. Ние чакаме времето, когато 

ситуацията на Земята ще се промени
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толкова, че ние най-накрая ще можем да 

ви идваме на гости и да даваме своите 

наставления директно, без посредници. 

И вие сами създавате за нас тези усло- 

вия сега, като променяте своето съзна- 

ние и премервате върху себе си новите 

одежди, одежди чисти, изтъкани от ва- 

шите съвършени мисли и чувства. 

Аз дойдох при вас като представител 

на вашите старши братя, които вече са 

завършили земното училище и ви очак- 

ват на висшите планове на Битието. 

АЗ СЪМ вашият по-голям брат 

Иисус.
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Наставления за всеки ден 

Възлюбеният Иисус, 

31 декември 2007 г. 
 

АЗ СЪМ Иисус, възлюбеният от вас. 

Аз дойдох, за да обновя с вас нашите 

отношения, основани на взаимна Лю- 

бов. Вие наистина ме Обичате, нали? 

Аз идвах на Земята преди 2000 го- 

дини. И една от целите и задачите на 

моето идване беше да дам на човечест- 

вото еталон за Любовта. Любов осно- 

вана не на плътското желание, а Любов 

основана на по-възвишено, Божествено 

чувство. 

Аз говорих и учих моите ученици на 

отношения, основани на такова чувство 

за Любов. Когато се събира община, 

няколко семейства или хора за съвмес- 

тен живот, единственото и необходимо 

условие е отношенията да са основани 

на взаимното чувство Любов. 

Трудно ви е да разберете такова чув- 

ство, което изпитвате към всички хора,



155  

без изключение. Но аз притежавах този 

дар. Бог ми бе дал тази способност: да 

Обичам всички хора. И именно благо- 

дарение на тази способност успях да 

издържа всички изпитания, които Бог 

ми изпрати. 

Само върху чувството на безусловна, 

безкрайна Любов можете да изграждате 

истински отношение във вашия свят. 

Вие сте свикнали да изпитвате лю- 

бов към родителите си, към своите мъж 

или жена, към децата си. Всичко това 

са различни проявления на една и съща 

Божествена Любов. Но това са само 

малки проявления, тесни проявления. 

Аз ви говоря за голямата Любов. За 

Любовта, която не отделя мъжете, же- 

ните, децата, животните и дори неоду- 

шевената природа. 

Аз говоря за Любовта, която се раз- 

простира неограничено и помества в 

себе си цялото Творение, всичко, което 

е около вас. 

Много е трудно във вашия свят да се
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изпитва подобна Любов. Но ако не се 

научите да Обичате така, вие няма да 

можете да напредвате по Пътя на ево- 

люционно развитие, на който ви учим. 

Възнесените Владици, които ръко- 

водят еволюциите на планетата Земя, 

всички в една или друга степен при- 

тежават това качество Любов. Повяр- 

вайте ми, ние просто не бихме издър- 

жали милионите години, през които се 

занимаваме с човечеството на плане- 

тата Земя, ако не изпитвахме към вас 

огромна, всеобхватна Любов. Любов 

към вас не защото сте толкова добри, 

а Любов, защото вие сте част от Бога. 

Във всеки от вас има непроявена части- 

ца от Бога и задача на всеки е да проя- 

ви Бога, да даде възможност на Бог да 

действа чрез него. 

Сега вие сте твърде заети и загриже- 

ни за своите светски дела. Постоянно 

се суетите и работите над решаването 

на дребни и крупни житейски задачи. 

Ще дойде време, когато ще се научите
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зад цялата житейска суета да виждате 

по-общи картини от развитието на чо- 

вешката цивилизация. Ще се научите 

да наблюдавате и да виждате как във 

всяка възникнала пред вас житейска 

ситуация  се  проиграват  създадените 

от самите вас по-рано причини. Ще се 

научите да различавате причините от 

следствията. И постепенно ще успеете 

да разплетете гоблена на Живота и да 

видите реалното, което се крие в този 

гоблен. Ще можете да видите реалния 

свят на Бога. 

А сега ви предстои да научите още 

много неща, да разберете много неща. 

Единственото, на което бих настоя- 

вал, то е да не спирате устрема в свое- 

то развитие нагоре, към Божествената 

реалност.  Не  трябва  да  забравяте,  че 

зад всички житейски дреболии стоят 

по-крупни задачи. И колкото по-успеш- 

но решавате всички стоящи пред вас 

задачи на деня, толкова по-бързо ще се 

научите да виждате и да разпознавате
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зад всяка привидна сложност в живота 

познати ситуации. Ще можете да виж- 

дате причината за нещастията и бедите, 

ще можете да виждате това сами и да 

разказвате за него на другите. 

Всичко това ви предстои. И когато 

изцяло овладеете живота във вашата 

физическа октава, ще можете да при- 

емете по-отговорно Служение. Ние не 

можем да ви доверим много практики, 

методики, и не можем да ви доверим 

да управлявате енергиите в материята, 

докато не се убедим, че сте достигна- 

ли възрастта, когато ще сте способни 

да се отнасяте отговорно към даваните 

ви поръчения и правилно да използвате 

знанията. 

А дотогава ще продължите да пре- 

бивавате в илюзии. Цялото развитие, 

неговите темпове, определяте вие са- 

мите. И за едни развитието става бързо 

и успешно, буквално за един живот, а 

други не могат през целия си живот да 

отработят  едно-единствено  качество,
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един-единствен недостатък. И понякога 

изглежда, че много животни са по-въз- 

приемчиви от някои представители на 

така нареченото разумно човечество. И 

когато разчитате на плътските мускули 

и желанието ви да управлявате урага- 

ните и земетресенията – това наистина 

поражда усмивка върху лицата ни. Вие 

не можете да управлявате стихията из- 

вън вас, докато не се научите да усми- 

рявате бурята от емоции в себе си. 

Когато „излизате от себе си” и сте 

в състояние на крайно неравновесие, 

спомнете си как съвсем скоро, минала- 

та седмица, се опитвахте да балансира- 

те тази или онази ситуация на Земята. 

Бог ви показва степента на вашите дос- 

тижения. 

Само човек, достигнал пълно сми- 

рение и способен в най-нежеланата и 

неблагоприятна ситуация да си спомни 

за Бога, само такъв човек привлича на- 

шето внимание и с него ние сме готови 

да работим. 
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Запазвайте правилно състояние на 

съзнанието си през целия ден, ден след 

ден, година след година и ще съберете 

небивал урожай от духовни постиже- 

ния. 

Аз дойдох при вас, за да ви дам мал- 

ки наставления. Надявам се, че тези 

мои наставления няма да ви хвърлят в 

отчаяние. Не е нужно да се корите и да 

се упреквате за минали грешки. Много 

е важно да дадете оценка в съзнанието 

си дори на най-ужасната си постъпка, 

да се разкаете в сърцето си, да вземете 

решение никога повече да не допускате 

такава постъпка и след това вече никога 

да не се връщате в мислите към нея. 

Защото когато отново и отново про- 

дължавате да се връщате в мислите си 

към една или друга неприятна ситуа- 

ция, вие постоянно я захранвате с енер- 

гията си и в резултат отглеждате страш- 

но чудовище, с което не можете да се 

справите без нашата помощ. 

Аз дойдох и сега си тръгвам. Мно-
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го съжалявам, че трябва да се разделя 

с вас, но времето на нашата беседа из- 

тече. 

АЗ СЪМ Иисус, ваш приятел, 

брат и помощник по Пътя.
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Вътрешно и външно Учение 

Възлюбеният Иисус, 

25 юни 2008 г. 
 

АЗ СЪМ Иисус, дошъл при вас. Аз 

дойдох, както и преди, за да дам опре- 

делени наставления, които надявам се 

ще бъдат полезни за вашите души. Има 

външно учение, има и вътрешно Уче- 

ние. Знаете това или може да сте го чу- 

вали. В какво се състои разликата и кое 

е същественото? 

Всеки път, когато ви даваме настав- 

ления по тази тема, ние подаваме ма- 

териала по малко по-различен начин, 

за да можете да усвоите даваното в ця- 

лата му пълнота. Знаете, че когато бях 

във  въплъщение  преди  2000  години, 

аз давах моето Учение на много хора. 

Вътрешно или външно беше това Уче- 

ние? За да отговорим на този въпрос, 

нека разсъждаваме заедно. 

Когато във въплъщение дойде по- 

сланик или пророк, той идва с опреде-
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лена цел или мисия. Мисията на такъв 

вестител е винаги само една – възста- 

новяване на истинното Учение. 

Онова Учение, което винаги е при- 

съствало в света от древни времена, но 

което е било забравено преди много хи- 

ляди години. Вие имате нужда от обно- 

вяване на знанията. Затова ние идваме 

и днес, за да ви дадем обновено знание. 

Това знание, което можете да възприе- 

мете сега. 

Ако съвсем неотдавна, когато бях 

във въплъщение и доста след това вре- 

ме, се появеше човек, който носи Уче- 

нието, което сега така обширно даваме, 

той не би могъл да проповядва така ши- 

роко и открито по простата причина, 

че съществуваха много ограничения, 

присъщи на всички религии по света. 

Всяка религия сама по себе си пред- 

ставлява кодекс от определени догми и 

правила. И вие навярно се досещате, че 

голямата част от тези догми и правила 

не са дадени от мен или от основатели-
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те на другите религии, а са се появили 

значително по-късно и са били прив- 

несени от отците на църквата. Защото 

всеки човек по силата на своя мироглед 

и обща култура иска да наставлява дру- 

гите по най-добрия начин. Но когато 

този човек не говори от името на Бога, 

а в него говори неговият плътският ум, 

то и резултатът от неговите усилия се 

получава понякога напълно противопо- 

ложен на резултата, който Възнесени- 

те Учители желаят да се прояви сред 

хората. А именно: зад всички реално 

съществуващи тайнства всеки се стре- 

ми да намери онова, което човешкият 

ум би могъл да обясни. А онова, което 

не се поддава на никакво обяснение – 

или се премълчава, или се провъзгла- 

сява за Божие чудо. И когато много 

поколения повтарят и предават от уста 

на уста това чудо, случило се преди 

стотици и хиляди години, тогава въз- 

никва стереотип или догма, която вече 

съществува независимо от съзнанието
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на хората, които са се приобщили към 

една или друга религия, или църква. 

Истината присъства във всяка дог- 

ма, но за да бъде тази Истина разбрана 

от новите поколения хора, има нужда 

от нов човек, който да дойде и отно- 

во да обнови представата на хората за 

Божествената Истина. 

Така е било винаги. И това прили- 

ча на ситуацията, когато изкопавате 

кладенец и ползвате от него вода. Вие 

свиквате да пиете водата от този кла- 

денец, защото няма откъде другаде да 

вземете вода. И дори когато водата след 

време започне да застоява, вие се при- 

мирявате с тази вода, защото не умеете 

да откриете нов източник. И ето идва 

нов човек, който изкопава нов кладенец 

и вие предпазливо опитвате водата, за- 

щото разбирате, че има различна вода 

и с вода дори може да се отровите. И 

минава доста време, докато всички жи- 

тели привикнат към новия кладенец и 

започнат да черпят вода от него.
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Точно така стои работата с даването 

на ново Учение. Всеки път идва нов чо- 

век и дава едно и също древно Учение, 

разбираемо за хората от него време. И 

това Учение отначало съдържа съвър- 

шени Божествени вибрации и привли- 

ча всички със своята новост. Но после, 

когато носителят на Учението си оти- 

де, онези, които са приели това Учение, 

започват да го тълкуват всеки по свой 

начин. Защото е пресечен потокът на 

Божествената възможност и на земята 

няма човек, който да е проводник на 

Божествената енергия. 

Всеки път се дава едно и също Уче- 

ние и същината на това Учение е проста 

и ясна дори за малко дете. Но това, ко- 

ето е ясно за малкото дете, се изплъзва 

от плътския ум и не се поддава на ника- 

къв логически анализ. Затова за вас ще 

бъде много важно, ако всеки съумее да 

намери източника на Учението вътре в 

себе си. Всички истински религии имат 

в своята основа учението за Бога, който
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живее в сърцето на всеки човек. И тъй 

като хората са изгубили способността 

да чуват Бога в своето сърце, се появи- 

ха посредници, които чуват Бога или 

казват, че чуват Бога. 

Няма нищо срамно в това, че се 

обръщате за помощ към посредник, 

който да ви наставлява по пътя. 

Въпросът   е   само   в   това,   доколко 

такъв посредник се явява носител на 

Божествената Истина. Затова е по- 

просто и по-ефективно, ако всеки от вас 

успее да се настрои на Божествената 

гама и да усети Божествените вибрации 

в своето сърце. Повярвайте, в сърцето 

на всеки от вас живее Бог. И не е нужно 

да обикаляте Земята в търсене на онзи, 

който да ви наставлява. Но доколкото 

способността за пряко чуване на Бога 

е изгубена за много от сега живеещите 

хора, то вие трябва поне да имате 

критерии, които ще ви позволят да 

разпознаете сред старите и новите 

проповедници вълците в овчи кожи.



168  

Там, където присъства Бог, няма 

място за сплетни и осъждане. Там, 

където присъства Бог, няма място за 

меркантилни  интереси  и  желание  да 

се живее на гърба на ближния. Там, 

където присъства Бог, има само даяние, 

на вас ви дават, дават и дават да пиете 

от Божествения нектар и не ви искат 

нищо в замяна. 

Никога не тичайте след външни 

ритуали. Никога не се стремете да 

постигнете тайнства там, където ги 

няма. Живейте просто. Изпълнявайте 

заповедите, дадени от Мойсей и 

пророците, и се старайте на първо място 

да съхраните в своето сърце чувството 

на Любов и Състрадание към ближния 

и към всичко живо. 

Отношението към всяка частица 

Живот, отношението към всяко 

Божествено проявление ще отличава 

истински вярващия човек от лицемера, 

който се прикрива зад името на Бога, 

но няма Бог в своето сърце.
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Аз ви дадох заповед: „Изпитвайте 

Любов  един  към  друг”.  Дойдох,  за 

да ви кажа, че когато Любовта живее 

във  вашето  сърце,  на  вас  не  ви  е 

нужен  никакъв  външен  проповедник, 

не е необходимо да губите време за 

търсене на Бога извън себе си, защото 

във  вас  има  Любов  и  следователно 

вие пребивавате в Бога, защото Бог е 

Любов. 

Дойдох при вас в този ден, за да ви 

дам представа за вътрешното Учение, 

което пребивава във вашите сърца и 

което е Любов. 

АЗ СЪМ Иисус.
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Истината, Бог, Любовта 
са вътре във вас 

Възлюбеният Иисус, 

3 януари 2009 г. 
 

АЗ СЪМ Иисус, дошъл при вас за 

наставления. 

Аз дойдох в този ден, за да разсея 

някои ваши възгледи и убеждения за 

мен и Учението, което донесох на света 

преди 2000 години. 

От момента, когато дадох моето 

Учение,     не     е     изминало     много 

време по космическите мерки. Но 

изкривяванията,  които  бяха  внесени 

от много хора, толкова изопачиха 

първоначалния    смисъл,    че    самият 

аз понякога трудно се досещам за 

смисъла на фразите, останали записани 

в Евангелията. 

Смисълът на моето Учение беше 

много  по-широк  от  трактовката,  коя- 

то успяха да усвоят и запишат моите 

ученици.   Последващите   усъвършен-
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ствуватели на текстовете все повече и 

повече ги изопачаваха. Много от тях 

искрено мислеха да представят по- 

добре съдържанието, естествено спо- 

ред тяхното разбиране. В концепцията 

на други хора, много от дадените от 

мен положения в Учението изобщо не 

бяха угодни и тихомълком бяха пре- 

махнати. Ето защо, само триста години 

след като напуснах физическия план, 

вие получихте Учение, което много 

слабо напомня на истинското Учение, 

дадено от мен. За сравнение може да се 

даде пример със свещта и слънцето. В 

такава пропорция остана в съвремен- 

ното християнство същността на даде- 

ното от мен Учение. 

Но основата бе положена. И Божест- 

вената възможност, дадена чрез мен, 

спомогна Учението да се окаже толкова 

жизнеспособно, че много търсещи сър- 

ца в продължение на много столетия 

намираха в него успокоение и умирот- 

ворение. Благостта на Учението се пре-
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даваше не толкова чрез самите текстове 

на Евангелията, колкото чрез предме- 

тите, образите, които ние насищахме с 

присъствието си. И тогава моят образ и 

образът на Богородица оживяваха вър- 

ху иконите. 

И чрез нашите ликове много тър- 

сещи хора можеха непосредствено да 

общуват с нас и непосредствено да чер- 

пят Божествена благодат, използвайки 

образите ни като проводник на физиче- 

ския план. 

Светците, които се отказваха от 

света, за да търсят Бога, го намираха в 

тишината на своето сърце. И благодатта, 

неизменен спътник на Божествените 

откровения, ги посещаваше в най- 

тъмните зимни вечери и нощи. 

И просветлението на тяхното съзна- 

ние позволяваше столетия наред да се 

поддържат основите на нашето Учение 

в умовете на хората. И тези основи се 

предаваха непосредствено от сърцата 

на светците в сърцата на онези, които
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отиваха при тях, за да търсят успокое- 

ние за своите души. 

Сърцата на мнозина в света бяха 

изпълнени с тъга. И днес много хора 

копнеят за истинска Вяра. И много са 

онези, които се нуждаят от помощ. 

Ние използваме всеки фокус на фи- 

зическия план, за да проявим своето 

присъствие и да дадем успокоение на 

онези сърца, които са толкова съкруше- 

ни и толкова чувстват своето нещастие 

и нищета в отсъствието на истинската 

Вяра, че Божествената възможност се 

открива за тях в усмивката на Богоро- 

дица, в пукота от горенето на свещите 

в църквата. 

Когато можем, ние даваме на жаду- 

ващите  максималното  от  това,  което 

е възможно. И не ни смущават нито 

изкривяването на Учението, нито цър- 

ковните обреди. Въпреки всичко това, 

ние можем да протегнем ръка за помощ 

на сърцата, които се нуждаят от нашата 

помощ.
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Много хора идват в църквата. И ние 

им даваме успокоение. Други хора тър- 

сят свой собствен път, избягвайки църк- 

вата, и ние им даваме успокоение. 

Не е важно какъв път следват хората. 

Важното е какво е качеството на тяхно- 

то сърце и степента на тяхната Вяра. И 

те ще ни намерят дори в пустинята. 

Най-лошото е, когато хората губят 

вярата или започнат да използват 

Божествения устрем на другите хора, 

за да получат нещо за себе си или да 

постигнат личните си цели. 

Когато дойдох, аз говорих именно 

за това. Говорих за лицемерието на 

книжниците и фарисеите, които под 

прикритието на благообразието и 

неясни слова от писанията вършат 

своите тъмни дела и потриват вечер 

ръцете  си  от  радост,  че  са  успели 

да получат поредния куп пари от 

невинните овце. 

Аз и всички посланици на Бога във 

всички времена сме въставали против
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лицемерието. Божествената Истина е 

проста. Божествената Любов е достъп- 

на за всички. Всичко лежи на повърх- 

ността и за да получите Божествената 

Мъдрост, не е нужно да плащате пари 

за това. Бог всичко дава даром на всич- 

ки. 

Необходимо ви е единствено да на- 

мерите тясната пътечка, водеща ви към 

Божествения връх, сред хилядите пъти- 

ща и магистрали, водещи доникъде. 

Трябва  да  разберете,  че  истинска- 

та Вяра няма нищо общо с обредите и 

церемониите. Истинската Вяра се на- 

мира във вашите сърца. И Бог живее 

във вашите сърца. И за хората, познали 

истинския Бог, пребиваващ в сърцето, 

няма разлика в кой храм ще отидат да 

се молят. 

Няма значение дали отивате в бу- 

дистка пагода, в християнска църква, 

в синагога, в джамия или в молитвен 

дом. Ако отивате там при Бога, ще го 

намерите навсякъде. 
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А ако отивате с празно сърце, няма 

да намерите Бога никъде. 

Механичното повтаряне на ритуали- 

те и молитвите, без искреност и вътреш- 

на Вяра, няма да ви донесе полза. Може 

да се молите хиляда години, но ако при 

това искате да навредите на ближния, 

тогава вашата молитва и вашите усилия 

не струват и пукната пара. 

Никаква Вяра не може да оправдае 

престъпленията, които извършвате в 

името на Бога. 

Аз ви моля внимателно да се отне- 

сете към днешните ми слова. Изпитвам 

състрадание към хората, които търсят 

Бога, но не могат да го намерят. А колко 

много са онези, които се възползват от 

техния искрен порив, за да постигнат 

лично облагодетелстване. 

Същността на проблемите за вярата 

лежи във вашите сърца. Вие можете да 

намерите абсолютно верни и предани 

служители на Бога във всяка религия 

по света. И пак там можете да намерите
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и такива, които под предлог че служат 

на Бога, служат на своето его, на дяво- 

ла, който е завладял техните сърца. 

Дойдох, за да ви напомня, че Исти- 

ната, Бог, Любовта не са извън вас. Те 

са вътре във вас. И ние ще ви помогнем 

да откриете тези богатства във вашите 

сърца. Молете ни за помощ. Обръщай- 

те се към нас с призиви и молитви. Ис- 

креният призив е способен да стигне 

до всеки Владика и ние не можем да не 

ви отговорим, защото да отговорим на 

всеки зов е наш дълг и наше свято за- 

дължение. 

АЗ СЪМ Иисус.
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Защо не всички могат 

да следват Пътя 

Възлюбеният Иисус, 

26 юни 2009 г. 
 

АЗ СЪМ Иисус. 

Аз дойдох при вас. Вие усилно се 

трудите  във  вашия  свят.  Постоянно 

се намирате в обстановка, която не е 

достойна за човека. Вие сте свикнали 

с миризмата на обора. И ето, най-после 

настъпва  времето,  когато  сред  целия 

ви хаос и безпорядък трябва да дойде 

новото   съзнание.   Неговото   идване 

е незабелязано, но новото съзнание 

неизбежно трябва да дойде във вашия 

свят. И има достатъчно доброволци, 

които изявиха желание да преминат по 

моя Път и като награда за Предаността 

и Служението да получат разпятието на 

кръста в материята. 

Да, във вашия свят няма и не може 

да има никаква награда за вашето Слу- 

жение и за духовния подвиг, който но-
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сите върху себе си подобно на кръста, 

който аз носих към Голгота. И онези 

от вас, които желаят да получат слава, 

признание, почести или пари, и заради 

това са готови да вършат необходимата 

работа за Владиците, вашият час още 

не е настъпил. Вие няма да можете да 

изминете моя Път. 

За да можете да шествате по Пътя на 

Христос, е необходимо да вземете това 

решение в своите сърца. И аз ще окажа 

своята непосредствена помощ и под- 

крепа на всеки от вас, който в своето 

сърце искрено поиска да повтори моя 

Път. Само че трябва да осъзнаете, че от 

този Път няма връщане назад. Длъжни 

сте  да  осъзнаете  цялата  отговорност 

на това, че вървите по Пътя на Хрис- 

тос. Вие не можете днес да пожелаете 

да следвате Пътя на Христос, а утре да 

оставите своя кръст да стои в килера и 

отново да се предадете на наслаждени- 

ята на вашия свят. 

Избора го правите вътре в себе си.
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И вие трябва внимателно да прецените 

колко твърдо е вашето намерение. Мно- 

зина в порив на чувства, под влияние 

на настроението, решават да следват 

Пътя. Но минават ден-два и тяхната 

решимост се изпарява. Нови увлече- 

ния овладяват тяхното същество и те 

забравят за взетото решение. Но за вас 

това е много голяма крачка назад. Все- 

ки път, когато Възнесените Учители 

чуват вашия искрен призив, започва да 

работи механизъм, който ви заставя да 

се върнете на Пътя. В суетата на ваше- 

то ежедневие вие вече сте забравили, че 

сте поели задължение да следвате Пътя 

на Христос, но всички обстоятелства 

около вас се сгъстяват, вие навлизате в 

период на изкушения и тестове. И тъй 

като вие забравяте за своето решение, 

то всяко ново изпитание предизвиква у 

вас недоволство и страх. Вие започвате 

да молите Бога за помощ, за да ви се 

помогне да преминете този тъмен пе- 

риод от вашия живот. 
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Сега си представете, че вие сте на 

мястото на Възнесените Владици. Как 

бихте реагирали, ако днес ви молят за 

едно, а на следващия ден точно за об- 

ратното? 

Непоследователността и повлиява- 

нето от настроенията и външните об- 

стоятелства буквално са бич на вашето 

време. 

Вие следва да развиете в себе си ос- 

новните качества на ученика: Постоян- 

ство, Дисциплина, Преданост, Смире- 

ние. 

Ако не отработите в себе си тези 

качества, вие няма да можете да 

напредвате по Пътя на ученичеството 

и ще отпаднете от полезрението на 

Възнесените Учители на човечеството, 

защото    ние    няма    да    можем    да 

ви различим между хаотичните 

проблясъци сред човечеството, които 

наблюдаваме от своето възнесено 

състояние на съзнанието. 

Представете  си  маяк,  който  днес
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работи, а утре не работи. Ние се 

ориентираме по горенето на огъня във 

вашите сърца и тогава, когато пламъкът 

в олтара на вашите сърца гори ден и нощ 

без да спира и светенето е равномерно, 

независимо от всички житейски бури 

и препятствия, тогава ангелите винаги 

могат да ви различат в сумрака на вашия 

свят и да окажат помощ и подкрепа. 

Главното и основно препятствие, с 

което се сблъскваме сред въплътеното 

човечество, е непостоянството и неу- 

мението да бъдете последователни във 

всичко. Затова вместо да изпитвате не- 

доволство и да предявявате претенции 

към Възнесените Учители, опитайте се 

да изработите основните качества, кои- 

то са ви необходими по Пътя. 

Във всички времена много са се це- 

няли качествата Постоянство и Упори- 

тост при достигането на целите. 

На вас ви е необходимо да поддър- 

жате своя устрем, тогава горенето на 

пламъка в олтара на вашето сърце ще
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бъде равномерно и ние ще знаем, че ето 

този индивид е готов да започнем да ра- 

ботим с него. 

Ние разглеждаме не само настоящия 

момент, ние внимателно преглеждаме 

хрониките   на   акаша.   И   можем   да 

съдим    колко    пъти    този    индивид 

се е заемал да върви по Пътя на 

Посвещенията и колко пъти се е 

отклонявал от Пътя. И затова за всеки 

от вас ще има свое време на очакване на 

Учителя, който ще дойде при вас и ще 

влезе в контакт с вас. Ние ви виждаме 

веднага, когато проявявате равномерно 

горене на пламъка във вашето сърце, 

но понякога записите в акаша показват, 

че вие няколко десетки пъти сте се 

опитвали да следвате Пътя и сте се 

отклонявали. И тогава ние нямаме право 

да работим с вас до края на текущото 

въплъщение. Обаче това не означава, че 

не е нужно да проявявате готовност да 

следвате Пътя. Защото вашият Устрем 

и вашето Постоянство несъмнено ще
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създадат  онова  състояние,  което  ще 

ви бъде необходимо в следващото 

въплъщение. С това се обяснява защо 

някои хора с лекота усвояват нашето 

Учение, веднага реагират и са готови 

при първия наш зов бързо да се стегнат 

и да отидат там, където ние укажем. 

А други хора четат Учението, слушат 

диктовките, но в следващия миг ги 

увлича нещо друго и те захвърлят 

книгите с нашето Учение и тичат след 

поредната дреболийка или дрънкулка 

на вашия свят. 

Всеки от вас се намира на своето 

ниво на съзнание. И тъй като вие жи- 

веете във времето на кали юга, то във 

вашето време във въплъщение са оста- 

нали много малко от онези индивиди, 

които имат определени духовни дости- 

жения. На останалите се дава шанс да 

преминат повторно обучение. И мно- 

зина от вас преминават това повторно 

обучение в много въплъщения. Преди 

да се затвори коридорът на Божестве-
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ната възможност, на вас многократно 

ви се предоставя възможност. И кога- 

то извършвате преход и заставате пред 

Кармичното Ръководство, тогава вие с 

ужас виждате своите грешки и молите 

за още една възможност, за още едно 

въплъщение. Милостта на Небесата 

наистина няма граници. И на всеки от 

тези, които молят, се дава нов шанс. 

Но с всяко следващо въплъщение ус- 

ловията се усложняват. Вашата карма 

се уплътнява и на вас ви става все по- 

трудно и по-трудно да се измъкнете от 

лепкавата кал от несъвършени мисли 

и чувства, в която пребивава голямата 

част от физическия свят. 

Затова преди да се оплаквате от съд- 

бата и да молите да ви избавят от ва- 

шето кармично бреме или да го облек- 

чат, спомнете си, че всичко, което ви 

обкръжава и всичко, което се случва с 

вас, вие сами сте заслужили във ваши- 

те предишни въплъщения. Затова ис- 

креното разкаяние и покаяние понякога



186  

облегчават наполовина вашето кармич- 

но бреме. Бог не иска да страдате, вие 

сами обричате себе си на страдания. И 

осъзнаването на своите грешки и раз- 

каянието за тях дават почти мигновено 

облекчение на вашето положение и бре- 

мето, лежащо върху вас, се облекчава. 

Днес аз ви дадох Учение за Пътя и 

за това защо не всички от вас могат да 

следват този Път в този живот. 

АЗ СЪМ Иисус.
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Същност на Розовия Път 

Възлюбеният Иисус, 

11 декември 2009 г. 
 

АЗ СЪМ Иисус, дошъл при вас. 

Толкова  усилия  бяха  положени  от 

Небесните Същества на Светлината, за 

да стане възможно моето послание към 

вас. И ето – аз съм с вас. 

Радвате ли се на нашата среща? 

Мисля, че повечето от вас изпитват 

известни съмнения, доколко мога да 

давам това послание и доколко това 

послание действително е от мен, 

възлюбения Иисус. 

Аз ще разсея вашите съмнения. Ми- 

слете не за източника на посланието, 

мислете не за това, как то се е появило 

във вашия свят. Съсредоточете внима- 

нието си върху самото послание и се 

опитайте да го прочетете със своето 

сърце. Именно със сърцето, а не с ва- 

шия ум. Вашият ум и вашето сърце не 

винаги се намират в съгласие. Точно ва-
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шият ум, вашият плътски ум ви пречи 

най-вече, когато сърцето ви зове към 

висините. 

Умът ви казва, че това е невъзмож- 

но, той намира хиляди причини, за да 

не се промени нищо във вашия живот. 

И най-често вие следвате вашия ум, а 

не вашето сърце. И гласът на сърцето 

постепенно става все по-тих и по-тих, 

и накрая замлъква съвсем. И тогава, ко- 

гато се наскитате в живота, срещнете 

много препятствия, получите незараст- 

ващи рани във вашите фини тела и пси- 

хологически проблеми, някъде чувате 

или си спомняте, че е добре да се обър- 

нете за помощ към своето сърце. 

Обаче за многото години изживяни 

без Бога, вашето сърце се покрива с та- 

кива наслоения и струпеи, че не може 

да откликне на вашите призиви към 

него. 

Вие недоумявате. Та нали се обръ- 

щате за помощ, вие действително се 

нуждаете от помощ, а не можете да я
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получите. Вашето сърце мълчи. 

И в този момент твърде много хора 

се отчайват или губят надежда и изпа- 

дат в най-лошите състояния на съзна- 

нието. 

Това не бива да се прави, възлюбе- 

ни. Вашето сърце ви чува, но вие не 

можете да го чуете, тъй като сами сте 

го покрили с броня. Имали сте много 

ситуации в живота, които са ранявали 

вашето сърце и вие сте се ожесточава- 

ли. За вашето сърце това означава, че то 

се е покривало с броня, с черупка, зад 

която се е криело от ударите, жестоки- 

те удари, които сте имали в живота. За- 

това е необходимо стъпка по стъпка да 

разтворите тази черупка, тази броня, в 

която се намира вашето сърце. Няма да 

успеете да разтворите тази черупка от- 

веднъж, дори и за месец. Може да е по- 

требно значително повече време. Може 

дори да е потребно толкова време, за 

колкото сте игнорирали вашето сърце. 

Но за да се върнете към истинския
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Живот, не към този живот, който ви 

обкръжава, а към истинския Живот, 

вечния Живот, който ви очаква, ви е не- 

обходимо да вървите стъпка по стъпка, 

без да спирате, и да сваляте един след 

друг слоевете от вашето сърце. 

Твърде много е злото, с което сте се 

сблъсквали в живота. Твърде много е 

това, което е карало да се свива вашето 

сърце. Поговорете с него, почувствайте 

топлота в сърцето. Представете си, че 

дишате със сърцето. Беседите с вашето 

сърце трябва да станат ваша всекиднев- 

на практика. 

И тъй като вие ще отделяте все пове- 

че и повече внимание на вашето сърце, 

то ще ви отговаря с взаимност. И ще 

настъпи момент в живота ви, когато ще 

чуете гласа на своето сърце в дълбини- 

те на вашето същество. Това ще бъде 

много нежен и ласкав глас. Трябва да 

се постараете да не изгубите този глас 

сред обкръжаващия ви живот и суета. 

Трябва много да се постараете да чуете
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какво казва вашето сърце. 

И ако ви се удаде да направите това 

веднъж, после втори път, то можете да 

бъдете поздравени с огромна победа! 

Вие сте се върнали към истинската, 

Божествената същност, намираща се 

вътре в самите вас. И в сравнение с тази 

нежност, топлота, Любов и блаженство, 

които обитават вътре във вас, вътре във 

вашето същество, всички развлечения 

на вашия свят ще ви се струват груби 

и ненужни. Вие ще придобиете по-фин 

вкус, ще се приобщите към радостите 

на Божествения свят. 

И когато това стане вътре във вас, 

ще можете да си кажете: „Изпълни се! 

Аз преодолях моята нереална част. На- 

правих го!” 

Обаче именно когато откриете спо- 

койствието и умиротворението вътре 

във вашето същество, целият останал 

свят ще въстане против вас. 

Аз няма да открия никаква тайна. 

Тази история е стара като света. Тога-
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ва, когато вашите вибрации се повиша- 

ват, вие ставате източник на опасност 

за обкръжаващия свят. Защото целият 

останал свят продължава да крие свои- 

те сърца зад непроницаема броня и не 

желае да се отзове на Любовта, която 

струи от вашето същество. 

Какво да се прави в тази ситуация? 

Да се слуша гласа на собственото сърце. 

Вашето сърце ще ви подскаже какво да 

правите. Като правило обстоятелствата 

на вашия живот, вашата карма, не ви 

позволяват да се откъснете от менгеме- 

тата на света. И вие сте принудени да 

пребивавате в света като Божий Агнец 

на заколение. Принудени сте да се при- 

несете в жертва, за да напоите жадува- 

щите със своята кръв. И измъчвайки 

ви, пиейки вашата кръв, светът може за 

известно време да спре и да се замисли 

за това, че във всяко същество има Бог. 

И този Бог чака удобна минутка, за да 

заговори с всеки човек, живеещ в този 

свят.
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Твърде малко пробудени души има в 

света. Затова съдбата на тези души е да 

бъдат жертвен Агнец в света. 

И това ще продължава дотогава, до- 

като достатъчно такива души не успе- 

ят да се обединят и да създадат такъв 

заряд от Светлина, който ще надделее 

над цялата тъмнина в света. 

А дотогава съдбата на всяко христо- 

во същество е да бъде жертва на света. 

Точно както аз в своето време принесох 

своята жертва и бях разпънат на кръста 

на материята. 

Аз ви разказах за същността на Ро- 

зовия Път, разказах ви за същността на 

този Път, по който вървях по време на 

моето въплъщение преди 2000 години. 

Оттогава твърде много души на Свет- 

лината повториха моя Път. Вие позна- 

вате някои от тях, те влязоха в истори- 

ята като светци и пророци. За другите 

не сте чували. Защото същността на 

този Път – това е да принесеш себе си в 

жертва за спасението на света. И кога-
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то се случи, за това не говорят на всеки 

ъгъл. 

Днес аз ви дадох възглед за Вътреш- 

ния Път, на който ви учат Възнесените 

Владици. 

АЗ СЪМ Иисус.
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Беседа за въплъщаването 

на Владиците и за института 

на посланичеството 

Възлюбеният Иисус, 

6 януари 2010 г. 
 

АЗ СЪМ Иисус. 

Аз дойдох при вас, които чакате мое- 

то идване и които ме възлюбихте. Зная, 

възлюбени, че за онези, които избра- 

ха моя Път, обкръжаващият ги свят е 

тъмен и плътен. Зная, че където и да се 

намирате, вие се чувствате чужди. Вие 

не сте от този свят. Защото направихте 

избор в полза на Божествения свят. И 

вашето Служение на света е подобно на 

Служението, което аз носих. 

И тогава, когато сте способни да се 

настроите към мен, към моите вибра- 

ции, чрез вас аз мога да идвам във ва- 

шия свят. За кратко. Но аз благодаря на 

Бога за тази възможност – да видя ва- 

шия свят. Това се случва толкова рядко. 

И то ми е необходимо. Защото чрез вас,
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както някога чрез мен, Бог има възмож- 

ност да надникне във вашия свят. 

Аз говоря с вас така, все едно ме раз- 

бирате. Обаче повечето хора не могат 

да разберат как така могъщите Владици 

не могат да пребивават във вашия свят. 

За съжаление това е така, възлюбени. 

Много рядко и кратковременно можем 

да присъстваме във вашия свят. Това 

става включително и тогава, когато има 

съсъд, готов за Служение, подготвил се 

дотолкова, че аз или някой друг от Вла- 

диците да може да присъства известно 

време във вашия храм. 

През останалото време завесата е 

толкова плътна, че непосредственото 

присъствие е невъзможно дори в малка 

степен. 

Ние можем да си създадем впечатле- 

ние за вашия свят по записите на Ака- 

ша или по вашите разкази, когато по- 

падате в ефирните свещенообители на 

Братството по време на нощния ви сън 

или след прехода. 
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Казвам ви всичко това, за да почув- 

ствате своята отговорност за вашия 

свят. Само човек, намиращ се във въ- 

плъщение, е способен да действа във 

вашия свят. И ние можем да действаме 

чрез този човек само тогава, когато той 

изцяло се е подчинил на Волята на Бога 

и доброволно е избрал да посвети своя 

живот на Служението. 

Това изглежда лесно, възлюбени. В 

действителност в аурата на всеки от вас 

присъства твърде много неотработена 

отрицателна енергия, така наречената 

карма. И когато искрено изразявате в 

своето сърце твърдото желание да Слу- 

жите на Братството, вие стъпвате на 

Пътя на Посвещенията. И минават не 

по-малко от седем години, преди да ста- 

нете действително способни да изпъл- 

нявате някои поръчения на Братството. 

А всичките тези седем или повече го- 

дини, това зависи от вашето място на 

Пътя, всеки ден вие доказвате на Брат- 

ството своята способност за Служение.
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Всеки ден във вас се надига една или 

друга кармична енергия за отработва- 

не. И вие трябва да продемонстрирате 

своето умение да се справите със всяко 

несъвършено проявление, което при- 

съства във вас. 

Няма съвършени хора сред въплъ- 

тените, възлюбени. Ако притежавахте 

дори не много голямо съвършенство, 

вие не бихте могли да присъствате във 

вашия свят. Защото сега е най-тъмното 

време на планетата. И в това време нито 

един Владика не може да присъства във 

въплъщение. Ние предприемаме опити 

за частични въплъщения. Обаче за да 

стане възможно присъствието ни във 

вашия свят, трябва да изравним свои- 

те вибрации с него. И затова подобно 

на гмуркач, който взема камък, за да се 

спусне на дъното, ние също се обреме- 

няваме с карма, за да се изравнят наши- 

те вибрации и максимално да се добли- 

жат до вибрациите на физическия план 

на планетата Земя. 
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В този случай ние се гмуркаме през 

плътната завеса и нашето съзнание не е 

способно повече да възприема висшето 

разбиране. 

Много рядко се случва частична ин- 

карнация на Възнесен Владика да по- 

падне в такива условия на планетата 

Земя, в които тя е способна да си спом- 

ни за своята Божественост и да издър- 

жи изпитанията на живота. 

Именно затова ние използваме ин- 

ститута на посланичеството. Човекът, 

който  още  преди  своето  въплъщение 

е поел върху себе си задължението да 

бъде  наш  посланик,  точно  така,  как- 

то всеки от вас, който желае да Служи 

на Братството, преминава изпитания и 

тестове в продължение на не по-малко 

от седем години. След това той поема 

върху себе си определени задължения 

под формата на клетва. И след това ние 

отново го подлагаме на изпитания, но 

вече по-сериозни. И когато индивидът 

издържи  изпитанията  за  длъжността
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посланик, ние му даваме възможност да 

Служи. Тази възможност се подкрепя с 

така наречените мантии на посланика. 

С други думи ние изразходваме опреде- 

лено количество енергия, за да поддър- 

жаме постоянно енергийния потенциал 

на посланика на определено ниво. 

Именно благодарение на мантиите, 

посланикът е способен да запазва 

верните ориентири в условията на 

вашия свят. И онези от вас, които 

искрено възприемат нашия посланик и 

са готови да му Служат и в негово лице 

да Служат на Братството, автоматично 

се включват към нашето защитно поле. 

Но веднага щом ви посетят 

некачествени мисли и най-важното, 

критични мисли, насочени срещу 

нашия посланик, извършвате действия 

или  произнасяте  слова,  насочени 

срещу нашия посланик, защитата губи 

своето   действие   и   цялата   енергия, 

която дотогава е поддържала вашето 

съзнание   чрез   нашия   посланик,   се
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превръща в карма. 

Много мъдро ще бъде да се отнасяте 

към нашия посланик не като към 

съвършено      проявление,      а      като 

към човек, облечен с доверието да 

представлява интересите на Братството 

на физическия план. 

Както всичко във вашия свят, 

мантията на посланика притежава 

двойствено действие. От една страна, 

тя помага да се държи на достатъчно 

високо ниво съзнанието на хората, 

които са искрено предани на посланика 

и изпитват към него уважение и любов. 

От друга страна, всяко действие, 

критична мисъл или чувство, насочени 

срещу нашия посланик, се обръщат 

срещу човека, който се изправя срещу 

нашия   посланик   и   създават   карма, 

която е много сериозна и е равносилна 

на кармата с Бога. 

Моята   днешна   беседа   ви   даде 

някои разяснения, засягащи въпросите 

за    възможността    за    въплъщаване
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на Владиците и за института на 

посланичеството, с помощта на който 

Владиците решават много задачи във 

вашия свят. 

Мисля, че за мнозина моята днешна 

беседа беше полезна и познавателна. 

АЗ СЪМ Иисус.
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Аз искам да помогна 

на всеки от вас 

Възлюбеният Иисус, 

24 юни 2012 г. 
 

АЗ СЪМ Иисус. 

Аз дойдох при вас сега, в този ден, 

защото имам какво да ви кажа. Благо- 

дарение на Божествената милост, аз и 

другите Владици както и преди можем 

да идваме и да даваме своето обучение 

на човечеството на Земята. Мой дълг е 

да ви разкажа за Пътя, по който вървях 

и по който може да тръгне всеки от вас. 

Това е Пътят на Любовта, Пътят, кой- 

то се намира във вашите сърца. Защото 

само на нивото на вашето сърце изчез- 

ват всички противоречия и всичко, кое- 

то ви разделя. Когато по-голямата част 

от човечеството издигне своите вибра- 

ции до такава степен, че те се прибли- 

жат до вибрациите на сърдечната чак- 

ра, само на това ниво на съзнание ще 

изчезнат всички негативни проявления,
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всичко около вас, което не съответства 

на Божествения стандарт. 

Затова всеки от вас, който иска да се 

приближи до Бога, може да приложи 

усилие и да пожелае да върви по моя 

Път. Път, на който аз обучавам. 

Твърде много са онези, които искат 

да изцеляват, още повече са хората, ко- 

ито искат да творят чудеса, да ходят по 

водата и да съживяват мъртвите. Но аз 

учех на много по-важни неща, които 

убягват от вашето съзнание, защото те 

не са външни проявления, а са невиди- 

мите качества на вашата душа. 

В  гънките  на  вашата  душа  трябва 

да намерите вашата Божествената въз- 

можност. Вашият Път към вечния свят. 

Вашият Път към покоя и благостта, към 

кротостта и смирението. 

Именно качествата на душата ви оп- 

ределят вашата по-нататъшна еволю- 

ция. И това няма нищо общо с външни- 

те проявления. 

Вътрешният Път, Божественият Път.
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Този Път е винаги с вас през време на 

цялото ви въплъщение. Обаче твърде 

малко са тези, които забелязват този 

Път и вървят по него. 

Защото са твърде много съблазните 

във вашия свят. И съвременните сред- 

ства за комуникация, средствата за ма- 

сова информация са толкова гръмоглас- 

ни, че заради техния шум и суетата вие 

не чувате гласа на сърцето си. 

Аз мога да пребивавам само в сър- 

цата ви. Тогава, когато сте способни да 

чувате гласа на сърцето си, вие можете 

да разпознаете и мен. Вие ставате спо- 

собни да ме виждате и да общувате с 

мен. 

Нас ни разделя илюзията, която се 

намира около вас. Но суетата на света 

замлъква и изчезва благодарение на 

усилията на онези, които са устремени, 

онези, които са предани на Бога, които 

вярват и любят. 

Затова аз дойдох в този ден, за да 

поговоря с вас за вашия устрем. Ваше-
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то качество за непрекъснат стремеж и 

постоянство е способно да преодолее 

всички   препятствия,   стоящи   между 

мен и вас. 

Само пожелайте да приложите 

усилия, само пожелайте да вървите по 

моя Път. Аз обещавам на всеки моята 

подкрепа. И от това доколко е силен 

вашият  стремеж,  зависи  колко  силна 

ще бъде моята подкрепа и помощ. 

Аз  искам  да  помогна  на  всеки  от 

вас. И аз много добре разбирам вашите 

трудности. В последните си конвулсии 

илюзията се опитва да спре движението 

ви към Бога. И това става все по- 

очевидно и по-очевидно. Задействан е 

най-грубият арсенал от средства, за да 

ви отклони от Бога и от моя Път: груба 

музика, алкохол и наркотици, увлечения 

по  вещи  и  раздуване  на  желанията 

да ги притежавате. Всичко това е 

крайна проява на противоположните 

сили. И когато сте способни да се 

издигнете в съзнанието си над вашите
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привързаности и желания, тогава 

магията на илюзията пада от вашите 

четири нисши тела и вие придобивате 

способност да ме виждате и да 

възприемате Божествения свят. 

Единствено от вашия устрем и от 

вашия вътрешен избор зависи завръща- 

нето ви в моя свят. Не е необходимо да 

викате никого със себе си. Не е нужно 

гръмогласно да изисквате от хората да 

се върнат при Бога. 

Ще ви открия една тайна. И тази тай- 

на е в това, че всеки от вас е способен 

да изведе от дебрите на илюзията ми- 

лиони души, посочвайки им Пътя, ста- 

вайки Път. Но за това не е необходимо 

да викате никого и да карате никого да 

върви с вас по Пътя. Божественият свят 

действа по-фино. Съзвучието, което ще 

постигнете вътре в себе си, ще свърши 

работата ви вместо вас. Вашите вибра- 

ции, състоянието на вашето съзнание 

сами ще посочат Пътя на онези души, 

които са готови да се върнат у Дома.
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Вашата илюзия е плътна само до- 

тогава, докато вярвате в нея и сте при- 

вързани към нея в съзнанието си. Щом 

откриете другата реалност вътре във 

вашето същество, илюзията на вашия 

свят угасва и изчезва като нощна мъгла. 

Здрачът във вашето съзнание се озаря- 

ва от Божествената Светлина, идваща 

от вашите сърца. 

Божественият свят не е някъде дале- 

че зад девет земи в десета. Божествени- 

ят свят постоянно е редом с вас. И само 

от вашите ежедневни усилия зависи ще 

можете ли да прекрачите прага между 

нашите светове и да се приближите до 

мен. 

Аз съм там, където сте Вие. Аз стоя 

точно пред вас и ви протягам ръка за 

помощ. Вижте ме. Разпръснете мъглата 

на илюзията, която закрива очите ви и 

вземете моята ръка. 

Вие можете да преодолеете всички 

прегради по вашия Път. Още щом ус- 

пеете да повярвате в Бога и да прие-
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мете Неговата помощ, ще почувствате 

облекчение. И най-сложните житейски 

ситуации, в които попадате, вече няма 

да ви потискат. Защото ще разберете, че 

ще преминете всички трудности. Кол- 

кото и труден да е Пътят, ще ви водят 

надеждата, вярата и любовта. 

Всички препятствия са преодолими, 

когато вървите с Бога. 

И вътрешната Светлина ще осветя- 

ва вашия Път в най-трудните житейски 

ситуации. 

Аз вярвам във вас. Във вашата ус- 

тременост и преданост. Ние заедно ще 

можем да преодолеем всяко съпроти- 

вление и да излезем на този участък от 

Пътя, от който се открива пленяваща 

гледка към Божествения връх. 

АЗ СЪМ Иисус.
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За основите на Учението и 
непрекъснатостта при 
предаването на Учението 

Възлюбеният Иисус, 

27 юни 2013 г. 
 

АЗ СЪМ Иисус. 

Син Божий ме нарекоха онези по- 

следователи на Учението, които дойдо- 

ха след моето разпятие и възнесение. 

Много от положенията в Учението, 

което аз давах на моите ученици при- 

живе,  впоследствие  претърпяха  мно- 

го промени и понякога биваха малко 

изопачавани, а по-нататък претърпяха 

кардинални промени и дори придоби- 

ха противоположно звучене. И вината 

за това не е толкова на самите мои уче- 

ници, колкото на невежеството, което 

преобладаваше на Земята тогава, и за 

съжаление продължава да преобладава 

и в наши дни. 

Необходими бяха 2000 години на хо- 

рата на Земята, наричащи себе си хрис-
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тияни, за да започнат – поне някаква, 

макар и малка част от тях – да възприе- 

мат моето Учение за реинкарнацията и 

моето Учение за Закона за Кармата. 

Ако непредубедено прочетете отно- 

во дори онези текстове от Евангелието, 

които са стигнали до вас, ще забележи- 

те, че тук и там са разхвърляни намеци 

за тези кардинални Учения. И това се 

разбира от всеки, който чете текста не 

през призмата на външното си съзна- 

ние, а с цялото си сърце. 

Много неща, когато се изгубят или 

не  им  се  придава  достатъчно  значе- 

ние, са способни да доведат до невярна 

трактовка на самото Учение, на негова- 

та същност. 

И словата за тленния и нетленния 

човек стават непонятни, ако не знаете 

за Закона за Кармата и Закона за реин- 

карнацията. Също така тези слова са 

непонятни, ако разглеждате човека като 

съставен от плът и кръв, без да вземате 

под внимание неговата душа и Духът
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Божи, който присъства във всеки чо- 

век. 

Може да апелирате към съвестта на 

човека и да го плашите с Божието нака- 

зание. И това може да има своето въз- 

действие върху неразвитото съзнание. 

Но когато човек със своя любознателен 

ум започне да опознава законите на ми- 

розданието, тогава заплахите и призи- 

вите за порядък престават да действат. 

Най-лошото от всичко в този случай е, 

ако човек се отвърне от Бога и негови- 

те служители, Ако отхвърля църквата и 

самата вяра. 

Обаче по-развитите индивиди си 

позволяват да отидат по далече в по- 

знанието си за света и неговото устрой- 

ство. И словата на Евангелието „какво- 

то посееш, това ще пожънеш”, започват 

да придобиват за тях своето истинско 

значение. 

Действително без разбирането на 

взаимовръзката между постъпките на 

човека в това и предишното въплъще-
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ния и техните последствия, е невъз- 

можно да се обясни защо трябва да се 

спазва нравствения закон и защо трябва 

да се следват определени морални нор- 

ми и правила. 

Всеки индивид трябва да стигне до 

осъзнаването на връзката между дейст- 

вията, които извършва и последствията 

от тези действия. Без разбирането на 

тази връзка е невъзможно да се обяснят 

някои неща, които изглеждат неспра- 

ведливи във вашия свят, такива като 

имущественото неравенство, кастовите 

привилегии на едните и бедността на 

другите, тежките недъзи, обременява- 

щи някои хора и прекрасното здраве на 

други. Защо едни хора умират прежде- 

временно, а други живеят дълъг живот. 

Причините за всичко това може да 

се намерят само в миналите животи и 

понякога е съвсем невъзможно да се 

обяснят от гледна точка на текущото 

въплъщение и обстоятелствата на един 

живот.



214  

Затова една от задачите, които пре- 

следват Възнесените Владици, е пре- 

даването на Учението в такъв вид, в 

какъвто е способно да го възприеме съз- 

нанието на сега живеещото човечество. 

Непрекъснатостта при предаването на 

Учението е залог, че човечеството по- 

стоянно ще има на свое разположение 

спасително въже, способно да извади 

стремящите се по Пътя от бурните води 

на живота. 

Без спасителното въже на Учението, 

без неговото непрекъснато обновяване 

и непрекъснато предаване, човечест- 

вото много бързо ще слезе до скотско 

съществуване и няма да е способно да 

различи Светлината от мрака, истина- 

та от лъжата, праведното поведение от 

греховното. 

За съжаление при всички усилия, 

които ние непрестанно прилагаме, една 

част от човечеството не обръща внима- 

ние на нашите наставления и продъл- 

жава да живее така, сякаш занапред ги
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очаква само смърт. 

Поколенията от хора, които се от- 

дръпват в своето съзнание от Бога и не 

се стремят да разберат вечния Закон на 

мирозданието,  пораждат  последствия 

за своите потомци, водещи към пълна 

деградация и безнравственост. И на- 

рушаването на всички морални норми 

вече се приема като нормално. 

Ако в съзнанието на поколения от 

хора  се  заличава  знанието  за  Закона 

за Кармата, всяко следващо поколение 

все повече и повече се плъзга към без- 

божието и нарушаването на нравстве- 

ния закон. Защото хората престават да 

чувстват връзката между бедите, които 

им се струпват, и техните собствени по- 

стъпки, които водят до тези беди. 

Институцията на църквата, призвана 

да удържа хората в рамките на Божест- 

вения Закон, губи своето значение тол- 

кова, доколкото хората губят вярата си 

и се отдалечават от нравствените иде- 

али.
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Единственото спасение за човечест- 

вото в тези условия е завръщането към 

Бога и истинската вяра като състояние 

на съзнанието. Възприемането на Бога 

не като старец, изобразяван на иконите 

в църквата, а като вътрешна Светлина, 

изпълваща цялото Творение и пребива- 

ваща във всички същества в олтара на 

тяхното сърце, е способно да окаже по- 

мощ на човечеството на дадения етап 

от неговото развитие. 

Концепцията за Бог, който не живее 

в храмовете, а изпълва цялото обкръ- 

жаващо ни пространство, може да бъде 

разбрана от умовете на хората на даде- 

ния етап от еволюционно развитие. И 

в този хаос, който сега съществува в 

света, единственият регулатор и гарант 

за стабилност е вътрешният управител, 

съвестта на човека или Бог, който пре- 

бивава във всеки човек. 

Ние  идваме  при  вас  с  надеждата, 

че много от вас са способни да разбе- 

рат истините, давани от нас на дадения
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етап  на  развитие  на  човечеството.  И 

ние искрено се надяваме, че тези исти- 

ни ще покълнат във вашите сърца и вие 

ще станете единни с Учението, което 

даваме. 

Когато стигате до този етап на 

своето развитие, вие ставате единни с 

вътрешната истина или пребиваващия 

във вашите сърца Бог, вие ставате из- 

точник на Светлина и знание за вашия 

свят. И колкото повече такива светил- 

ници има в света, толкова повече гаран- 

ции ще има, че светът ще възстанови 

своята устойчивост и ще престанат да 

го люлеят всякакви неверни учения и 

религии, използващи човешкото неве- 

жество и страх за користните интереси 

на отделни индивиди. 

Аз много се надявам, че всеки един 

от тези, които четат нашите Послания, 

дадени  чрез  нашия  Посланик,  може 

да придобие непресъхващ извор на 

вътрешна вяра и устойчивост към вся- 

какви некачествени външни прояви на
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света, благодарение на тази несломима 

вяра. 

АЗ СЪМ Иисус.
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