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Î.È.19:13
Åâ.È.4:24
Åâð.9:14

Êîéòî èìà ñåäåìòå äóõîâå
Áîæèè è ñåäåìòå çâåçäè
Свeтлите
лъчи

Äóõúò íà Ëþáîâòà
Äóõúò íà Æèâîòа
Äóõúò íà Ñâеòîñòòà
Äóõúò íà Ìъäðîñòòà
Äóõúò íà Äóøàòà
Äóõúò íà Èñòèíàòà
Äóõúò íà Ñèëàòà
Äóõúò íà Áëàãîäàòòà
Äóõúò Õðèñòîâ
Ñâеòèяò Äóõ
Които са седемте духове
Божии, разпратени по цялата
Земя3.
Бъдете съвършени и вие, както
е съвършен Отец ваш.
За да бъде Б ожият човек
съвършен.

Î.È.3:1

I Ïåò.1:11
Åô.1:13

Î.È.5:6.
Åâ.Ì.5:48.
II Òèì.3:17
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Не знaете ли, че сте храм Божи
и Дух Божи живeе във вас?
Чрeз един Дух се кръстихме
да сме в едно тяло.
Има различни дарби, но Духът
е един и същ.4
Всичко това го произвежда
един и същият Дух, който на
всеки човек особено разпределя,
както му е угодно.5
Имайте ревност за по-добрите
дарби.
За милосърдието на милостта на Бога наш, с която ни посeти Зора от висотата.
И светлината на Слънцето
ще бъде седмократно по-светла,
отколкото светлината на седем
дни.6
Потърсeте Този, Който прави
Плеядите и Орион. Господ7 е
името Му.
Отец на Свeтлинитe.
Стани, свeти, защото Светлината ти дойде.
В това се поучавай, в това се
занимавай, за да бъде явно на
всички твоето прeуспяване.
Отвори очите ми и ще гледам
чудесата на Твоя закон.

I Êîð.3:16
I Êîð.12:13
I Êîð.12:4

I Êîð.12:11
I Êîð.12:31

Åâ.Ë.1:78

Èñ.30:26

Àìîñ.5:8
Èàê.1:17
Èñ.60:1

I Òèì.4:15
Ïñ. 119:18
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И върна се Ангелът, говорещ с
мене, и ме събуди, както човек,
който се събужда от съня си,
и рече ми: Какво виждаш ти?
И рeкох: Погледнах и ето –
свeтилник цял от злато8 и чаша
върху него.
И Духът да се върне при Бога,
Който го е дал.
И седемте му свeтила върху
него.
И имаше около прeстола и
дъга.
И прeстолът на Бога.
Имаше и седем огнени
свeтила, които горяха прeд
прeстола, които са седемте
духове Божии, разпратени по
цялата Земя9.
И рече Бог: Поставям дъгата
Си в облака и тя ще бъде знак на
завeта между Мене и Земята.

Çàõ.4:1,2
Åêë.12:7
Çàõ.4:2
Î.È.4:3
Î.È.22:3

Î.È.4:5

Áèò.9:13
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ÄÓÕÚÒ Í À ËÞÁÎÂÒÀ
×åðâåíèòе
ëъ÷è

Ëþáîâ

И хоругвата Му над мен бe
Любов.
Бог е Любов.
Аз Съм Бог твой.
Аз Съм Сароново цвeте.
Да възнесем 11 сърцата си и
ръцeте си към Бога.
Обичай, прочее, Господ, твоя
Бог.
Защото Любовта е силна12 като
смъртта.
Възлюбeте се усърдно един
друг от чисто сърце.
Любовта не прави зло на
ближния.
Любовта е дълготърпелива,
благосклонна е.
Бог толкова възлюби свeта, че
даде Своя Единороден Син13.
Никой няма по-голяма Любов
от тази – да положи душата си
за приятелите си.

Ï.Ïеñ.2:4
I È.4:8
Âòîð.5:6
Ï.Ïеñ.2:1
Ï.Éåð.3:41
Âòîð.11:1
Ï.Ïеñ.8:6
I Ïåò.1:22
Ðèì.13:10
I Êîð.13:4
Åâ.È.3:16

Åâ.È.15:13
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Прошка

Óтеøåíèå

Любовта не завижда, Любовта
не се превъзнася, не се гордее, не
безобразничи, не дири своето си,
не се дразни, не мисли зло, радва
се на истината, всичко претърпява, на всичко хваща вяра, на
всичко се надява, всичко търпи.
Любовта никога не отпада.
Обичайте се един друг с братска любов.
Има приятел, по-привързан14
и от брат.
И един на друг си прощавайте.
А бивайте благи един към
друг, милосърдни, прощавайте
си един на друг, както и Бог ви
е простил чрез Христа.
Много вода не може да угаси
Любовта.
Прости, молим ти се, престъплението на рабите на Бога на
твоя баща.
Вкоренени и основани в Любовта.
Аз плача, окото ми пролива
вода, защото се отдалечи от мен
Утешителят, Който би оживил
душата ми.

I Êîð.13:4-8
Ðèì.12:10
Ïð.18:25
Êîë.3:13.

Åô.4:32
Ï.Ïес.8:7

Áèò.50:17
Åô.3:18

Ï.Éåð.1:16
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Виж, Господи, защото съм в
утеснение.
Скърбите на сърцето ми се
умножиха.
Веселието ми се обърна на
скръб, сърцето ми е изнемощяло.
Ако премина през утеснение,
Ти ще ме оживиш.
Той наистина взе на Себе Си
болестите ни и със скърбите ни
се натовари.
О, оскърбена, смутена, неутешена, ето, Аз ще постеля
камъните ти върху рубин 15 и
ще направя основите ти от
сапфири.
Млъкнете и познайте, че Аз
Съм Бог.
Бог на всяко утешение.
Аз Съм с тебе, за да те избавям.
Духът на утешението.
Аз Съм, Който ви утешавам.
За да утеша всички тъгуващи16,
да им дам красота вместо пепел,
елей на веселие – вместо плач,
облекло на хваление – вместо
дух на униние.
Да не се смущава сърцето ви.
Ето, Аз Съм с вас.

Ï.Éåð.1:20
Ïñ.25:17

Éåð.8:18
Ïñ.138:7

Èñ.53:4

Èñ.54:11
Ïñ.46:11
II Êîð.1:3
Éåð.15:20
Èñ.51:12

Èñ.61:2,3
Åâ.È.14:1
Åâ.Ì.28:20
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И дните на тъгуването17 ти ще
се свършат.
И ще изтрие Бог всяка сълза
от очите им.
Когато някой бъде унижен,
тогава ще речеш: Има възвишаване.18
Скръбта ви ще се промени на
Радост.
Утешавайте, утешавайте народа Ми19.
За да научават всички и всички да се утешават.
И ще го водя, и ще въздам пак
утешения на него и на жалещите
го20.
И ще ви даде друг Утешител,
за да пребъде с вас вовеки.
Който ни утешава във всяка
наша скръб, за да можем и ние
да утешаваме тези, които се
намират във всяка скръб, с утешението, с което ние сами сме
утешавани от Бога.

Èñ.60:20
Î.È.21:4

Èîâ.22:29
Åâ.È.16:20
Èñ. 40:1
I Êîð.14:31

Èñ.57:18
Åâ.È.14:16

II Êîð.1:4
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ÄÓÕÚÒ Í À ÆÈÂÎÒА
Розовите
ëъ÷è

Æèâîò
âе÷åí

Ìîù

Аз Съм Животът.
Аз дойдох, за да имат Живот,
и да го имат преизобилно.
А това е Живот вечен – да
познаят Тебе, Единия Истинен
Бог.
Който съхранява в Живот
душата ни.
Дух Божи ме е направил и
диханието на Всесилния ме е
оживотворило.
С кожа и плът си ме облякъл,
с кости и жили си ме оплел,
Живот и милост си ми дарил.
Бъдете силни.21
Всичко мога чрез Христос,
Който ме укрепява.
И с търпение да тичаме към
предстоящото ни поприще.
Според богатството на Славата
Си, чрез Неговия Дух да се
утвърдите здраво във вътрешния
човек.
Които чакат Господа, ще подновят силата си, ще възлязат с
крила като орли, ще тичат и не
ще се отрудят, ще ходят и не ще
се уморят.22

Åâ.È.14:6
Åâ.È.10:10

Åâ.È.17:3
Ïñ.66:9

Èîâ.33:4

Èîâ.10:11,12
Âòîð.31:6
Ôèë.4:13
Åâð.12:1

Åô.3:16

Èñ.40:31
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Защото Господ Иехова е вечна
крепост.
Бог твой отреди силата ти.
Защото укрепи резетата на
твоите врати.23
Ръката Ми ще го поддържа.
Укрепете отслабналите ръце,
уякчете немощните колене.24
Отиват от сила в сила.
Укрепил Си ме със сила в
душата ми.
Не бойте се.
Бъдете твърди25 и дръзновени.
Не се страхувайте, бъдете
твърди и мъжествени26, така
ще преуспеете.
Аз ще бъда с тебе заедно.
Няма да те оставя, нито да те
напусна.
Не бой се, нито се страхувай.
Вас друго изкушение, освен
човешко, не ви е постигнало;
верен е обаче Бог, Който27 заедно с изкушението ще даде
и средството, за да можете да
претърпявате.
И утвърден ще бъдеш, и няма
да се боиш.
Блажен е онзи човек, който
претърпява изкушение, защото,
след като премине изпита, ще
приеме венеца на Живота, който
обеща Господ на онези, които
Го любят.

Èñ.26:4
Ïñ.68:28
Ïñ.147:13
Ïñ.89:21
Èñ.35:3
Ïñ.84:7
Ïñ.138:3
Èñ.35:4
Âòîð.31:6

È.Íàâ.10:25
Èçõ.3:12
È.Íàâ.1:5
Âòîð.31:8

I Êîð.10:13
Èîâ.11:15

Èàê.1:12
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Стойте, прочее, постоянни в
свободата.
Бъдете като мъже.
Чрез Бога ще направим юначество.
Победа,
Неговата десница и Неговата
превъзмог- света мишца направиха Му
ване
спасение.
Защото чрез Тебе ще разбия
войска 28 и чрез Бога мой ще
прескоча стена.
Който побеждава, ще наследи
всичко.
Когато врагът нападне като
река, Духът Господен ще възвиси
хоругва.
Не бой се от лицето им29; Аз
Съм с тебе, за да те избавям.
А Господният раб30 не трябва
да се кара.
Няма вече да се чуе насилие
в земята ти.
Но благодарение Богу, Който
ни даде победата.
Къде ти е, аде, победата?
П огълна т а бе смър т т а с
победа.

Ãàë.5:1
I Öàð.4:9
Ïñ.60:12

Ïñ.98:1

Ïñ.18:30
Î.È.21:7

Èñ.59:19
Éåð.1:8
II Òèì.2:24
Èñ.60:18
I Êîð.15:57
I Êîð.15:55
I Êîð.15:54
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ÄÓÕÚÒ Í À ÎÁЕÙÀÍÈÅÒÎ
Ïîðòîêàловите ëъ÷è

Îáíîâяванå

Çäðàâå
Åäèíñòâî

Ä óõ Ñâеòè
Ако някой е в Христос, той е
създание ново.
И ще дойдат над тебе всички
тези благословения, и ще се изпълнят.31
Аз ще те изцеля.
За да няма раздор в тялото.
Едно тяло и един Дух.
Да създаде в Себе Си от двата
един нов човек.
И здравето ти скоро ще процъфти32.
Аз Съм с тебе, за да те избавям.
И ще те изцеля от раните ти.
Няма да ти нанеса33 ни една от
болестите, които нанесох върху
египтяните, защото Аз Съм Господ, Който те изцелявам.
Бъди очистен.
Боже, бъди милостив към мене,
грешника.
Изцели душата ми и помилуй
ме.34
От голяма леност пада къщният покрив.

Åâ.Ì.3:11

II Êîð.5:17

Âòîð.28:2
IV Öàð.20:5
I Êîð.12:25
Åô.4:4
Åô.2:15
Èñ. 58:8
Éåð.30:11,17

Èçõ.15:26
Åâ.Ì.8:3
Åâ.Ë.18:13
Ïñ.41:5
Åêë.10:18
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Бивайте в усърдието нелениви,
духом пламенни.
Не знаете ли, че сте храм Божи
и Дух Божи живее във вас?
Ще възстановя здраве в òåáå.
Äóìèòе Мè ñа Живот за тези,
които ги намират, и изцеление
на цялата им плът35.
Бог на духовете на всяка
плът.
Има ли нещо невъзможно36
за Мене?
Молете се един за друг, за да
се изцелите37.
Молбата, която е с вяра, ще
избави страдащия.
Не бой се, Аз Съм с тебе.
Да представите телата си в
жертва жива, света, благоугодна
Áîãó.
Åäíî òяëî
Ïàê ñ ïëúòòà ñè ùå âèäÿ
Áîãà.
Åäèí óì38
Âúçâðúùà äóøàòà ìè.
Åäèí дóõ
В ръцете Ти предавам духа
Си.
Свет, свет, свет е Господ СаÏîñâеùåíèå
ваот!
От Господ стана това и чудно
е в нашите очи.

Ðèì.12:11
I Êîð.3:16
Éåð.30:17

Ïð.4:20,22
×èñ.27:16
Éåð.32:27
Èàê.5:16
Èàê.5:15
Èñ.41:10

Ðèì.12:1
Åô.4:4
Èîâ.19:26
II Êîð.13:11
Ïñ.23:3
Åô.4:4
Ïñ.31:6
Èñ.6:3
Ïñ.118:23
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Но за мен е добре39 да се приближа към Бога.
Добре ми стана, че се наскърбих.
Благославяй, душо моя, Господа и не забравяй всичките Му
благодеяния; Който про ща ва
всичките ти беззакония, изцелява всичките ти болести, избавя
от тление живота ти.

Ïñ.73:28
Ïñ.119:71

Ïñ.103:2-4
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ÄÓÕÚÒ Í À ÌЪÄÐÎÑÒÒÀ
Дух на Мъдрост и разум.
Начало на Мъдростта е страх
Господен.
Ðàçóìíîñò
Господ дава Мъдрост.
И всичко, каквото би пожелал
ти, не се сравнява с нея.
Когато я прегърнеш, ще положи на главата ти венец на
благодат, ще ти даде корона на
Слава.
Страхът Господен придава
дни.
Çíàíèå
Езикът на мъдрите украсява
знанието.
Колко е по-добро богатството на Мъдростта, отколкото на
златото40.
Злато и кристал не могат да
се сравнят с нея.
И ще ти дам съкровища, пазени в тъмни места41.
Такова ще е за душата ти знанието на Мъдростта.
Мъдростта е защита.
Не съдете, за да не бъдете
Ñíèзõîæäåсъдени.
íèå
Не съдете по лице, но с праведен съд42 съдете.
Обличах се в Правда и тя ми
беше одежда, моят съд ми беше
като мантия и корона.43
Æúëòèòе
ëъ÷è

Èñ.11:2
Ïð.9:10
Ïð.2:6
Ïð.3:15

Ïð.4:8,9
Ïð.10:27
Ïð.15:2

Ïð.16:16
Èîâ.28:17
Èñ.45:3
Ïð.24:14
Åêë.7:12
Åâ.Ì.7:1
Åâ.È.7:24

Èîâ.29:14
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И Духът Господен ще почива
върху Него44, Дух на Мъдрост и
разум, Дух на съвет и на сила, Дух
на знание и страх Господен.
Ñúæаëåíèå
Милостивият човек благотвори на душата си.
Съдете съд истинен и правете
милост и щедрости.
ÐàçìèøëåРазсъдливостта ще те пази.45
íèå
Устройва работите си с правосъдие.
Пазª здравомислие и разсъдливост.
За да се приеме учение в разум,
в Правда, съд и правота, за да се
даде остроумие на простите и
на младите – знание и разсъдливост.
Îñèÿванå
Аз дойдох Виделина на света.
Проводª Виделината Си.
Защото Ти ще направиш светилника ми да свети.
Ето светилник, цял от злато.
Когато светилникът Му светеше над главата ми и с Виделината
Му ходех в тъмнината.
Така да просветне вашата Виделина пред човеците.
Господ Бог мой ще просвети
тъмнината ми.
Сега излязох, за да те науча да
Уïъòâàíå
разбираш46.

Èñ.11:2
Ïð.11:17
Çàõ.7:9
Ïð.2:11
Ïñ.112:5
Ïð.3:21

Ïð.1:3,4
Åâ.È.12:46
Ïñ.43:3
Ïñ.18:28
Çàõ.4:2

Èîâ.29:3
Åâ.Ì.5:16
Ïñ.18:28
Äàí.9:22

20

Върху тебе ще бъде окото Ми.
И заведе ги през прав път.
Тогава твоята Светлина ще
изгрее като зората.
Виделината на праведните е
весела.47
Îñâеæàâàíå
Винаги се радвайте.
Сложил Си в сърцето ми Радост.
Радост и веселие ще придобият.
Веселете се, небеса, и радвай
се, Земьо.
Душата ми ще се весели в
Господа.
Да застанем пред Него със
славословие.
За да бъде Радостта ви пълна.
И вечно веселие ще бъде над
главата им.
Блажен е народът, който познава възклицанието на тръбите – ще ходи, Господи, във Виделината на лицето Ти.
Възклицават, още и пеят.
Ние сме раби на Бога на небето48.
Възлюбени, сега сме Божии
чеда.
Пейте на Бога, песнопейте на
Името Му.
Блажен е онзи човек, който е
напълнил колчана49 си с тях.

Ïñ.32:8
Ïñ.107:7
Èñ. 58:8
Ïð.13:9
I Ñîë.5:16
Ïñ.4:7
Èñ.35:10
Èñ.49:13
Ïñ.35:9
Ïñ.95:2
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Благославяй, душо моя, Господа.
Всяка плът да благославя
светото Негово име.
Ñëàâîñëîâèå
Благославяй, душо моя, Господа и не забравяй всичките Му
благодеяния.
Всяко дихание да хвали Господа.

Ïñ.104:1
Ïñ.145:21

Ïñ.103:2
Ïñ.150:6
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ÂЕ×ÍÈЯÒ ÄÓÕ
Призовах те по име.
Знае Господ тези, които са
Негови.
Åäèíèяò
И ще наречеш името Му
Исус50.
Ðàñòåæ
Каквото посее човек, това и
ще пожъне.
Ïðîèçâеæäà
И насади Господ Бог рай в
Едем.
И взе Господ Бог човека и заПðè÷èííîñò сели го в Едемския рай, за да го
обработва и да го пази.51 И в него
бе Дървото на Живота и Дървото
Ñëеäñòâèå
на познание52 на добро и зло.
Ето, земеделецът очаква многоценния плод от земята и търпи
за него много време.
И зелен е пред Слънцето, и
клоните му се простират в градината му.53
И сеят ниви, и садят лозя, които дават плодове и рожби.
И плодът на Правдата сее се
с Мир.
За да се наричат дървета на
Правда.
Çåëåíèòе
ëъ÷è
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Ïñ.107:37
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И както градина прораства
семената в нея, така Господ
Иехова ще направи Правдата
и Славата да израснат 54 пред
всички.
Славата на Ливан ще дойде
при тебе с кипарис, бор и кедър
заедно55, за да украсят мястото
на светилището Ми.
Пренесъл си лоза от Египет.
Покриха се планините със
сянката ª.
Ïîðàñòâàíå
Аз Съм истинната лоза, вие –
пръчките; който пребъдва в Мене
Îïëîäÿâàíå и Аз в него, той принася много
плод.
Защото ако не се уморяваме,
навреме ще ïîæúíåì.

Èñ.61:11

Èñ.60:13

Ïñ.80:9,11

Åâ.È.15:5
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Äúðâîòî íà Жèâîòà
Àç ñúì êàòî çåëåíà ìàñëèíà,
цъфтяща в Божия дом.
Маслина вечнозелена, красива56, доброплодна.
Праведният като палма57 ще
цъфти.
И Господ ще даде Доброто, и
земята ще ни даде плода си.
А ние, Твоят народ и овците на
паствата Ти, ще Те славословим
вовек.
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Ïñ.79:13
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Ще влезем във вратата Ти със
славословие и в дворовете Ти – с
хваление.58
Направª ми знамение на добро.
Обоãàòяване
Господ осиромашава човека и
го обогатява.59
Търсете първо Царството Божие и неговата Правда и всичко
това ще ви се приложи.
Не бой се, малко стадо, защото
Отец ви благоволи да ви даде
Царство.
Обичайте Господа, защото за
онези, които Го обичат, няма
лишение.60
Господ е Пастир мой, не ще
бъда в лишение.
Неизследимото богатство
Христово.
Ти си Мой Син, Аз днес Те
родих.
Поискай от Мен и ще ти
дам.
Искайте61 и ще ви се даде.
Господ да те послуша в скръбен ден, да ти даде според желанието на сърцето ти и да изпълни
всяко твое намерение62.
Среброто е Мое и златото е
Мое.
И Всесилният ще бъде за тебе
злато и изобилие от сребро.63
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Èîâ. 22:25
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И весели се в Господа, и Той ще
ти даде желанията64 на сърцето ти.
Доста е на деня неговото зло.
Давайте и ще ви се даде – мярка добра, натъпкана, стърсена и
препълнена.
Накарайте65 да седнат човециÁëàãîïîëó÷èå
те íà òðеâàòà.
Изобилие от жито ще има
на земята, по върховете на
пла нините.
И костите ви ще израснат
като трева.
Отваряш ръката Си, насищат
се с благост.
И изведе ги със сребро и злато.
Ще слезе като дъжд.
В Неговите дни ще цъфти
праведният.
Искайте от Господа. И Господ ще направи светкавици
и ще им даде пороен дъжд,
всекиму – злак 66 на полето.
И Господ ще те умножи в
благости.
Ще опазиш в съвършен Мир
непоколебимия по ум 67.
На прилежния68 мислите в
изобилие само водят.
Синко, ти си винаги с мене
и всичко мое твое е.
Колко е дълбоко богатството и премъдростта, и знанието
Божие!
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Ливан ще се превърне 69 в
плодоносно поле.
ÂúçïîìåíàГоспод ни помни.
íèå
И чуха гласа на Господ Бог,
когато ходеше в Рая надвечер.
Плодът ви да пребъде.
À êîãàòî äîéäå Óòеøèòåëяò,
Дух Свети, когото Отец ще ви
изпрати в Мое име, Той ще ви
научи всичко и ще ви напомни
всичко, което Съм ви рекъл.
Помнª Създателя си.
Да се подновявате в духа на
вашия ум.
Душата ми е жадна за Тебе,
желае Те плътта ми в една пуста,
суха и безводна земя.
Îñâеæàâàíå
Ще изливам вода на жадния.
Водата, която Аз ще му дам, ще
бъде в него извор на вода, която
извира в Живот вечен.
Îòãëåæäàíå
Хранª ме с нужната ми храна.
Аз Съм хлябът на Живота.
Ако яде някой от този хляб,
ще живее вовеки.
Ïèé – реки от жива вода ще
потекат.
Îòðàñòâàíå
Пожелайте като новородени
младенци чистото словесно
мляко.
Чашата, която Ми даде Отец.
Словото бе Бог.
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А твърдата храна е за съвършените.
Твоят век ще бъде по-светъл
от пладне.
Защото за дървото има наÎáíîâÿâàíå
дежда, че ако се отсече, пак ще
израсне и че издънката му70 няма
да изчезне.
Младостта ти се подновява
Âúçðàæäàíå
като на орел.
Ще са плодоносни в дълбока
старост.
И подновяваш лицето на
земята.
И ще ви въздам годините, които изпоядоха скакалци71.
Пустинята ще се зарадва и ще
процъфти като крин, ще процъфти изобилно.
Сторª добро на раба Си.
За да насити непроходимата и
ненаселената земя и да прави да
никнат зародишите на злака72.
Ще направя пустинята водни
езера и сухата земя – водни
извори73.
Ще бъдеш по-светъл74 и тъмнина ако си, пак ще станеш като
зора.
Надявай се на Бога.
Íàäеæäà
Надеждата, която имаме като
котва на душата – непоклатима
и твърда75.

Åâð.5:14
Èîâ.11:17

Èîâ.14:7
Ïñ.103:5
Ïñ.92:14
Ïñ.104:30
Éîèë. 2:25

Èñ.35:1,2
Ïñ.119:17

Èîâ.38:27

Èñ.41:18

Èîâ.11:17
Ïñ.43:5

Åâð.6:19

28

Ïî÷èâêà

Ìèð

И ще си обезопасен76, защото
има надежда.
А надеждата не посрамва.
На всичко се надява. А сега
остават тези – вяра, надежда,
Любов.
Облегни се на Господа и чакай Го.
Елате при Мене всички, които
се трудите и сте обременени, и
Аз ще ви успокоя.
А още и плътта ми ще почива
в надежда.
Под сянката на Всемогъщия
няма да се боиш от нощен страх,
от стрелата, която лети денем.
Господ е покров твой отдясно
на теб. Господ ще те пази от
всяко зло.
Превръща бурята в тишина и
умълчават се вълните.77
Планините ще донесат Мир
на хората.78
Сенчестите дървета го покриват.
Там умореният ще си почине.
И ще намерите спокойствие
на душите си.
Мълчи, умири се!
Моят Мир ви давам.
Мир да бъде в стените ти.
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Сърцето ти да пази заповедите Ми, защото дълги дни и
години на живот, и Мир ще ти
придадат те79.
Тая е почивката, с която да
успокоите отрудения.
Мирно ще легна и ще спя, защото само Ти, Господи, правиш
ме да живея в безопасност.
И тъй, братя, радвайте се, усъвършенствайте се, утешавайте
се, бъдете единомислени, Мир
имайте.
И тая е отрадата.
На зелени пасища ме упокоява, възвръща душата ми.
Аз Съм възкресението и Животът.
Възкресение от мъртвите.
Сее се в тление, възкръсва в
нетление.
И духът да се върне при Бога,
Който го е дал.
Вовеки веков. Амин.
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ÄÓÕÚÒ ÍÀ ÈÑÒÈÍÀÒÀ

Аз Съм Истината.
Глава на Твоето слово е ИсÈñòèíà
тината.
Основите му са на светите
планини.
Господ постави престола Си
на небето.
Простира небесата като шатра80.
Елате да възлезем на планината Господня. И ще ни научи
на пътищата Си, и ще ходим в
пътеките Му.81
Áëàãîçâó÷èå Пътищата ª са пътища приятни и всичките ª пътеки – Мир.
Êðàñîòà
Защото е велика благостта Му
и желана – красотата Му.82
Следователно, братя, за това, което е истинно, което е честно, което е праведно, което е чисто, което
е любезно, което е доброхвално, за
това, което е добродетел и което е
похвала, за това мислете.83
Колко са прекрасни върху
планините нозете на онзи, който
благовества и проповядва Мир!
Събуди се, събуди се, облечи се
в дрехите на великолепието си!
Ñèíèòе
ëъ÷è
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Очите ти ще видят Царя в
красотата Му.
Ето колко е добро и колко е
Åäèíñòâî
угодно да живеят братя в единомислие.
Да запазите единството на
Духа чрез връзките на Мира.84
Ïðàâåäнîñò
Блажени са миротворците.
Вкоренени и назидавани в
Него.
Ще положа основите ти от
сапфири и портите ти – от ахат,
и цялата ти ограда – от избрани
камъни.85
Прекрасна на възвишението,
Радост на цялата Земя е планината Сион.86
Повдигам очите си към планините 87, откъдето ще дойде
помощта ми. Помощта ми е от
Господа, Който направи небето
и Земята.
Ще ходя в Истината Ти.
Да ходим благопристойно.
Научи ме, Господи, на пътя Си.
Пратª Виделината Си и Истината Си – те да ме водят.
Кой ще обитава в Твоята скиния, кой ще живее в святата Твоя
планина? Който ходи в незлобие
и който върши Правда, и който
говори Истина от сърцето си.
Твоята Истина пребъдва вовеки.
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Âярà

Âяðíîñò

Твоите предопределения88 са
верни и истинни.
Стойте, прочее, препасани с
Истина през кръста89.
Вземете щита на вярата и
меча на Духа, който е Словото
Божие.
И вовеки пребивава всеки съд90
на Правдата Ти.
В начало бе Словото и Словото
бе у Бога.
Дал Си знаме на онези, които
се боят от Теб, за да го издигнат91
заради Истината.
Пътя на Истината избрах.
Придай ни вяра.
Вярвам, Господи.
Истината Ми и милостта Ми
ще бъдат с него.
Бъди верен до смърт и ще ти
дам венец на Живот.
Верен и Истинен.
Добре, рабе добри и верни, влез
в Радостта на Господаря си.
Тези думи са верни и истинни.
Правда от небето ще надникне, Истина от Земята ще израсне.92
Праведен и прав е Той, Бог на
Истината.
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ÄÓÕÚÒ ÍÀ ÑÈËÀÒÀ
Със силата на Духа Божи.
Господ постави престола Си
на небето и Царството Му владее
над всичко.
Царството Божие не е в слово,
но в сила.
Царството Божие вътре във
вас е.
Благостта Ти ме възвеличава93.
А търпението да бъде съвършено дело.94
Смиреният духом.
Защото кой презря деня на
малките работи?
Не чрез сила, ни чрез воинство95, но чрез Духа ми говори
Господ Саваот.
И най-големият от вас да ви
бъде слуга.
Идете, известете на братята
Ми да идат в Галилея и там ще
Ме видят.
Чрез съвета Си ще ме водиш
и след това ще ме приемеш в
Слава.
Отдавайте на всички, каквото
сте длъжни: комуто почит –
почит.

Âèîëåòîâèòе ëъ÷è
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Ðèì.15:19

Ïñ.103:19
I Êîð.4:20
Åâ.Ë.17:21
II Öàð.22:36
Èàê.1:4
Èñ.57:15
Çàõ.4:10

Çàõ.4:6
Åâ.Ì.23:11

Åâ.Ì.28:10

Ïñ.73:24

Ðèì.13:7

34

Ще разгласявам96 славното великолепие на Твоето величество
и чудните Твои дела.
Славно и великолепно е Неговото дело.
Въздайте на Господ97, синове на
силните, Славата на Името Му.
Свето и страшно е Името
Áîãîëþáèå
Му.
Бойте се от Бога, царя почитайте.
Човек ще погледне към Създателя си и очите му ще се взрат
към Светия Израилев.
Âåëèêîäóøèå, Блажен е, който наглежда
ùåäðîñò è
сиромаси – в скръбен ден ще го
ìèëîñúðäèå
избави Господ.
Който съхранява в Живот душата ни и не оставя да се клатят
нозете ни.
Ìîãъùåñòâî
Силен98, за да спасявам.
С Бога са силни.
Чрез Неговия Дух да се утвърдите крепко във вътрешния
човек.
Най-после, братя мои, укрепявайте се в Господ и в силата на
Неговото могъщество.
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ÄÓÕÚÒ ÍÀ ÁËÀÃÎÄÀÒÒÀ
ÀìåтèñòîБлагодатта на нашия Господ
âèòе ëъ÷è Исус Христос.
Ñïàñåíèå

Бог иска да се спасят всички
човеци.
И който не се намери записан
в книгата на Живота, хвърлен бе
в огненото езеро.
Понеже приемаме Царство,
което не се колебае, трябва да
имаме благодатта, чрез която
да служим Богу благоприятно, с
почест и благоговение, защото
нашият Бог е огън, който
изтребва99.
И ще прекарам третата част
през огън, и ще ги разтопя, както
се топи сребро, и ще ги очистя,
както се чисти злато100.
Очистено седем пъти.
Не се моля да ги вземеш
от света, но да ги опазиш от
лукавия.
И ще бъдат Мои, говори Господ
Саваот, в оня ден, когато Аз ще
приготвя Своите скъпоценни101.
Тогава те като камъни на
корона ще заблестят102 на земята
Му.
И Господ ще се яви над тях103.

Î.È.22:21.
I Òèì.2:4

Î.È.20:15

Åâð.12:28,29

Çàõ.13:9
Ïñ.12:6

Åâ.È.17:15

Ìàë.3:17

Çàõ.9:16.
Çàõ.9:14
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И когато Аз бъда въздигнат
от Земята, ще привлека всички
при Себе Си.
Êðîòîñò
Ето, твоят Цар иде към тебе
кротък.
Вземете Моето иго на себе си
и се поучете от Мене, защото
Съм кротък и смирен на сърце,
и ще намерите спокойствие за
душите си.
Не нам, не нам, Господи, а на
името Твое дай Слава.
Блажени са кротките.
ÑúâúðøåíИ тъй, бъдете съвършени и вие,
ñòâî
както е съвършен вашият Отец,
Който е на небесата.
Ñâеòîñò
Защото ето, Царството Божие
вътре във вас е.
Защото Аз Съм Бог, а не човек;
Светият е сред тебе104.
Господ има престола Си на
небето.
Ïîêëîíåíèå
И като Го видяха, поклониха
Му се.
Ïåòтå
В оня ден пет града ще има
сетива
в Египетската земя, които ще
говорят на ханаански език и ще
се кълнат в Господа на Силите.
Но в дните, когато седмият
Ангел възгласи и затръби 105,
тогава ще се извърши тайната
Божия.

Åâ.È.12:32
Åâ.Ì.21:5

Åâ.Ì.11:29
Ïñ.115:1
Åâ.Ì.5:5

Åâ.Ì.5:48
Åâ.Ë.17:21
Îñ.11:9
Ïñ.11:4.
Åâ.Ì.28:17

Èñ.19:18

Î.È.10:7
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А ти, когато се молиш, влез
в скришната си стаичка и като
затвориш вратата си, помоли се
на твоя Отец, Който е на тайно;
и твоят Отец, Който вижда в
тайно, ще ти въздаде наяве.
Отец ви знае от какво имате
нужда.
Но търсете първо Царството
Божие и Неговата правда и
тогава всичко друго106 ще ви се
приложи.
Повика го Бог откъм къпината и той рече: Ето ме. И рече
му: Слушай, събуй обувките от
нозете си, защото мястото, на
което стоиш, е света земя.
(1)
Ôèçè÷åñêè
В оня ден ще има друм
÷оâеê
от Египет (1) към Асирия (2); и
(2)
Óìñòâåí
асирийци ще идват в Египет, и
÷îâеê
египтяни – в Асирия; египтяни
заедно с асирийци ще служат
на Господ.107
(3)
Äóõîâеí
В оня ден Израил(3) ще бъде
÷îâеê
трети с Египет и Асирия;
благословение сред Земята
ще има, защото Господ на
Силите ще ги благослови и ще
рече: Благословен Египет –
Моят народ, и Асирия – делото
на ръцете Ми, и Израил –
наследието Ми.

Ìîëитва,
уåäèíåíèå

Åâ.Ì.6:6
Åâ.Ì.6:8

Åâ.Ì.6:33

Èçõ.3:4,5

Èñ.19:23-25
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Ще ви избавя и ще сте
благословени; не бойте се, нека
се укрепят ръцете ви!
Народ свет.
Светиня Господу.
И Славата, която Ми даде,
Аз я дадох на тях, за да бъдат
едно, както Ние сме едно; Аз
в тях и Ти в Мене, за да бъдат
съвършени в едно.
Çàâúðøâàíå
И бяха свършени небето и Земята, и цялото им украшение.108
И беше свършил Бог до седмия
ден делата Си, които направи,
и почина си в седмия ден от
всичките Си дела. И благослови
Бог седмия ден и го освети.
И видя Бог, че беше добро.
И тъй, да пристъпваме с
дръз новение към престола
на благодатта, за да приемем
милост и да намерим благодат
за помощ във време на нужда.
Аз Те прославих на Земята,
свърших работата, която Ми
даде да върша.
Сега настана109 спасението и
силата, и Царството на нашия
Бог, и властта на Неговия
Христос.

Çàõ.8:13
Èñ.62:12
Çàõ.14:20

Åâ.È.17:22,23

Áèò.2:1-3
Áèò.1:10

Åâð.4:16

Åâ.È.17:4

Î.È.12:10
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Ако държите Моите заповеди,
ще пребъдете в Любовта Ми,
както Аз Съм държал заповедите на Отец Си и пребъдвам в
Неговата любов.

Åâ.È.15:10
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ÄÓÕÚÒ ÕÐÈÑÒÎÂ
ÄèàìàíКойто развързва седемте
òенèòе
печата, отваря седемте очи,
áеëè ëъ÷è прораства седемте рогове,
Ïúëíîòà

държи седемте Църкви,
образува седемте звезди,
запалва седемте светилника,
освещава седемте дни,
разпраща седемте духове, съединява всичко в едно цяло, образува Божественото съзвучие
на големите и малките светове, разпределя отредените
блага, води към Божественото
сърце на Любовта. Оживява и
създава, произвежда и ражда,
обогатява и украсява, милва и утешава, благославя и
озарява. Весели всичко живо,
осветява и умъдрява. Събира
знанието, прави така, че да
израства цялата Божия Любов, Мъдрост и Истина.
Господ благоволи да Го
предаде на мъчение110 и страдание; когато душата Му даде
жертва за престъпление, Той
ще види потомство 111 , ще
продължи дните Си и волята
Господня ще благоуспее в
ръката Му.

Èñ.53:10
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Ще види плода от труда на
душата Си и ще се насити; Моят
праведен раб ще оправдае мнозина чрез познанието за Него112,
защото Той ще се натовари с
беззаконията им.
Затова ще Му дам дял между
големите и със силните ще раздели плячка, защото предаде
Себе Си на смърт и към престъпници се причисли113; и Той
взе върху Себе Си греховете на
мнозина и ще ходатайства за
престъпниците.
Христос – Виделина на света.
Така да просветне вашата
Виделина пред човеците, за да
прославят вашия Отец, Който е
на небесата.
Ето, много народ, когото никой не можеше да изброи – от
всичките колена и племена, и
народи, и езици; те стояха пред
престола и пред Агнето, облечени в бели дрехи, и държаха
палмови вейки в ръце.
Ето, беше поставен престол
на небето и на престола седеше
Някой114.
И показа ми чиста река с вода
на Живота, бистра като кристал,
която изтичаше115 от престола на
Бога и на Агнето.

Èñ.53:11,12
Åâ.È.8:12

Åâ.Ì.5:16

Î.È.7:9

Î.È.4:2

Î.È.22:1
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И ето, сред престола и четирите животни, и сред старците
Агне стоеше.
Î.È.5:6
Ето Агнецът Божи.
Åâ.È.1:36
Аз ще доведа Моя раб – Отрасъла. Защото ето Камъка, когото
положих пред Исус; върху този
един Камък има седем очи; ето, Аз
ще издялам на Него начертанието
му116, говори Господ Саваот.
Çàõ.3:8,9
Нима не сте прочели това
117
писание : „Камъкът, който
отхвърлиха зидарите, той стана
глава на ъгъла; от Господа стана
това и е дивно в очите ни118“.
Åâ.Ìð.12:10,11
Затова така говори Господ
Иехова: Ето, полагам в основата
на Сион камък – Камък избран,
скъпоценен, крайъгълен, основа
твърда: който вярва в Него, няма
да се посрами119. И ще поставя
съда за правило и Правдата – за
мерило.
Èñ.28:16,17
И тъй, вие, които желаете
да се приближите при този
Камък, отхвърлете всяка злоба и
всяко коварство120, и лицемерие,
и завист, и всяко одумване.
Пожелайте като новородени
младенци чистото словесно
мляко, та с него да пораснете,
понеже вкусихте, че Господ е
благ. Като идвате при Него, като
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при жив Камък, от човеците
отхвърлен, а от Бога избран и
драгоценен, и вие сами, като
живи камъни, съзиждайте от
себе си дом духовен, свещенство
свето, за да принесете духовни
жертви, благоприятни Богу чрез
Исус Христос.121
И чух висок глас122 от небето,
който казваше: Ето Скинията
Божия с човеците и Той ще се
засели с тях; и те ще бъдат Негов
народ, и сам Бог ще бъде с тях –
техен Бог.
И рече Бог: Поставям дъгата
Си в облака и тя ще бъде знак
на завета между Мене и Земята
във вечни родове. И ще си спомня завета, който е между Мене
и вас и между всяка душа във
всяка плът.123
Ето, Аз Съм Господ Бог на
всяка плът.
Наближи Царството небесно.
И видях, и чух глас от много
Ангели около престола и животните, и старците; и броят
им беше много милиони124. И
казваха с висок глас: Достойно
е закланато Агне да приеме125
сила и богатство, и премъдрост,
и крепост, и почест, и слава, и
благословение.

I Ïåò.2:1-5

Î.È.21:3

Áèò.9:12-15
Éåð.32:27
Åâ.Ì.3:2
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Ñâðъõñúçнàíèå
(2)
Ñúçíàíèå
(3)
Ïîäñúçíàíèå
(1)

И всяко създание, което е
на небето (1) и на земята, под
земята(2) и в морето(3), и всичко,
което е в тях, чух, че казва: На
Този, Който седи на престола, и
на Агнето да бъде благословение
и почест, и слава, и владичество126 вовеки веков.
Свет, свет, свет е Господ Бог
Вседържител, Който бе, Който е
и Който ще бъде.
Същият вчера и днес, и вовеки.
Благодарим ти, Господи Боже
Вседържителю, Който си, Който
си бил и Който ще бъдеш, защото
си проявил голямата Си сила и
си се възцарил127.
И след това видях: ето, на небето се отвори храмът на скинията
на свидетелството.
И отведе ме духом на една
голяма и висока планина, и ми
показа големия град, светия
Йерусалим, който слизаше от
небето – от Бога; и имаше Божия слава, и светлината му бе
подобна на драгоценен камък,
както камък яспис, прозрачен
като кристал.
И градът беше от чисто злато, подобно на чисто стъкло.
И основите на градските стени
бяха украсени с всякакви драго-

Î.È.5:11-13

Î.È.4:8
Åâð.13:8

Î.È.11:17

Î.È.15:5

Î.È.21:10,11
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ценни камъни: яспис, сапфир,
халкидон, смарагд, сардоникс,
сардий, хризолит, берил, топаз,
хризопраз, хиацинт, аметист.
И дванайсетте порти бяха
дванайсет бисера. И храм не
видях в него, защото негов храм
е Господ Бог Вседържител и
Агнето.
И градът нямаше нужда от
Слънце, нито от Луна, за да
светят в него, защото Славата
Божия го осветяваше и негово
светило е Агнето.
Блажени са, които изпълняват Неговите заповеди, за да
имат власт над Дървото на
Живота и да влязат през портите на града.
Едно молих от Господа, това
ще търся: да живея в дома Господен през всичките дни на
живота си.
Поръси ме с исоп и ще бъда
чист, измий ме и ще стана побял от сняг.
Който победи, той ще се облече в бели дрехи.
На този, който победи, ще му
дам да яде от скритата Манна.
Аз имам ястие да ям, което
вие не знаете.

Î.È.21:18-23

Î.È.22:14

Ïñ.27:4

Ïñ.51:9
Î.È.3:5
Î.È.2:17
Åâ.È.4:32

46

Ако чуе някой гласа Ми и
отвори вратата, ще вляза при
него и ще вечерям с него, и той
с Мене.
Ще му дам бяло камъче и на
камъчето – написано ново име,
което не познава никой, освен
този, който го получава128.
Стани, свети, защото Светлината ти дойде и Славата Господня изгря над тебе.
Събуди се, събуди се, облечи се
в дрехите на великолепието си!
Светиня Господу.
Защото ме облече в одежди на
спасение, загърна ме в мантия
на Правда.
А търпението да бъде съвършено дело, за да бъдете съвършени и цялостни129, без никакъв
недостатък.
И ще те облека в светли дрехи.
С чистотата на Твоите ръце ще
бъда спасен.
Отворете ми вратите на Правдата, ще вляза в тях и ще прославя Господа.
Отворете портите и ще влезе
праведният народ, който пази
Истината.
Ето, нозете ни стоят отвътре
на твоите врати.

Î.È.3:20

Î.È.2:17

Èñ.60:1
Èñ.52:1
Çàõ.14:20

Èñ.61:10

Èàê.1:4
Çàõ.3:4
Èîâ.22:30

Ïñ.118:19

Èñ.26:2
Ïñ.122:2
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Възвишете, врати, главите
си и възвишете се вие, вечни
порти130, и ще влезе Царят на
Славата. Кой е тоя Цар на Славата? Господ на силите, Той е
Цар на Славата.
Господ е в светия Си храм.
Мълчете пред Мене.
Не знаете ли, че сте храм Божи
и Дух Божи живее във вас?
Ще ходя с незлобието на
сърцето си сред дома си.
Яви чудните Си милости, Ти,
Който с десницата Си спасяваш
тези, които се надяват на Тебе.
Аз с Правда ще видя лицето
Ти, ще се наситя от образа Ти131,
когато се събудя.

Ïñ.24:9,10
Ïñ.11:4
Èñ.41:1
I Êîð.3:16
Ïñ.101:2

Ïñ.17:7

Ïñ.17:15
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ÎÒÅÖ ÍÀ ÑÂЕÒËÈÍÈÒЕ
Христос е сияние на НегоÑâеòëè
ëъ÷è вата слава и образ на Неговото
Същество, и държи всичко със
силата на Своето слово132.
Който прави Ангелите Си
духове и слугите Си – пламък
огнен.
Духове, изпращани да слугуват на тези, които ще наследят
спасение.
Всекиму се дава проявлението133 на Духа за полза.

×åðâåíè
ëъ÷è
Æèâîò

Аз дойдох Виделина на света.
Да осияе седящите в тъмнина.
В Него бе Живот и Животът
бе Виделината на човеците.
Аз дойдох, за да имат Живот,
и да го имат преизобилно.
А това е Живот вечен – да
познаят Тебе, Единия Истинен
Бог.
Аз Съм възкресението и Животът; който вярва в Мене, и да

Åâð.1:3

Åâð.1:7

Åâð.1:14
I Êîð.12:7
Åâ.È.12:46
Åâ.Ë.1:79
Åâ.È.1:4
Åâ.È.10:10
Åâ.È.17:3
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умре, ще оживее; и всеки, който
е жив и вярва в Мене, вовеки
Åâ.È.11:25,26
няма да умре.
Както Отец има в Себе Си
Живот, така е дал и на Сина да Åâ.È.5:26
има Живот в Себе Си.
Сътвори сила със Своята миÅâ.Ë.1:51
шца.
Ðîçîâè
ëъ÷è
Ëþáîâ

Бог обаче, Който е богат с милост, заради голямата Си Любов,
с която ни възлюби, макар да бяхме мъртви в престъпленията134,
оживи ни заедно с Христа.
А Утешителят, Дух Свети, когото Отец ще ви изпрати в Мое
име, Той ще ви научи всичко.
Да имате Любов помежду си,
както Аз ви възлюбих.
Както Отец възлюби Мене,
и Аз възлюбих вас: пребъдете в
Моята любов.
Не ти казвам до седем135, но до
седемдесет пъти по седем.
Върви подире Ми.

Åô.2:4,5

Åâ.È.14:26
Åâ.È.15:12

Åâ.È.15:9
Åâ.Ì.18:22
Åâ.È.21:19

Ïîðòîêàëо- Ако, прочее, цялото твое тяло
вè ëъ÷è е осветено и няма ни една тъмна

част, то цялото ще бъде така осветено136, както когато светило те
осветява със сиянието си.

Åâ.Ë.11:36
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Çäðàâå

Ñúãëàñèå

Ïðàâäà

Рече им: Нямат нужда от лекар
Åâ.Ë.5:31
здравите, а болните.
Събра се много народ да слуша
и да се изцелява от болестите
Åâ.Ë.5:15
си.137
Сила излизаше от Него и изÅâ.Ë.6:19
целяваше всичките.
А Исус, като чу, отговори му
и каза: Не бой се, само вярвай и
Åâ.Ë.8:50
тя ще се избави138.
И сила Господня бе в изцеляÅâ.Ë.5:17
ването им.
И изпрати ги да проповядват
Царството Божие и да изцеляват
Åâ.Ë.9:2
болни.
И тези, които повярват, ще ги
придружават тия знамения139: с
Моето име бесове ще изпъждат,
нови езици ще говорят, змии ще
хващат и ако нещо смъртоносно
изпият, няма да им навреди; на
болни ще възложат ръце и те ще
Еâ.Ìð.16:17,18
бъдат здрави.
И в който град влезете и ви
приемат, яжте, каквото ви предлагат, и изцелявайте болните,
които са в него, и казвайте им:
Наближило е до вас140 Царството
Åâ.Ë.10:8,9
Божие.
И които се допряха, оздраÅâ.Ì.14:36
вяха.
И възлезе на планината и седна там. И дойде при Него много
народ, който имаше със себе си
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хроми, слепи, неми, недъгави и
много други; и сложиха ги пред
нозете на Исус, и Той ги изцели141; тъй че народът се чудеше,
като гледаше неми да говорят,
недъгави да оздравяват, хроми
да ходят и слепи да гледат; и
Åâ.Ì.15:29-31
прославиха Бога Израилев.
Мъдростта, която иде отгоре142, първо е чиста, после –
мирна, приветлива, благопокорна, пълна с милост и добри
Ìъäðîñò
плодове, безпристрастна и
нелицемерна.
Тогава им отвори ума, за да
ßñíота
разбират писанията.
И Мъдростта бе оправдана от
всичките си чеда.
Докато имате Виделината,
вярвайте във Виделината, за да
сте синове на Виделината.
Така да просветне вашата
Ñúãëàñèå
Виделина пред човеците, за да
видят добрите ваши дела и да
прославят вашия Отец, Който
е на небесата.
Блажени са милостивите, заÑú÷óâñòâèå
щото те помилвани ще бъдат.
В този час зарадва се духом
Ðàäîñò
Исус и рече: Благодаря Ти, Отче,
Господи на небето и Земята, че
Си скрил това от мъдри и разумни, а открил Си го на младенци;
Æúëòè
ëъ÷è

Èàê.3:17
Åâ.Ë.24:45
Åâ.Ë.7:35

Åâ.È.12:36

Åâ.Ì.5:16
Åâ.Ì.5:7
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тъй е, Отче143, защото така бе
угодно пред Тебе.
Радвайте се и веселете се,
защото е голяма на небесата
вашата заплата.
Това ви говорих, за да пребъде
Моята радост във вас и вашата
Радост да бъде пълна144.
Да просветя всички в какво
се състои съзерцаването на тайната145, от векове скрита у Бога,
Който е създал всичко чрез Исус
Христос, та многоразличната
премъдрост Божия да стане сега
чрез Църквата известна на Началствата и Властите небесни.
Затова и ние от деня, в който
чухме това146, не преставаме да
се молим за вас и да просим от
Бога да се изпълните с познанието на Неговата воля, във
всяка премъдрост и духовно
разбиране.
Към външните се отнасяйте
с Мъдрост, като скъпите времето.147
Речта ви148 да бъде винаги с
благодат, подправена със сол,
за да знаете как трябва да отговаряте всекиму.
Ако някому от вас не достига
Мъдрост 149, да проси от Бога,
Който дава богато на всички и

Åâ.Ë.10:21

Åâ.Ì.5:12

Åâ.È.15:11

Åô.3:9,10

Êîë.1:9

Êîë.4:5

Êîë. 4:6
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не укорява, и ще му се даде. Но
да проси с вяра, без да се съмнява
никак, защото който се съмнява,
подобен е на морски вълни, водени и блъскани от вeтроветe150. И
такъв човeк да не мисли, че ще
приеме нeщо от Господ.
Щото Бог на нашия Господ
Исус Христос, Отец на Славата,
да ви даде дух на прeмъдрост и
на откровение, за да Го познаете,
и да просвети вашите сърдечни очи, за да познаете каква
е надеждата на призваните от
Него и какво е богатството на
славното Негово наследство за
светиите.151
Върви подире Ми.

Èàê.1:5-7

Åô.1:17,18
Åâ.È.21:19

Искайте152 и ще ви се даде, тър-

Çåëåíè сете и ще намерите, хлопайте и
ëъ÷è ще ви се отвори. Защото всеки,
Ïëîäîðîäèå

който иска, получава153 и който
търси, намира, и който хлопа,
ще му се отвори.
Давайте и ще ви се даде: мярка добра, натъпкана, стърсена
и препълнена ще ви дадат в
пазвата ви.
И рече на Симон: Оттегли лодката към дълбокото154 и хвърлете
мрежите си, за да уловите риба.

Åâ.Ì.7:7,8

Åâ.Ë.6:38
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А Симон отговори и рече Му:
Учителю, цяла нощ сме се трудили и не уловихме нищо, но
заради Твоята дума ще хвърля
мрежата.
Èçîáèëèå
И като сториха това, уловиха
толкова много риба, че се късаше155 мрежата им.
Åâ.Ë.5:4-6
Гладните изпълни с добрини,
а богатите отпрати празни.
Åâ.Ë.1:53
Търсете първо Царството Божие и неговата Правда и всичко
това ще ви се приложи. Затова
недейте се грижи за утре, защото
утрешният ден ще се погрижи
за себе си.
Åâ.Ì.6:33,34
Вашият Отец знае, че това ви
трябва.
Åâ.Ë.12:30
А Исус, щом чу думите, които
говореха, казва на началника
на синагогата156: Не бой се, само
вярвай!
Åâ.Ìð.5:36
Ñïîêîéñòâèå Елате при Мене всички, които
се трудите и сте обременени, и
Аз ще ви успокоя.
Åâ.Ì.11:28
А когато говореха за това, сам
Исус застана сред тях и им каза157:
Мир вам!
Åâ.Ë.24:36
Слава във висините Богу и на
Земята – Мир, между човеците –
благоволение!158
Åâ.Ë.2:14
Мир ви оставям, Моят мир
ви давам.
Åâ.È.14:27
Ïî÷èâêà
Елате сами настрани в уединено място159 и си починете малко. Åâ.Ìð.6:31
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Това ви казах, за да имате Мир в
Мене. В света скръб ще имате, но
дерзайте, Аз победих света.
Върви подире Ми.
Ñèíè ëъ÷è Аз Съм Истината.
Èñòèíà

Законът чрез Мойсей бе даден,
а благодатта и Истината – чрез
Исус Христос.
А когато дойде Оня, Духът
на Истината, ще ви настави на
всяка Истина.
Духът на Истината, който
произлиза от Отец, Т о й ще
свидетелства за Мене.
Вярата ви и надеждата ви да
са в Бога.
Понеже сте очистили душите
си с послушанието на Истината
чрез Духа за нелицемерно братолюбие, възлюбете се усърдно
един друг от чисто сърце.
Да ви направи Бог наш достойни за званието и да изпълни
със сила всяко благоволение
на благостта и всяко дело на
вярата.160
А според обещанието Му очакваме нови небеса и нова Земя, в
които живее Правда.
Следователно, братя, за това,
което е истинно, което е честно, което е праведно, което е
чисто, което е любезно, което

Åâ.È.16:33
Åâ.È.21:19
Åâ.È.14:6

Åâ.È.1:17

Åâ.È.16:13

Åâ.È.15:26
I Ïåò.1:21

I Ïåò.1:22

II Ñîë.1:11

II Ïåò.3:13
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е доброхвално, за това, което е
добродетел и което е похвала, за
това мислете.
Има различни дарби, но Духът
е един и същ; има различни служби, но Господ е един и същ.161
Освети ги чрез Твоята Истина,
Твоето слово е Истина.
Аз в тях и Ти в Мене, за да
бъдат съвършени в едно.
Върви подире Ми.

Ôèë.4:8

I Êîð.12:4,5
Åâ.È.17:17
Åâ.È.17:23
Åâ.È.21:19

Âèîëåòî- Ето, давам ви власт да стъпâè ëъ÷è вате на змии и на скорпиони,

и над всяка вражеска сила162; и
нищо няма да ви навреди.
Има някои от стоящите тук,
които няма да вкусят смърт, докато не видят Царството Божие,
Ñèëà
дошло в сила.
Удивяваха се на учението Му,
защото Неговото слово беше с
власт.
Âëàñò
Какво е това Слово, Той с власт
и сила повелява на нечистите
духове и те излизат?
А вие стойте в Йерусалим,
докато се облечете със сила
отгоре.
Отсега Син Човечески ще седне163 отдясно на силата Божия.
Ìîãъùåñòâî Силният ми стори нещо велико164 и свето е Неговото име.

Åâ.Ë.10:19

Åâ.Ìð.9:1

Åâ.Ë.4:32

Åâ.Ë.4:36

Åâ.Ë.24:49
Åâ.Ë.22:69
Åâ.Ë.1:49
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И пристъпи Исус, заговори
и рече: Даде Ми се всяка власт
на небето и на Земята. Идете,
прочее, научете всички народи и
кръщавайте ги в името на Отец
Åâ.Ì.28:18,19
и Син, и Свети Дух.
ÀìåтèñòîКойто е най-малък между
âè ëъ÷è всички ви, той ще бъде голям.
Ñïàñåíèå
Ñìèðåíèå

Åâ.Ë.9:48

По-големият между вас да ви
Åâ.Ì.23:11
бъде слуга.165
Който възнесе себе си, ще се
смири и който смири себе си,
Åâ.Ì.23:12
ще се възнесе.
Дойде по внушение на Духа
Åâ.Ë.2:27
в храма.
Видяха очите ми Твоето спаÅâ.Ë.2:30
сение.
Едно е потребно, а Мария избра добрата част, която няма да
Åâ.Ë.10:42
ª се отнеме.
Остани с нас, защото е привечер и денят се превали. И Той
влезе, за да остане с тях. И като
седна с тях на трапезата, взе
хляба, благослови, преломи и
им подаваше; и отвориха им се
Åâ.Ë.24:29-31
очите и те Го познаха.166
Êîë.3:14
Свръзка на съвършенството.
Върви подире Ми.
Åâ.È.21:19
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Чисто и непорочно благочестие пред Бог и Отец е това:
да наглежда сираци и вдовици
в скърбите им167 и да пази себе
си неосквернен от света.
Всички ние от Неговата пъл×èñòîòà
нота приехме и благодат след
благодат168.
Да започнем от началното
Христово учение и да се стремим
към съвършенство.169
Пристъпихте към планината
Сион и към града на Живия
Бог, небесния Йерусалим, и
към безчетни Ангели, към
тържествения събор170 и Църквата на Първородните, които
са написани на небесата, и при
Бога, съдник на всички, и при
Ñúâúðøåí- духовете на праведните, които
са стигнали до съвършенство.
ñòâî
Законът не доведе нищо до
съвършенство, а въведе се171 една
по-добра надежда, чрез която се
приближаваме към Бога.
Клетвеното Слово172, което е
след закона, постави Сина, Който е съвършен навеки.
По Своята милост Той ни
спаси с окъпването на възраждането и с подновяването от Духа
Свети, когото изля обилно върху
нас чрез Исус Христос, нашия
Спасител.
Áеëè
ëъ÷è

Èàê.1:27

Åâ.È.1:16

Åâð.6:1

Åâð.12:22,23

Åâð.7:19

Åâð.7:28

Òèò.3:5,6
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Като съм уверен в това173, че
Оня, който е започнал във вас
доброто дело, ще го върши дори
до деня на Исус Христос.
Благодатта на нашия Господ
Исус Христос да бъде с всички
вас. Амин.

Ôèë.1:6

Î.È.22:21
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ÏËÎÄÚÒ ÍÀ ÄÓÕА
Áял ëъ÷

Ñåäìòе
äóõîâå

Съвършени в едно.
Виделина на света –
Христос.
Слага под печат звездите.
Неизследимото богат ство
Христово.

Аз Съм Животът.
Аз Съм Сароново цвете.
Любовта е от Бога.
2. Ïîðòîêà- Сред тебе е Светият.174
ëов
Създание ново.
3. Æъëò
Мъдростта съгради дома си.
4. Çåëåí
На когото името е Отрасъл.
Аз Съм лозата.
5. Ñèí
Аз Съм Истината.
Очªсти сърцата им с вярата.
6. Вèîëåòîâ Силният ми стори нещо велико.
Царството Божие не е в слово,
но в сила.
7. ÀìåтèñАз в тях и Ти в Мене.
òîâ
Кротък и смирен на сърце.
8. ÄèàìàíБяло камъче със седем очи.
òен
Ще видите небето отворено и
Ангелите Божии да възлизат и
слизат над Сина Човечески.
9. Ñâеòúë
Седемте Духове.
Седемте Лъчи.
×åðâåí
1.
Ðîçîâ

Åâ.È.17:23
Åâ.È.8:12
Èîâ.9:7
Åô.3:8
Åâ.È.14:6
Ï.Ïеñ.2:1
I È.4:7
Îñ.11:9
II Êîð.5:17
Ïð.9:1
Çàõ.6:12
Åâ.È.15:5
Åâ.È.14:6
Äеÿí.15:9
Åâ.Ë.1:49
I Êîð.4:20
Åâ.È.17:23
Åâ.Ì.11:29
Çàõ.3:9

Åâ.È.1:51
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Седемте Съзвучия.
В пълнота на Божието единство.
Очистени175 седем пъти.
Възлюбени, сега сме Божии
чеда.
Участници176 в Божественото
естество.

Ïñ.12:6
I È.3:2
II Ïåò.1:4

