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Ученикът трябва да благодари от сутрин до вечер за всичко, 
което вижда около себе си. Тогава струите на Любовта ще по-
текат през неговата душа.

Учителят
(Свещени думи на Учителя, София 1938 г.)

Ученикът трябва да бъде благодарен на това, което Учите-
лят му дава, и да върви напред. Учителят никога няма да оста-
ви ученикът да се спре.     

Ученикът чувства подкрепата, която иде от Учителя, от ця-
лото Небе. Това го изпълва всеки момент с благодарност и бла-
гоговение.

Учителят
(Свещени думи на Учителя, София 1938 г.)

Учителю, благодарим Ти за Божественото Слово, с което ни 
дари. Израз на нашата благодарност ще е изучаването и прила-
гането Му от всеки ученик, на когото съзнанието се е отклю-
чило за Него, за Словото.
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ПослBдното мBсто. 
 

“Но кога те поканятъ, иди и седни на послBдното мBсто, 
за да ти рече, кога дойде този който те е призвалъ: 

Приятелю, възлBзъ по-горB. Тогазъ щешъ има слава прBдъ тBзи 
които сBдатъ съ тебе наедно.1 ”. 

 
Учението на съврBменния свBтъ е учение за заемане първото 

мBсто. Да седнешъ на послBдното мBсто, и да седнешъ на 
първото мBсто, и въ двата случая трBбва да имашъ знания. 
Защото, ако всичко, което съставлява човBка, се събере само въ 
главата, ще имаме човBкъ само отъ една глава. При това 
положение, съ какво ще ходи човBкъ, съ какво ще работи, съ 
какво ще диша, съ какво ще яде? - Той ще бAде само глава - 
голBма, разумна глава. Ако човBкъ вземе послBдното мBсто, 
значи главата влиза вAтрB въ самото тBло. Какво ще бAде 
тогава положението на човBка? 

Сега, имайте прBдъ видъ, че Христосъ казва: “Вземи 
послBдното мBсто, за да вземешъ първото мBсто”! Той не казва: 
“Вземи първото мBсто, за да вземешъ послBдното мBсто”. Това 
нBщо и военнитB го знаятъ, за което си иматъ и своя тактика. 
Това нBщо и богатигB го знаятъ; това нBщо и ученитB хора го 
знаятъ; това нBщо и духовнитB хора го знаятъ. Обаче Христосъ 
въ смисъла на този стихъ е внесълъ една малка, скромна идея. 
Този стихъ не съдържа много нBщо. Върху него може да се 
каже много малко нBщо. Този стихъ не е отъ богатитB стихове. 

                                                 
1 Лука 14:10 
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Азъ го наричамъ бBдна почва, която трBбва да се тори, да се 
полива, да се прBработи, за да може да даде нBщо. 

Христосъ казва: “Когато тB поканятъ на свадба, седни на 
послBдното мBсто”! Защо трBбва да заемаме послBдното 
мBсто? Често, въ геометрията се опрBдBля проекциитB на 
разнитB силови линии, които дBйствуватъ въ разни посоки, въ 
разни направления - въ лBво - въ дBсно, нагорB - надолB. По 
нBкой пAть 6-7 линии, като се срещнатъ означаватъ сили, 
които дBйствуватъ въ разни посоки. ТBзи силови линии не 
могатъ да дойдатъ до едно споразумBние, освBнъ ако иматъ 
една равнодBйствующа, която да ги приведе въ една посока, за 
да се образува едно движение. Това е необходимо, за да 
видимъ каква е реалностьта на нBщата въ това движение. 
СлBдователно, разнороднитB енергии трBбва да се прBвърнатъ 
въ еднородни. Какво разбираме подъ думата еднородни? Тази 
дума е двузначеща. Въ най-ограниченъ смисълъ, това значи, че 
тия сили трBбва да иматъ една посока на движение. ЗапримBръ, 
всички овци сA еднородни. По какво? Че всички пасатъ трBва. 
Всички вълци сA еднородни. По какво? - Че всички ядатъ месо. 
Всички риби сA еднородни. По какво? - Че живBятъ въ водата. 
Разбира се, тия чърти, било за овцата, било за вълка, било за 
рибата, не сA толкова сAществени, но азъ изваждамъ слBдното 
заключение: ние трBбва да вBрваме въ реалностьта на нBщата, 
въ реалностьта на живота. Питамъ: въ какво седи реалностьта 
на живота? Тази реалность въ тBлото ли е? Тази реалность въ 
чувствата, които ние прBживBваме ли е? Тази реалность въ 
мисъльта, която имаме, ли е? 
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И тъй, въ свBта има три вида реалности, които трBбва да се 
опрBдBлятъ. Първата реалность азъ наричамъ “реалность на 
движение”. Въ туй движение има промBни и измBни на 
формитB, то се отнася само до материялния свBтъ. Туй 
движение се нарича “движение на прBсBкване”, т. е. 
движението не е непрBривно, а прBривно. Всички сили на 
физическия свBтъ дBйствуватъ на прBсBкулки, движението въ 
тBхъ не е постоянно. Ако една граната се хвърли, тя може да 
полети на 10-15-20-50-100 километра разстояние, но все пакъ 
ще падне нBкAдB, все ще се прояви тази реалность. Нашата 
земя, която се движи изъ пространството, е сAщо едно ядро 
изхвърлено, но единъ день и тя ще прBстане да се движи, ще се 
измBни, ще остарBе, ще почне да се разкапва и ще изчезне, а на 
мBстото и ще се яви друга земя. Отъ тази земя, на която сега 
живBемъ, нBма да остане нито поменъ. Ще кажете: докажи 
това! Мога да го докажа, но не въ единъ часъ, а ми трBбватъ 
най-малко 5-6 часа да ви доказвамъ съ математически, съ 
геометрически данни прBсичанията на всички тия линии, 
плоскости отношенията, които сAществуватъ между тBхъ. 

Втората реалность азъ наричамъ “реалность на увеличение”. 
Въ увеличението се забBлBзва едно характерно свойство, че въ 
него има съдържание. Туй свойство на тBлата срBщаме и въ 
физиката. Азъ взимамъ думитB движение, уголBмяване и 
разширение малко въ специфична форма. Втората реалность се 
отнася до нашитB чувства, до духовния свBтъ. Тази реалность 
има посока на дължина и на ширина. Въ нея движението на 
дължината е непрBривно, но въ движението си на широчина е 
ограничена. ЗапримBръ, една рBка е ограничена въ широчината 
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си, но дължината и не е ограничена. Тази рBка се движи 
непрBривно, нейното движение не може да се ограничи. Тя 
най-послB ще се влBе въ океана, и слBдъ като се влBе въ океана, 
пакъ ще продължава своето движение. СлBдователно, въ 
втората реалность движението на дължина е непрBривно, но на 
широчина е прBривно - все ще се усBти нBкакво ограничение на 
чувствата. Много хора въ свBта се поврBждатъ. Отъ какво? - 
Отъ разширение на своитB чувства. Въ чувствата трBбва да има 
стрBмежъ, но никога чрBзмBрно разширение. Увелечаватъ ли се 
чрBзмBрно, образува се едно ограничение, а послB се явява 
едно вAтрBшно движение, едно вAтрBшно въртене. Туй 
психологически е вBрно. Много хора заболBватъ именно по 
тази причина, че не могатъ да реализиратъ туй чрBзмBрно 
проявление на чувствата си. За да могатъ тия имъ чувства да се 
реализиратъ, трBбва да иматъ цBль, къмъ която да се стремятъ, 
да се движатъ. Или, съ други думи казано, човBкъ трBбва да 
обича нBкого. Ние обичаме Бога. Мислите ли, че единъ день 
може да постигнете Бога? Не, ние можемъ да се влBемъ въ 
Бога, но никога нBма да Го разберемъ. Не се изисква отъ насъ 
да разберемъ Бога. Ние можемъ да познаемъ Бога, но да Го 
разберемъ, нBма защо. Бога по форма не можемъ да разберемъ. 
Най-послB, какво ще разберете отъ Бога? Той нBма форма, 
нBма тBло, а е единъ чистъ, святъ Духъ - чиста, абсолютна 
свBтлина. Той е основа на всBко нBщо. Ако искашъ да 
разберешъ Бога, да обхванешъ Божественото, ти ще изгубишъ 
съзнанието си, ще паднешъ въ единъ вBченъ сънь, всичката ти 
енергия ще се разлBе. 
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Третата реалность азъ наричамъ “реалность на разширение”. 
За да разберете, по какво се отличава тя отъ другитB форми, ще 
ви дамъ една специална форма. ПрBдставете си, че имате една 
обикновена соба, пълна съ въглища. ПрBди да сA запалени 
вAглищата, тB сA ограничени въ собата, но слBдъ като се 
запалятъ, собата вече не може да ги ограничи; топлината, която 
се образува отъ тBхъ, се лAчеизпуска по всички посоки. ТBзи 
лAчи могатъ ли да се ограничаватъ отъ самата соба? - Не. 
СлBдователно, въ третата реалность, никой не може да 
ограничи влиянието на нBщата. Затова казваме, че човBкъ може 
да бAде свободенъ само въ своята мисъль. Никой не може да 
ограничи влиянието на мисъльта. Въ движението си човBкъ 
може да се ограничи, само ако се движи много бързо по 
извBстенъ наклонъ и въ това си движение срещне нBкаква 
прBграда. Щомъ дойде до една прBграда, той ще спре. Щомъ 
чувствата на човBка прBдставляватъ вода, то въ движението на 
чувствата си, той може да има удължаване, уголBмяване може 
да има завиване на една или друга страна. НBкои казватъ: този 
човBкъ кръшка много. Въ дължината си една рBка може да 
кръшка, може да прави завивания отъ тукъ - отъ тамъ, но тя 
има цBль, иска да постигне своето намBрение. Когато хората 
казватъ за нBкого, че много кръшка, то значи, че не изпълнява 
своя мораленъ дългъ. Това не е право. Нима онBзи, които не 
кръшкатъ, изпълняватъ своя мораленъ дългъ? Вземете онази 
жаба, която не кръшка, която не крBка въ водата, изпълнява ли 
тя своя дългъ? Тя не крBка, защото чака да дойде нBкоя муха 
наблизо до нея, или да кацне на нея, и тя да я глътне. Изгубватъ 
се мухитB една по една въ нейната уста. Казватъ: какъвъ 
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философъ е тази жаба! Да, философъ е тя, но вижте я, колко 
кръшка тя, като я хване нBкоя змия! Когато се доближи нBкоя 
змия до жабата, и тя кръшка като мухата. Жабата казва: “Тази 
наука е много лоша.” Като е лоша, не гълтай мухитB цBли! 
Това значи: гълташъ ли, ще те гълтатъ. Защо змията гълта 
жабата цBла? - Защото и жабата гълта мухитB цBли. Има единъ 
законъ въ природата: съ каквато мBрка мBришъ, съ такава ще 
ти се отмBри. 

Сега, ще ви приведа единъ малъкъ примBръ. Единъ великъ 
Учитель изпраща своя ученикъ да се учи да плава. Ученикътъ 
запитва: животътъ не може ли да мине безъ плаване? - Не 
може, отговаря Учительтъ. Плаването е една необходимость, и 
ако ти не се научишъ да плавашъ, то единъ день ще ти 
потрBбва въ живота, и като не умBешъ да плавашъ, ще 
изгубишъ живота си. Ученикътъ казва: “Азъ нBмамъ свободно 
врBме да отивамъ сега да се уча да плавамъ. Имамъ много 
важна работа. Поканенъ съмъ да заема единъ много важенъ 
постъ. Плаването е нужно за моряцитB. Ти ми кажи друго 
нBщо!” Обаче, като заелъ тази велика длъжность въ живота, 
направилъ едно прBстAпление и го подвели подъ отговорность. 
Той хукналъ да бBга, да се укрива, но като бBгалъ, дошълъ до 
една рBка, която трBбвало да прBплава. Като не знаялъ да 
плава, потъналъ въ рBката и се прBвърналъ въ единъ хубавъ 
шаранъ, който тежBлъ 10 килограма. Туй е лошото, че не се 
умира. По едно врBме, рибари го хванали и го турили на една 
пиростия да го пекатъ. Сега му дошло на ума за неговия 
Учитель, който го каралъ да се учи да плава. Запитва той 
Учителя си: Учителю, защо ми даде тази беля, това нещастие? 
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Защо ми се струпа всичко това на главата? - Защото не се научи 
да плавашъ. Така и вие сега, казвате, че страдате много. Но 
задали ли сте си въпроса, като философи, като християни, като 
разумни сAщества и най-послB като българи защо страдате? 
Дайте си единъ философски отговоръ на този въпросъ. Най-
послB казвате: е свBтътъ е такъвъ! СвBтътъ е лошъ. - Това не е 
философия. Това не е разрBшение на въпроса. СвBтътъ е 
създаденъ все отъ културни сAщества. Има други причини, 
които създаватъ страданията. СлBдователно, ако ти не знаешъ 
да плавашъ ще изгубишъ живота си. Азъ прBвеждамъ тази 
мисъль: ако твоитB чувства нBматъ опрBдBлена посока на 
движение, ако твоитB чувства не се стремятъ къмъ Бога, ти ще 
станешъ шаранъ, ще те пекатъ на пиростия; а пъкъ ако 
разбирашъ Бога, ще имашъ опрBдBлено движение, ще можешъ 
да владашъ водитB. Тъй че, който отива къмъ Бога, ще има 
свобода, ще има движение въ себе си, ще влада водата, т. е. ще 
познава реалностьта на нBщата. Който живBе въ водата, 
ограничава се отъ нея, а който живBе извънъ нея, влада водата. 
СлBдователно, за да владаме извBстна реалность, трBбва да сме 
извънъ нея. 

СъврBменнитB хора казватъ: безъ кAщи не може, и безъ 
парици не може. Не е въпросътъ въ паритB. Не е въпроса и въ 
кAщата. Когато ние искаме да убBдимъ съврBменнитB хора, че 
може и безъ кAща. ТB казватъ: какъ, безъ кAща! - Не може 
безъ кAща. Когато казваме, че може безъ кAща, подразбираме, 
че нBма да живBете като рибитB въ водата, а ще живBете 
извънъ водата и ще я употрBбявате само когато искате. Въ 
дадения случай ти ще бAдешъ господарь на положението си. 
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И тъй, човBкъ трBбва да заеме послBдното мBсто. 
ПослBдното мBсто е физическиятъ свBтъ. Отъ физическото 
трBбва да започнете. Вие трBбва да изучите физическия свBтъ 
въ неговата пълнота, та като разбирате, физическия свBтъ, 
когато дойде вашиятъ Учитель, ще може да ви прBдаде по-
висока наука, ще се качите една стAпка по-нагорB. Азъ 
гледамъ, дойде нBкой при мене, челъ Библията отъ единия край 
до другия, та като дошълъ до Откровението, пита: какво искалъ 
да каже евангелистъ Иоанъ? Е, то е много лесна работа. Азъ 
нBма да тълкувамъ думитB на Иоана, но ще извикамъ свети 
Иоанъ и ще му кажа: кажи на този човBкъ, какво си искалъ да 
кажешъ. Азъ вBрвамъ, че евангелистъ Иоанъ е живъ. НBкой 
казватъ: какво е искалъ да каже Христосъ? Азъ нBма какво да 
коментирамъ ХристовитB думи. Азъ се занимавамъ съ други 
работи, съ които хората не се занимаватъ, размишлявамъ върху 
великитB Божии думи въ свBта. Това е най-естествено! НBма 
защо да ходя да прBпятсвувамъ на хората, да се занимавамъ съ 
работи, съ които и тB се занимаватъ. Тамъ, дBто мBстото е 
посадено, отлично е. Тамъ, дBто хората сA обработвали, нBма 
защо и азъ да ходя. Има много други мBста необработени. Сега, 
разработени ли сA въ нашето естество всички мBста? Всички 
искаме да имаме отличенъ животъ, да бAдемъ добри. Но знаете 
ли законитB на доброто? Знаете ли, какво нBщо е доброто, само 
по себе си? Има една окултна формула, която гласи, че доброто 
се ражда отъ Любовьта. Какъ? Онзи земледBлецъ, който иска 
да сBе житото, трBбва да знае начина, по който се сBе житото! 
ТрBбва да знае още и врBмето, по което се сBе, а при това 
трBбва да избере и най-хубавото сBме. Ние казваме: “трBбва да 
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бAдемъ добри”, или “трBбва да се любимъ”. За Любовьта вие 
вече имате извBстно понятие. Питамъ: тази любовь, която 
свBтътъ разбира, любовь ли е? - Не е. Любовьта е една 
реалность извънъ физическия свBтъ. ДBйствително, когато 
дойде Любовьта въ свBта, тя произвежда врBменно движение и 
постоянно движение, врBменни течения и постоянни течения, 
врBменни разширения и постоянни разширения, но самата 
Любовь не е нито въ движенията, нито въ увеличенията, нито 
въ разширенията - тя е извънъ всичко това. Любовьта е извънъ 
нашата воля, извънъ нашето сърдце, извънъ нашия умъ - тя има 
само допирни точки, въ които се проявява. Често вие се 
намирате подъ едно заблуждение и казвате: Любовьта е вAтрB 
въ мене. - Това е човBшко разбиране. Любовьта не е вAтрB въ 
тебе. Ако Любовьта бBше вAтрB въ тебе, най-първо ти нBмаше 
да бAдешъ такъвъ човBкъ, какъвто се проявявашъ. По какво 
познаваме, че Любовьта е вAтрB въ насъ, и вънъ отъ насъ? 
Какво трBбва да разбираме, когато казваме, че Любовьта е 
вAтрB въ насъ, или вънъ отъ насъ? - Ако Любовьта бBше вAтрB 
въ насъ, както нBкои казватъ, ние трBбваше да имаме вBчната 
топлина, никога не трBбваше да истиваме. ТрBбваше да имаме 
вBчната свBтлина и никакво зло не трBбваше да сAществува въ 
душата ни. Но понеже Любовьта дBйствува вънъ отъ насъ, има 
единъ процесъ на истиване, вслBдствие на което се заражда 
едно гниене. Това, което свBтътъ днесъ изживBва, азъ го 
наричамъ “процесъ на гниене” метаморфозиране на материята 
отъ едно състояние въ друго, вслBдствие на което става една 
вAтрBшна пертурбация. Всички съврBменни хора заболBватъ и 
търсятъ начини за своето лBкуване чрBзъ лBкаритB, а не 
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търсятъ причинитB на болBститB въ нBкакви дълбоки, 
вAтрBшни процеси. Въ окултната наука, обаче, ние гледаме 
друго-яче на болBститB; ние гледаме друго-яче на злото, на 
доброто, на Любовьта. СлBдователно, при сегашнитB условия, 
Любовьта действува врBменно отвънъ, докато човBшкиятъ 
организъмъ свикне, понеже при сегашния си съставъ 
организмътъ не може да изнесе тия силни движения, тия силни 
уголBмявания, тия силни разширения, които произвежда 
Любовьта. СлBдователно, отвънъ трBбва да дойдатъ тBзи 
нBжни движения, тBзи нBжни уголBмявания, тBзи нBжни 
разширения. И тъй, Любовьта трBбва да дойде отвънъ - отъ 
слънцето, отъ звBздитB, отъ хората, отъ растенията. И когато 
казваме, че човBкъ се влияе, туй е влиянието, за което се 
говори. Отъ великото ние приемаме една малка топлинка. 

Второто заблуждение, което се явява въ свBта, зависи отъ 
желанието ни да заемаме първитB мBста. За да изясня мисъльта 
си, ще ви приведа единъ интересенъ примBръ. Графъ Бармуци, 
младъ, ученъ човBкъ, който се занимавалъ съ окултнитB науки, 
ималъ три автомата, които могли да говорятъ. Когато ставалъ 
сутринь, първия автоматъ му казвалъ: господарю, ти си силенъ, 
красивъ, младъ човBкъ, като тебе нBма другъ подобенъ, 
използувай своята младость! По обBдъ, вториятъ автоматъ му 
казвалъ: господарю, ти си най-учениятъ човBкъ въ свBта, като 
тебе нBма другъ, използвай своята ученость! Къмъ вечерьта 
третиятъ автоматъ му казвалъ: господарю, ти си най-
благородниятъ човBкъ, съ най-чиста, съ най-фина кръвь, като 
тебе нBма вторъ по свBта, използвай своето благородство и 
твоята добрина! Така живBлъ графъ Бармуци цBли 40 години. 
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Единъ день му дошла една нова идея и си казва: какъ тъй, вие 
казвате, че съмъ младъ, че съмъ ученъ, и че съмъ добъръ и 
благороденъ човBкъ. Младъ бBхъ, но сега не съмъ тъй младъ, 
както едно врBме, и не можахъ да използвамъ своята младость. 
Ученъ бBхъ, но не можахъ да използвамъ своята ученость, тя не 
можа да се увеличи. Добъръ бBхъ, но моята доброта не можа да 
се увеличи. Той врътва ключа, и веднага се явява първиятъ 
автоматъ, който изказва изречението: ти си най-младиятъ и 
най-красивиятъ човBкъ, но знай, че скоро ще остарBешъ. 
Хубава е тази философия; както виждамъ, нататъкъ отива си 
казва графа. Къмъ обBдъ идва вториятъ автоматъ и му казва: ти 
си най-учениятъ и най-свBдущиятъ човBкъ, но знай, че скоро 
ще остарBешъ и тогава ще оглупBешъ. Най-послB, вечерьта 
идва третиятъ автоматъ и му казва: ти си най-благородниятъ и 
най-добриятъ човBкъ, но знай, че като остарBешъ, ще изгубишъ 
своето благородство и своята доброта. Питамъ графъ Бармуци: 
при първото твърдение, че е младъ, разрBши ли въпроса? Що 
отъ това, че е младъ човBкъ? Използва ли своята младость? Че 
е ученъ човBкъ, що отъ това? Използва ли своята ученость? Че 
е добъръ, че е благороденъ човBкъ, що отъ това? Използва ли 
своята доброта, своето благородство? Че е младъ, добрB, но 
какъ трBбва да използва своята младость? Ето единъ много 
важенъ въпросъ. Че е ученъ, разбирамъ но въ какво отношение 
трBбва да използва своята ученость? Че е благороденъ добрB, 
но въ какво отношение трBбва да използва своето 
благородство. Това сA въпроси, които трBбва да разрBши всBки 
самъ за себе си, и отъ правилното разрBшение на тия въпроси 
зависи неговото развитие. Ако ние сме млади и чакаме другитB 
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да разрBшатъ въпроса, какъ да използуваме нашата младость, 
ние ще имаме най-голBмитB изпитания. Това, че нBкой е младъ, 
показва, че той носи въ себе си една велика задача, която 
трBбва да разрBши. Е, младъ съмъ, казва нBкой. ВсBки младъ е 
на изпитание въ свBта. Майката казва на младия си синъ: 
синко, гледай да се събирашъ съ другари, да ходишъ на 
театъръ, на концертъ, на балове; пъкъ гледай да си намBришъ 
нBкоя другарка за живота, но непрBменно да има парички! 
Майката е първиятъ автоматъ, който дава възпитание на своя 
младъ синъ. Свършва синътъ въ странство, връща се дома си, и 
бащата, вториятъ автоматъ му казва: ехъ, синко, ти си много 
по-ученъ отъ мене; въ наше врBме нBмаше такива училища, 
нBмаше такива учени, като тебе. Използвай твоето знание, ти 
знаешъ какъ. Казвамъ, ето вториятъ автоматъ, който дава лошъ 
съвBтъ на своя синъ. Той дава лошо учение. Въ какво седи това 
учение? - УтрB синътъ изпъди баща си отъ кAщи, не иска 
такъвъ простъ баща въ дома си. И тогава бащата дава едно 
заявление до сAда, дава сина си подъ сAдъ, иска сAдътъ да се 
произнесе, колко трBбва синътъ му да плаща. Е, моля ви се, 
сAдътъ ли трBбва да опрBдBля, какви да бAдатъ отношенията 
между бащата и сина? Ако се остави сAдътъ да се произнася, 
какви да бAдатъ отношенията между бащата и дBцата, всичко 
въ свBта пропада, всичко е свършено. Азъ бихъ употрBбилъ за 
случая едно силно българско изречение: всичко ще отиде по 
дяволитB. Но ще кажа малко по-меко: отъ тази философия 
нищо нBма да излBзе. Най-послB иде обществото, което казва: 
ето единъ много ученъ, много религиозенъ, много набоженъ 
човBкъ, да му дадемъ единъ високъ санъ. Да го направимъ 
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държавникъ, или нBкой проповBдникъ, да проповBдва на 
обществото, или нBкое високо лице. Какво ще се проповBдва 
на обществото? СвBтътъ така нBма да се поправи. Значи, въ 
дадения случай обществото се явява като трети автоматъ. Най-
послB, ние ще се намеримъ въ положението на графа Бармуци, 
когото запитали: какво трBбва да се прави, за да може човBкъ 
правилно да се развива? Той казва: ще пенсионирашъ своитB 
автомати отвънъ, ще останешъ самъ и като ставашъ сутринь, 
ще четешъ и ще се молишъ. Какво ще разберешъ отъ четенето? 
Ще работишъ разумно. Защо ти е молитвата? - Молитвата е 
единъ законъ на поливане. Азъ сега употрBбявамъ закона на 
молитвата, като законъ за поливане. НBкой казва: защо трBбва 
да се моля? Чудни сA хората! Молитвата е единъ символъ! Въ 
цBлъ свBтъ се възнасятъ молитви. Молитвата е единъ символъ, 
чрBзъ който се привличатъ всички добри влияния. Слънчевата 
свBтлина, слънчевата топлина, дъждътъ, влагата, това сA 
добритB влияния при молитвата, за да може да расте всичко 
онова, което е посBто. Когато единъ човBкъ се моли, всичко 
наоколо му трBбва да расте и да се развива. Въ това растене 
трBбва да има единъ благороденъ и възвишенъ поривъ. Всички 
богати хора трBбва да раздадатъ имането си. НBкои отъ васъ се 
плашатъ, като чуятъ да имъ се говори да раздадатъ имането си. 
ТB се боятъ, че ще го изгубятъ. Не е така. Чудни сте вие! Ако 
онзи голBмъ китъ би пожертвувалъ голBмата си глава, голBмата 
си уста, съ които би глътналъ всBки едного, какъ мислите, 
какво би изгубилъ той? Ако за сметка на това, което 
пожертвува, придобие една малка човBшка глава, какво губи? 
Ако нBкой философъ дойде и каже на нBкого: слушай, ти 
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трBбва да се отречешъ отъ майка си и отъ баща си, да влBзешъ 
въ свBта между хората и да приемешъ тBхната философия, 
глупаво ли ще бAде това негово положение? И когато 
Христосъ казва да се откажемъ отъ себе си, отъ всичко 
врBменно и прBходно, то значи да се откажемъ отъ своятъ 
жабешки свBтъ - да гълтаме мухи, и да добиемъ онази ангелска 
форма. Че кой отъ васъ не гълта цBли мухи? Ами че онBзи 
агънца, прасенца, кокошки не ги ли гълтате? Колко овци, колко 
волове сA изядени отъ васъ? НBкои казватъ: ами че и науката 
подържа, че е добрB да се ядатъ агнета. РелигиознитB пъкъ 
казватъ, че въ Писанието било писано, че всичко, което се 
продава въ месарницитB, може да се яде. Какъ, въ Писанието 
било писано? Че имало ли е месарници тогава? Като ви казвамъ 
това, да не ви е обидно. Когато ви се каже една Истина, вашитB 
сърдца трBбва да затрептятъ отъ желание да я чуятъ; и като 
погледнете на онBзи ваши братя, които сA готови да 
жертвуватъ всичко, сAщо така трBбва сърдцата ви да 
затрептятъ. Не че у васъ нBма вAтрBшенъ поривъ - има такъвъ, 
но сAщеврBменно има и едно вAтрBшно заблуждение. Като 
казвамъ, че човBкъ трBбва да раздаде всичкото си имане, азъ не 
подразбирамъ, че това раздаване трBбва да стане неразумно. 
Азъ съмъ за разумното раздаване. Онзи, който трBбва да 
раздаде своето имане, онзи, който трBбва да се откаже отъ 
майка си, отъ баща си, отъ жена си, отъ дBцата си, трBбва да 
бAде най-добриятъ, най-разумниятъ, най-благородниятъ 
човBкъ, на когото душата е изпълнена съ трептения за Божията 
Любовь. И такъвъ човBкъ, като раздаде имането си, ще знае 
кому да го раздаде. Какъ ще познаемъ кои сA такива хора? Има 
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единъ инструменъ, който още не е познатъ на съврBменнитB 
учени хора, но съ него си служатъ източнитB народи, главно 
индийцитB. Той имъ служи за измBрване живата енергия у 
човBка. Когато умре нBкой добъръ човBкъ, въ този 
инструментъ се усBща подигане температурата на цBлото 
човBчество. Това показва, че температурата на цBлото 
човBчество се е подигнала на около една десет-милионна часть 
отъ единицата топлина, взета за основна мBрка. Тъй както съ 
калориметритB се опрBдBля количеството на погълнатата и 
изразходваната топлина, така и съ този инструментъ се 
отбBлBзва повишението температурата въ организма на цBлото 
човBчество. Когато пъкъ умре нBкой грBшникъ, забBлBзва се 
пакъ сAщата пропорция - температурата тукъ се понижава съ 
една десет-милионна часть отъ първоначалната температура на 
общия организъмъ. Благодарение обаче на това, че когато 
умратъ хиляда лоши хора, температурата се понижава съ една 
десет-милионна часть отъ единицата топлина, когато пъкъ 
умре само единъ добъръ човBкъ, температурата се повишава съ  
една десет-милионна часть отъ единицата топлина, 
човBчеството може да се подържа - иначе то би отишло по 
дяволитB. Какво значи това, че човBчеството би отишло по 
дяволитB? - То значи, че всички щBхме да се смразимъ, и 
никаква култура не би сAществувала на земята. Благодарение 
на това, друго нBщо щBше да има въ природата. Това сA 
отвлBчени нBща, които, ако биха ви се говорили, щBха да 
внесатъ нBщо много добро въ васъ, но щBха да внесатъ и 
съмнBнието. Вие тукъ на земята, считате съмнBнието като 
нBщо невидимо, но ако влBзете въ духовния въ ангелския 
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свBтъ, тамъ дBто става разширение на нBщата, ще видите, че 
съмнBнието прBдставлява единъ прBдметъ твърдъ като камъкъ. 
И въ онзи свBтъ, както и въ този, сAществуватъ такива камъни. 
Когато питаме ангелитB, какъ се образуваха тия камъни, тB 
казватъ, че сA се образували отъ съмнението на хората. Когато 
ангелитB искатъ да си направятъ една кAщица отъ камъни, тB 
каратъ хората да се съмнBватъ, и отъ тBхнитB съмнBния се 
образуватъ камънитB, съ които си строятъ кAщитB. АнгелитB 
казватъ: ние образуваме въ хората умствени съмнBния, 
религиозни съмнBния, обществени съмнBния, и когато ни сA 
достатъчни тия камъни, съ които ще строимъ, прBставаме да ги 
поставяме на съмнBния. И затова, чувашъ нBкой човBкъ да 
казва: азъ по-рано се съмнBвахъ, но сега прBстанахъ да се 
съмнBвамъ - не се съмнBвамъ вече въ нищо. 

Сега, да дойдемъ до стиха, дBто Христосъ казва: “Щомъ те 
поканятъ на свадба, заеми послBдното мBсто”. ПослBдното 
мBсто е най-износното мBсто. То има даже практическо 
приложение. ЧовBкъ, който е заелъ послBдното мBсто, не се 
нуждае да го пази нBкой отподирB му. КAдBто и да ходи, той се 
намира на най-безопасното мBсто. За такъвъ човBкъ всички 
казватъ: този човBкъ е незабBлBзанъ отъ никого. Въ което 
общество и да влBзе, никAдB не го виждатъ. Но незабBлBзанитB 
хора, тBзи, които държатъ послBдното мBсто, сA хората, които 
движатъ свBта. Питамъ: каква сила на сцBпление има водата? 
Силна ли е тя? Всички ще кажатъ, че сцBплението между 
частичкитB и не е голBмо. Обаче, така ли е? Може да я биете, 
да я сBчете, да я направите на хиляди частици и така да я 
разхвърлите изъ пространството, но нBма да се мине много 
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врBме, и всички тия частици пакъ ще се съединятъ въ едно. Вие 
не мжете да правите интриги съ водата. НBкой пAть хората 
искатъ да правятъ интриги съ своето учение, тъй както се 
опитватъ да правятъ и съ водата. ТB боядисватъ водата на 
синьо, на червено, на зелено и разхвърлятъ частицитB и изъ 
пространството, но послB, като се съединятъ отново всичкитB 
частици, водата е пакъ безцветна. Тя казва: азъ не се лAжа, на 
нищо не се подавамъ. СлBдователно, отъ наше гледище, водата 
е жива. Тогава, какъ ще се разберемъ ние? Като казвамъ, че 
водата е жива, какво подразбирамъ? Азъ не говоря за външното 
проявление на водата, за онBзи елементи, които я образуватъ - 
всичко това не е вода, тъй както тBлото на човBка не е 
човBкътъ. Знаете ли какво е съдържанието на водата? - Въ 
водата се крие единъ вAтрBшенъ, Божественъ, разуменъ 
животъ. НBкои казватъ: е, водата е нBщо неорганично, мъртво, 
не е като човBка. Но, я да се лишимъ ние отъ водата за 1-2 
мBсеца, или за една година, да видимъ, каква култура ще 
имаме! Като пAтувашъ изъ пустинята и носишъ своето празно 
шишенце, какво ти струва всичката философия на Канта, на 
Шопенхауера, на Павла? Казватъ ти : Кантъ! - Вода! 
Шопенхауеръ! - Вода! Павелъ! - Вода! Вода, вода, разбирате 
ли! Не е до външната страна на учението на Павла, нито до 
външната страна на философията на Канта, или на 
Шопенхауера. Христосъ, който е разбиралъ дълбоко смисъла 
на тази вода, казва: “Ще имате единъ изворъ вAтрB въ себе си, 
отъ който ще извира тази вода”. Подъ изворъ Той е разбиралъ 
великата Истина. “И живиятъ хлBбъ сAщо ще бAде въ васъ”. 
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СлBдователно, въ себе си ще носите два елемента, на които ще 
бAдете господари - вода и хлBбъ. 

Сега, нBкои ни срBщатъ и ни питатъ: ти въ какво вBрвашъ? - 
ВBрвамъ въ много работи. ВBрвамъ, че паритB сA сила. 
ВBрвамъ, че война безъ орAжие не може да се води. ВBрвамъ, 
че търговски операции безъ голBми капитали не могатъ да 
ставатъ. ВBрвамъ, че фабрикитB безъ вAглища и безъ пара не 
могатъ да работятъ. ВBрвамъ, че желBзницитB, безъ машиниста 
не могатъ да вървятъ. ВBрвамъ, че човBкъ безъ глава не може 
да живBе. ВBрвамъ, че човBкъ безъ стомахъ, безъ гърди, безъ 
сърдце, безъ нервна система не може да живBе. ВBрвамъ, че 
човBкъ безъ умъ не може да прояви своята мисъль. Азъ 
вBрвамъ въ хиляди други нBща, но въ всички тия вBрвания, кое 
е сAщественото, което би ми опрBдBлило едни правилни 
отношения къмъ Бога, къмъ себе си и къмъ своя ближенъ? И 
затуй, азъ дойдохъ до заключението, че у човBка има само една 
мисъль, само едно чувство и само едно дBйствие, като негови, а 
всичко друго е чуждо. Имамъ ли само една мисъль, това е 
моето богатство. НBкой казва: какъ тъй, да имамъ само една 
мисъль!  - Да, ще имашъ само една мисъль. Нима онзи 
цигуларь, който носи своята хубава цигулка Страдивариусъ на 
гърба си и знае да свири хубаво, има много мисли? Нима онзи 
банкеръ, който носи въ касата си хиляди и милиони левове, има 
повече отъ една мисъль? - И двамата иматъ само по една 
мисъль. Кой, обаче, е по-силенъ? Цигуларьтъ като отиде въ 
село, отваря цигулката си и започва да свири, всички хора се 
събиратъ наоколо му, щедро даватъ. Защо? - Той отваря 
сърдцата на хората съ своето свирене. Банкерътъ като отиде въ 
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нBкое село, никой нищо не му дава, всички искатъ да взематъ 
нBщо отъ него, всички искатъ да направятъ нBкакви операции 
съ него. Банкерътъ е силенъ само поради паритB си, но взематъ 
ли паритB му, изгуби ли богатството си, прBсBкватъ се силитB 
му, всичко отива на вBтъра. Всичкото богатство на цигуларя е 
въ самия него.  Ако ме биха попитали, какво бихъ желалъ да 
стана - цигуларь, или банкеръ? - Ще отговоря: цигуларь. Като 
свиря, и мене ще ми е приятно, и на окрAжаващитB сAщо. 
Хемъ моето сърдце отварямъ, хемъ сърдцето на 
окрAжаващитB. Банкерътъ носи само ключоветB си и като 
дойде прBдъ касата си, цBла наука знае, колко пAти да отваря - 
1, 2, 3, 5 и повече пAти; и като дойде да затваря - пакъ сAщото 
изкуство прилага. Въ него всичко е подъ ключъ. Питамъ: защо 
прави така? - Е, покритото млBко котка не го ближе. Значи, 
много котки има! какво означаватъ затворенитB каси? Азъ 
изваждамъ отъ това нBщо свое заключение. Всички 
съврBменни хора казватъ, че сA морални, а при това каситB 
имъ сA все затворени. Азъ бихъ желалъ да срещна една 
държава, на която каситB да сA отворени. Не казвамъ, че това 
може да стане днесъ, но това заключване на каситB, показва, 
какъвъ е моралътъ на съврBменнитB хора. Ако каситB сA 
отворени и нищо не се губи, ще кажа: браво, у тBзи хора има 
убBждения, има моралъ. Дойде нBкой при нBкоя отворена каса, 
побутне паритB, нищо не взима и пакъ я затваря. Отиде при 
друга нBкоя каса, погледне паритB, побутне ги, пакъ я затвори. 
Азъ бихъ считалъ тъкмо тия хора за възвишени, за благородни. 
Но, разбира се, при сегашнитB условия, паритB поставятъ 
хората на изкушения. И злото е тамъ, че хората иматъ слабость 
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прBдъ златото тъй, както младитB момци прBдъ нBкоя мома. 
Този момъкъ вземе единъ наполеонъ, като своя любовница, 
послB вторъ, трети, пети, до 40-50-100 наполеона, и кой какъ 
мине покрай него, наполеонъ е, хубава мома е, намигне на 
всBки наполеонъ, тури го въ джеба си, зеръ дълга му е рAката и 
казва: хайде сега съ тебе да направя познанство. И така минава 
отъ една на друга, докато най-послB казва: да си върви тази 
младата мома, отдBто е дошла! Но, тази красивата мома, 
Господь така я е направилъ, че въ края на краищата никой не 
може да я изведе. Тя се скрива въ земята, и всички момци 
оставатъ на понедBлникъ. И като ги пита Господь, какво 
правихте до сега, тB казватъ: ходихме да крадемъ моми. СлBдъ 
всичко това хората питатъ: има ли онзи свBтъ? - Разбира се, че 
нBма. Защото, като отидете на онзи свBтъ, ще трBбва да дадете 
отговоръ на вашитB майки, бащи, дBди, какво сте правили тукъ 
на земята. За прBдпочитане е да нBма онзи свBтъ. Кой е онзи 
свBтъ? - Онзи свBтъ е истинскиятъ свBтъ. 

Христосъ казва: “Когато те поканятъ на свадба, седни на 
послBдното мBсто!” Свадбата при сегашнитB условия е 
изопачена. Всички идеи, които едно врBме Христосъ е 
изказалъ, единъ день ще се носятъ изъ свBта. Но ние трBбва да 
се повърнемъ къмъ онзи чистъ, непороченъ животъ, какъвто 
човBкъ е ималъ още въ самото начало на своя животъ. Тъй 
трBбва да се очистимъ, че въ лицето на всBка една жена да 
виждаме една благородна душа. Като се качишъ на единъ 
високъ планински върхъ, не можешъ да наблюдавашъ 
планината. Ако искашъ да наблюдавашъ планината, трBбва да 
слBзешъ долу, и отъ тамъ да я гледашъ. Щомъ се качишъ на 
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планината, ти можешъ да наблюдавашъ звBздитB, мBсеца, но не 
и самата планина. Тъй че, ако искате да разберете живота, 
отдолу трBбва да го гледате, да вземете послBдното мBсто, и 
отъ тамъ ще го изучавате основно. НBма да се инервирате, 
нBма да се разчувствувате, нBма да плачете. Плачете ли 
сълзитB на вашитB очи трBбва да донасятъ благословение. 
ТAжите ли, говорите ли, изобличавате ли, всичко това трBбва 
да донася благословение. ВсBки единъ актъ въ насъ, трBбва да 
внася нBщо ново въ нашата душа. Такова трBбва да бAде 
положението на всBки единъ човBкъ. Ще кажете: възможно ли 
е? - Всички тия нBща сA възможни. НBкои оспорватъ въпроса, 
дали Христосъ е сAществувалъ на земята като личность, или не 
е сAществувалъ. Не е въпросътъ въ това, дали Христосъ е 
сAществувалъ, или не. Този въпросъ ние сега го провBряваме. 
Ние не говоримъ по това, какъвъ е билъ Христосъ прBди 2000 
години. Това не е реалность. Ние говоримъ за онази реалность, 
която сега се проявява, която е Божествена. Тази реалность, 
която сега провBряваме, има еднакви отношения къмъ всинца 
ни. Тя произвежда движение, тя произвежда уголBмяване, тя 
произвежда и разширение. Тя дава потикъ но ношата воля, да 
се проявява на прBсBкулки; тя дава увеличение на нашитB 
чувства; тя дава разширение на нашия умъ по смисъль. 
Благодарение на тBзи три реалности, науката расте и се 
развива. Растенето е законъ на разширение. Хиляди хора сA 
ангажирани съ тази научна мисъль, и ние трBбва да 
благодаримъ на Бога за това. ТB работятъ за доброто на 
човBчеството. Не мислете, че азъ говоря за онBзи учени хора, 
които сAществуватъ днесъ въ науката. Не, азъ говоря за онBзи 
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учени хора, които привидно минаватъ за прости хора, които 
науката не познава като учени, но които сA просвBтени, които 
сA пожертвували цBлия си животъ само за работа. Азъ говоря 
за онBзи хора, които сA просвBтили ума си за духовенъ 
животъ, въ най-широкъ смисълъ на думата. Въ такава мисъль 
азъ включвамъ всички онBзи благородни потици за правене 
добро, които сегашното човBчество има. Въ тази мисъль азъ 
включвамъ и всички енергични хора, които правятъ пAтища, 
улици, които съграждатъ градове. Въ всички тия хора, които 
сA посвBтили живота си за Бога, за благото на цBлото 
човBчество работи и е работилъ Божиятъ Духъ. Ние сме само 
противъ онBзи хора, които и въ Божествения свBтъ не сA 
искрени, и въ духовния свBтъ не сA искрени, и въ физическия 
свBтъ не сA искрени. Ние не обичаме лъжата. И всBки човBкъ, 
който работи въ физическия свBтъ честно, ние сме съ него, ние 
го похваляваме. ВсBки човBкъ, който работи въ духовния свBтъ 
честно, както и всBки човBкъ, който работи честно, безъ 
изопачение на своята мисъль въ умствения свBтъ, ние имаме 
къмъ него нашето почитание, нашата любовь и уважение. Къмъ 
всички тия хора ние ще имаме уважение, почитание, любовь, и 
всBкога ще приемаме тBхното мнBние. Дали тB ще се проявятъ 
въ науката, въ образованието, въ изкуството, въ музиката, ние 
съ радость ще отворимъ тBхната книга и ще четемъ. Всички тия 
хора, отъ памти-вBка и до сега които работиха отъ душа, въ 
пълната смисълъ на тази дума, не взеха първото мBсто, а 
послBдното мBсто. Кои взеха първото мBсто? Ако оставимъ 
едно перце надъ водата, то ще остане на повърхностьта и, нBма 
да потъне, но ако пуснемъ едно парче злато въ водата, то ще 
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потъне на дъното. Хората, които търсятъ богатството, нBма да 
взематъ перцата, които плуватъ по повърхнината на водата, а 
ще взематъ златото - тB него търсятъ по свBта. Онзи, който 
намBри това злато, това богатство, казва: слушай, приятелю, 
излBзъ отгорB. На перцето пъкъ казва: ти остани отдолу! 
ЦBнното и отдолу да е, пакъ ще го извадятъ отгорB; а 
безцBнното и отгорB да е, пакъ ще го махнатъ. Значи, всички 
трBбва да имаме тази вAтрBшна цBнность. Туй, което прави 
човBка благороденъ, то е любовьта му къмъ Истината. Такъвъ 
човBкъ ще бAде свободенъ въ всBки единъ свой актъ. 
ЗапримBръ, азъ често наблюдавамъ хората, виждамъ, че нBкой 
човBкъ иска да направи добро на нBкой просекъ. Да му даде 
една малка помощь. Бръкне въ джоба си, но гледа, извадилъ 
една банкнота отъ 20 лева. Погледне я, погледне я, размисли се 
и пакъ я туря въ джоба си. Азъ наричамъ благороденъ човBкъ 
този, който като бръкне въ джеба си и улови нBщо, колкото 
голBмо, колкото цBнно и да е, да го даде, безъ да гледа. ВсBки, 
който вземе да размишлява, да се колебае, дали да даде, или не, 
споредъ мене, не е добъръ, не е свободенъ човBкъ. 

ОсвBнъ това, и нашето сърдце трBбва да бAде свободно въ 
своитB проявления. НашитB отношения къмъ хората трBбва да 
иматъ цBль. ТрBбва ли да мислимъ, какви сA хората, когато се 
проявяваме къмъ тBхъ? НашитB отношения къмъ хората не 
трBбва да бAдатъ външни, но вAтрBшни, да нBма лицеприятие. 
Онова ухилване, онова свBтване на очитB, азъ не считамъ за 
нBкакъвъ благороденъ потикъ. Азъ мога да срещна нBкой 
човBкъ и да му се усмихна, да не си поклатя главата даже, но да 
имамъ единъ свещенъ образъ за него, и да държа въ душата си 



30 

 

неговия образъ като писано яйце. Питамъ: кое е по-хубаво: да 
те държа въ душата си, като единъ свещенъ образъ, или да ти 
се поусмихна, а послB да зацапамъ образа ти? Най-послB, ние 
трBбва да имаме онази свещена мисъль въ главата си, че 
знанието, което имаме, е храна за нашия умъ. Любовьта внася 
животъ въ насъ, а МAдростьта внася храна за ума ни. Като 
казвамъ, че знанието е храна за нашия умъ, то значи, че трBбва 
да се раздаде на всички хора, т. е. то трBбва да прBставлява за 
всички хора срBдство за хранене. МAдростьта е, която донася 
вAтрBшно тия срBдства. Всички хора въ това отношение 
трBбва да бAдатъ разумни. И Христосъ казва: “Ако искашъ да 
бAдешъ разуменъ, заеми послBдното мBсто!” На послBдното 
мBсто седятъ най-ученитB, най-възвишенитB хора. Най-
великитB адепти сAщо тамъ ще ги намерите. Като дойде 
Христосъ, кое мBсто зае? - ПослBдното. И всички велики 
Учители, които идватъ сега на земята, сA скрити, нBма ги, и тB 
сAщо заематъ послBднитB мBста. А ония хора, които сега 
управляватъ свBта, които сA на чело, заематъ първитB мBста, 
но когато дойде Великиятъ Господарь, който е направилъ 
свBта, ще каже: “Приятели, вие, които бBхте до сега на 
послBднитB мBста, елате да заемите първитB мBста, елате да си 
вършите работата!” СлBдователно, ще дойде единъ Божественъ 
день, въ който ще стане нBщо. СегашнитB хора не можемъ да 
ги убедимъ, че и въ Бога има проявление. Само че, за да се 
прояви Богъ, изисква се врBме. Хората се молятъ, молятъ и 
Богъ всичко слуша, но трBбва цBлото човBчество да се моли 
най-малко 2,000 години, за да се прояви Богъ. Всички Му се 
молятъ, молятъ и най-послB казватъ: Господи, не ни ли 
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чувашъ? Господь чува всичко, но чака да си свършатъ хората 
молитвата, и когато си свършатъ молитвата, Той само ще 
помръдне рAката си, и всичко ще се свърши. ЗапримBръ, има 
единъ анекдотъ, споредъ който се разправя, че когато Господь 
създавалъ човBка, взелъ най-хубавата пръсть, омBсилъ я, и 
направилъ отъ нея човBка и го оставилъ да съхне. Дълго врBме 
съхналъ този човBкъ, обаче единъ негърски проповBдникъ 
проповBдвалъ на слушателитB си, че Господь сушилъ човBка 
само три дни. Не, дълго врBмего сушилъ. Всички възвишени 
разумни сAщества - ангели, архангели, серафими, херовими, 
минавали покрай човBка и го побутвали, дано тръгне, но не 
успBли. Най-послB казали на Господа: не тръгва този човBкъ, 
Господи. Нека стане чудо, най-послB! Господь се поусмихналъ, 
нищо не имъ казалъ. Приближилъ се до човBка, вдъхналъ въ 
ноздритB му дихание, и човBкътъ оживBлъ. Всички се очудили. 

За сега, всички хора лежатъ на гърба си и питатъ: кога ще се 
оправи свBтътъ? Ще дойде Господь, но този пAть нBма да 
духне въ носа на хората. Защо нBма да духне въ носа? Защото 
първиятъ пAть Господь духналъ въ устата на човBка и видBлъ 
резултата. Втори пAть духналъ въ носа и видBлъ, какъвъ е 
резултатътъ. Сега вече Господь ще духне въ очитB на хората. 

И като духне въ очитB имъ, първитB ще станатъ послBдни, а 
послBднитB - първи. 

 
 

БесBда, държана отъ Учительтъ, 
на 15 февруари, 1925 г. въ гр. София. 
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И пишеше на земята. 
 

“И пакъ се наведе долу и пишеше на земята1”. 
 

СъврBменниятъ културенъ свBтъ, или културнитB хора на 20 
векъ, желаятъ всичко да имъ е понятно. НBкои даже мислятъ, 
че всичко знаятъ. Ако попитате виднитB богословци да ви 
кажатъ нBщо за Бога, тB ще ви говорятъ за тайнитB на Бога; въ 
колко лица е Той; какъ е станало изкупването на човBчеството; 
какъ е слBзълъ Христосъ на земята и редъ други философски 
работи може да ви говорятъ, но я ги запитайте, какво е писалъ 
Христосъ на земята, не знаятъ. Единствениятъ отговоръ, който 
ще ви дадатъ е, че това не влиза въ плана на спасението, 
слBдовотелно, за него не трBбва да се говори. И дBйствително, 
Христосъ е написалъ свещени думи, които не могатъ да се 
вмBстятъ въ тази книга, която сA ни оставили пророцитB, 
защото щBха да се опорочатъ. Пишеше Той дълго врBме на 
земята и изтриваше   написаното. Работата е, че това, което е 
написалъ Христосъ на земята, е накарало всички онBзи 
грBшници, праведници, фарисеи и садукеи, да излBзатъ навънъ 
изъ храма и да оставятъ жената сама. И като си подигна 
Христосъ главата и погледна, нBмаше никой въ храма. Може да 
ме запитатъ: що ни интересува насъ това, какво става прBди 
2000 години? Тази жена била заведена при Христа, и го 
запитвали, дали трBбва да я сAдятъ, или да и простятъ, защото 
споредъ Мойсеевия законъ трBбвало да и се наложи смъртно 
наказание. За какво? - Че престAпила закона, а трBбвало да се 
                                                 
1 Иоана 8:8 
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подържа моралътъ. Чудно е, какъ именно иде туй раздвояване! 
Мойсей пише въ закона си “не убий” , а при това, въ 
наказателния законъ за морала, онBзи, които прилагатъ 
Мойсеевия законъ, подразбиратъ, че трBбва да убиятъ една 
грBшница. “Убий”, това е човBшкото. “Не убий“, това е 
Божественото. Вземете кое и да е дBте, и му дайте една кукла, 
или какъвто и да е прBдметъ, то ще я строши, на парчета ще я 
направи. Дайде му една книга, то ще я вземе и колкото свещена 
да бAде тя, ще я скAса, ще я направи на парчета, ще я зацапа. 
За него тази книга не струва нищо; то ще я скAса и ще ви каже: 
дайте ми друго нBщо! И най-послB, ако запитате този 
многоученъ философъ, вашия любезенъ, този, когото вие 
наричате “вашето ангелче”: какво научи? - То е научило само 
едно нBщо - да тегли и да дере. Вие ще кажете: това е съ 
малкитB дBца, ние сме възрастни. Питамъ: хубаво, вие като сте 
възрастни, какво сте научили? Може да кажете, че сте научили 
много работи. Много работи сте научили, но сAщественото въ 
живота не сте научили. Най-сAщественото въ живота не е 
научено. А кое е туй сAщественото? - ФилософитB още не 
могатъ да си дадатъ отговоръ. СъврBменнитB хора се запитватъ 
за несAществени работи: безконечна ли е вселената, или е 
конечна; безгранична ли е или е гранична. И съврBменнитB 
изслBдователи казватъ, че дошли до заключение, че вселената е 
гранична и конечна и твърдятъ, че нBма другъ свBтъ понеже 
вселената е конечна. Но трBбва да знаете, че конечнитB нBща 
сA сBнка на безконечнитB. Тъмнината е сBнка на свBтлината. 
ВсBки отъ васъ може да създаде тъмнина. Тъмнината е 
конечна, а свBтлината е безконечна - нищо повече. И всBки отъ 
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васъ може да направи една кAща така, че да не влиза свBтлина 
- значи, да я ограничи отъ свBтлината. СлBдователно, 
тъмнината е конечна а свBтлината - безконечна; вие не можете 
да  я ограничитB. Вие не можете да затворите вашата кAща, да 
не излиза отъ нея свBтлината. Тя все ще си изтича, ще излиза 
навънъ. И тъй, материялниятъ свBтъ е конеченъ, както и тBлото 
е конечно, но азъ казвамъ: тази вселена, която вие си 
прBдставяте, може да се увеличава и смалява. 

Сега, ние можемъ да ви дадемъ друга философия, да ви 
кажемъ, споредъ окултната философия, какъ се опрBдBлятъ 
границитB на вселената. Вселената не е малка. Казватъ, че 
радиусътъ на тази вселена е 100 милиона слънчеви години. 
Можете да си направите едно изчисление. Щомъ свBтлината 
изминава 300,000 километра въ една секунда, колко милиона 
километри ще измине тя за една година? Това число, което ще 
се получи, се нарича една “свBтлинна година”. Значи, такива 
100 милиона години се изискватъ, за да мине свBтлината отъ 
единия край на вселената до другия. Тогава нBкои питатъ: ами 
задъ нея какво има? Въ този именно въпросъ, който не знаете, 
седи хубавото. Задъ вселената има другъ видъ свBтове. Но въ 
това незнание има красота. Има незнание, което човBшкиятъ 
умъ не може да обхване. 

Ние, съврBменнитB хора, мислимъ, че нашитB очи сA 
съвършени, че знаемъ всичко, каквото виждаме. Не, даже въ 
музикално отношение, въ зрително отношение, ние още не 
можемъ да схванемъ различнитB тонове и различнитB цветовB. 
Когото и да запитате днесъ, ще ви каже, че дAгата има само 
седемъ цвBта. Не е вBрно това, дAгата има повече отъ седемь 
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цвBта. За сега, обаче, сA само седемъ. Има животни, които 
схващатъ само три цвBта; други, които схващатъ само четири 
цвBта, а хората сA дошли до положение да схващатъ седемьтB 
цвBта. Когото и да питате ще ви каже, че дAгата има седемъ 
цвBта - тритB отъ които сA основни, а четиритB - производни, 
т. е. допълнителни. Това е въ обикновената наука, въ конечната 
наука. Въ необикновената, въ безконечната наука, краскитB сA 
безконечни, т. е. трептенията, които образуватъ тBзи краски, 
нBматъ граници. Тогава питамъ: какъ бихте си обяснили 
движението на материята, ако нBкой математикъ би казалъ, че 
онази първоначална сила, която е създала всичко въ свBта, се 
движи така бързо, че едноврBменно се намира въ всички свои 
части? Значи, въ една секунда тя изминава цBлия свBтъ и се 
намира въ всBка една частица на материята. (Мнозина отъ 
слушателитB кашлятъ). Е, разбира се, че ще кашлитB; не само 
вие тук, но всички на общо основание, ще кашлятъ. Защо 
кашлятъ? - Когато хората не магатъ да разрBшатъ единъ 
философски въпросъ, всBкога кашлятъ. Когато нBкой дължи 
нBкому, кредиторътъ дохожда да си получи дълга. Какво прави 
длъжникътъ? - Почесва се, покашля се, казва: хмъ . . . и най-
послB отлага. Но, съ кашлицата не се разрBшаватъ въпроситB. 
Що е кашлицата? - Кашлицата е простуда. А що е простудата? 
- Простудата показва, че организмътъ е изгубилъ своята 
първоначална жизнена сила, или е изгубилъ трептенията, при 
които здравето може да се прояви. СлBдователно, подигнете 
вашата мисъль къмъ Бога, свържете се съ Него, и кашлицата ви 
ще спре, ще изчезне. ЗаповBдайте на кашлицата си да спрB! Ще 
кажете: е, ще повикаме нBкой лBкарь! Не, въ свBта има само 
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единъ лBкарь! Всички други лBкари сA асистенти на този 
Великъ лBкарь; тB трBбва да слушатъ Неговия гласъ. И азъ 
разбирамъ, че в свBта има само единъ проповBдникъ; всички 
други проповBдници трBбва да слушатъ Неговия гласъ. Всички 
хора говорятъ съ асистента на този проповBдникъ. Въ свBта 
има само единъ свещеникъ; всички други свещеници сA само 
асистенти на този великъ свещеникъ. Въ свBта има само единъ 
владика; всички други владици сA асистенти на този великъ 
владика. Въ свBта има само единъ патриархъ; всички други 
патриарси сA асистенти на този великъ патриархъ. Въ свBта 
има само единъ мAдрецъ; всички други мAдреци сA асистенти 
на този великъ мAдрецъ, и всички трBбва да изпълняватъ добре 
своята длъжность. 

Сега, нека допуснемъ, че това сA общи фрази, които иматъ 
отношение къмъ насъ. ВсBки отъ васъ трBбва да се интересува 
за себе си. НBма нищо по-велико отъ това, човBкъ да реши 
задачата на своята душа, задачата на своя животъ. Това е най-
великото! ЧовBкъ, който може да рBши задачата, смисъла на 
своя животъ, той разрBшава смисъла на целия козмосъ за себе 
си - нищо повече! НBкои питатъ, какво нBщо е човBкътъ? Това 
е единъ великъ въпросъ. Ще те питатъ нBкои, какво мислишъ. 
Ще се наведешъ долу къмъ земята и ще пишешъ. Какво е челъ 
Христосъ? - Той разгръщалъ великата книга на живота и 
прашинкитB, които намBрилъ тамъ, увеличилъ. Въ тBхъ 
намBрилъ причинитB, щото тази жена е съгрBшила, и защо е 
доведена прBдъ НBго. СлBдъ това Той намBрилъ начинъ, 
методъ, какъ тази жена да поправи своята погрBшка. Какъ ще 
може да я поправи? - По Божественъ начинъ, а не по човBшки 
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начинъ. Е питамъ: въ съврBмения културенъ свBтъ, когато 
хванатъ една такава жена въ прBстъпление, какъ ще я сAдятъ? 
Ние трBбва да отговоримъ по сAщия начинъ: който е 
безгрBшенъ, нека хвърли камъкъ вурху нея! Има ли 
безгрBшенъ човBкъ на земята? - Такъвъ човBкъ нBма. 
СлBдователно, никой нBма право да убива, защото, който 
убива, законътъ засBга и него. Ще кажете: това засBга само 
външния свBтъ, а насъ, праведнитB, не засяга. Правдата не е 
монополъ. Сега можешъ да бAдешъ праведенъ, а слBдъ една 
минута, или слBдъ една секунда, можешъ да изгубишъ тази 
правда. Правдата трBбва да се възстановява всBки моментъ, 
защото всBкога можемъ да я загубимъ. Казватъ: ама нали Богъ 
оправдава хората. Да, Богъ оправдава хората, но да 
притежавашъ Правдата, то е друго нBщо. Правдата е качество 
на Духа. Правдата е нBщо вътрBшно. Тя е единъ вAтрBшенъ 
процесъ въ човBка. Да бAдешъ справедливъ, значи, да знаешъ, 
какъ да постAпишъ при всBка твоя мисъль, при всBко твое 
чувство и при всBко твое дBйствие. Да бAдешъ справBдливъ, 
значи да знаешъ, какъ да постAпишъ като мисляще сAщество, 
като разуменъ културенъ човBкъ. Ами че ти единъ денъ ще 
дойдешъ въ съприкосновение съ други културни сAщества. 
НBма да бAдешъ както сега. НBкои казватъ, че БBлото Братство 
е въ България. ГолBма честъ е направило то на България, ако 
мислитB, че то е тукъ. Всемирното БBло Братство не може да 
избере единъ такъвъ малъкъ народъ за свое седалище. То не е 
избрало нито Англия, нито Франция, нито Германия, нито 
Русия, другаде си има свое седалище. Единственото нBщо, 
което сега сAществува въ свBта, то е Всемирното БBло 
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Братство. Всички други хора: писатели, свещеници, 
проповBдници, философи, всички тB сA служители на БBлото 
Братство. И културата, правдивостьта въ свBта се подтикватъ 
все отъ тBхната мощна сила, отъ тBхния мощенъ духъ. Когато 
Христосъ дойде на земята, тия велики БBли Братя, изпратиха 
отъ небето единъ полкъ ангели, служители тBхни, да пBятъ. 
СлBдъ тBхъ дойдоха тия трима мAдреци, адепти отъ изтокъ, да 
се поклонятъ на Христа. И тB бBха тBхни служители. И нBкои 
казватъ: БBлото Братство въ България не вирBе. БългаритB 
трBбва да знаятъ, че свободата имъ е дадена отъ БBлото 
Братство. И ако съгрBшатъ, БBлитB Братя ще се разправятъ съ 
тBхъ. НBма народъ, съ който тB да не могатъ да се разправятъ. 
Нека запомнимъ това нBщо всички! Това трBбва да се отпечати 
въ умоветB ви. БBлото Братство не е нBщо видимо,то не е секта, 
не е църква, то е нBщо живо, извънъ тBзи покварени условия, 
въ които живBятъ хората. Тъй както живBятъ хората сега, това, 
което имаме, това не е братство. 

Въ една отъ миналитB бесBди азъ опрBделихъ: братъ е онзи, 
който отъ излизането си отъ Бога до връщането си при Бога, 
прBзъ всичкитB сAществувания ти е билъ братъ. Братъ ти е 
този, който прBзъ всичкитB условия на живота си е бил готовъ 
да се жертвува за тебе. Братъ е този, който те е обичалъ, както 
себе си. И всичко това го прави не по насилие, но съ великото 
съзнание на онзи Божественъ Духъ, който живBе въ душата му. 
И ако всинца имате такъвъ идеалъ, вие само тогава ще бAдете 
ученици и служители на това велико Всемирно Братство.  

Сега, нBкои казватъ: ние можемъ да ви изпAдимъ отъ 
България! Ако е въпросъ за изпAждане, питамъ: кого ще 
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изпAдите? Тази земя не е българска, тя е на Господа. Земята на 
англичанитB не е английска, тя е на Господа; подъ наемъ, подъ 
аренда е дадена тя. 

И тъй, навелъ се е сега Христосъ и пише на земята. Пише 
Той за всички, пише за тия прBстAпления, които сега се 
вършатъ въ свBта, пише Той, по какъвъ начинъ може да се 
оправи човBчеството. И всички вие искате да знаете, по какъвъ 
начинъ може да се оправи човBчеството. - Само  по единъ 
начинъ може. Всички тия братя, които работятъ, тB сA отъ 
седемъ ерархии, отъ седемъ категории. Едни отъ тяхъ 
принадлежатъ на Любовьта, наричатъ се “Братя на Любовьта”. 
Други отъ тBхъ принадлежатъ на МAдростьта, наричатъ се 
“Братя на МAдростьта”. ТB подържатъ науката и изкуството, 
носятъ знание на човBчеството. Трети отъ тяхъ се наричатъ 
“Братя на Истината”. ТB внасятъ свобода въ човBшкитB умове и 
сърца, внасятъ свобода въ технитB мисли и чувства. ТB внасятъ 
онази свобода, която прави човBшкия духъ, човBшката душа, 
човBшкия умъ, и човBшкото сърдце напълно свободни - 
свободни въ пълната смисълъ на думата. Други се наричатъ “ 
Братя на Справедливостьта, ”които носятъ Правда на 
човBчеството, и които се разправятъ съ онBзи невидими блага, 
отъ които съврBменнитB хора иматъ нужда. Други братя се 
наричатъ “Братя на добродBтельта”. Други се наричатъ “Братя 
на Красотата”. И най-послB идватъ послBднитB, които се 
казватъ Иеховисти. Това не сA сAщинскитB имена на тия 
Братя. Азъ не мога да ги произнеса, защото тB сA свещени. 
Всички тия Братя не сA така обикновени, не мислете. ВсBки 
единъ отъ тBхъ може да дигне земята на рAката си и да я 
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хвърли въ пространството като една топка.  Такова знание 
иматъ тB! ТB могатъ да дигнатъ земята съ рAката си, защото 
задъ  тBхъ седи нBщо още по-мощно, на което тB сA 
служители. И когато нBкои мислятъ, че могатъ да се разправятъ 
съ тия Братя, това показва, че тB не разбиратъ онзи дълбокъ 
смисълъ, който се съдържа въ понятието “БBлъ Братъ”. Когато 
единъ отъ тBзи Братя се явилъ на Мойсей въ огнения пламъкъ, 
казалъ му: “ Изуй обущата си, защото мBстото на което седишъ 
е свято”. И когато Христосъ се наведе на земята, Той призова 
тBзи Братя. Вие ще кажете: Христосъ беше Господъ. Да, но 
когато Христосъ слезе на земята, Той остави всичката си сила и 
слава на тия Братя, а самъ слезе като слуга, да покаже на 
хората, какъ трBбва да живBятъ. 

Сега се говори за издръжливостьта на Христа, има едно 
прBдание, до колко е вBрно, не се знае, споредъ което, 
вечерьта, когато Христосъ билъ заведенъ на изпитъ въ 
преторията, римскитB войници му се подигравали и му ударили 
80,000 удара. СлBдъ това му дадоха да носи кръста си до 
Голгота, който Той не можа да изнесе, а остави на половината 
пAть, като поиска нBкой да му помогне. Кой отъ васъ би ималъ 
силата, да издържи толкова удари? Кой отъ васъ би ималъ 
силата слBдъ тия удари да изнесе своя кръстъ поне до 
половината пAть? Това може да направи само човBкътъ на 
търпението. Отъ тия удари Христосъ изчислилъ, до колко 
тогавашното човBчество е било възвишено и благородно. И тия 
благородни хора се подигравали съ единъ човBкъ, като Христа! 
Питамъ: Христосъ, въ днешния свBтъ на по-голBмо почитание 
ли е? Вие, служителитB Христови, НеговитB ученици, които Го 
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обичате сега, които говорите, че Той е Богъ, че Той е Синъ 
Божий, че Той е човBкътъ на Любовьта, изпълнили ли сте 
Неговия законъ? Не говоря за закона на обществото, но за 
закона на Любовьта; показали ли сте любовьта си къмъ своитB 
братя на земята? Знаете ли, колко бBдни, колко страждущи 
искатъ любовь отъ насъ? ВсBка една бBдна вдовица, всBки 
единъ страждущъ, всBко едно обезсърчено сираче, искатъ да 
чуятъ по една сладка дума, искатъ да имъ кажешъ, че има 
условия за тBхното спасение отъ положението имъ още сега, а 
не за въ бAдеще, защото животътъ е сега. Когато Христосъ се 
наведе долу и пишеше, Той подкрепи една паднала жена и я 
попита: “Не те ли осAди никой”? Никой, Господи. “ Нито азъ 
те осAждамъ. Иди, и не греши повече, не слBдвай грBха! ”Отъ 
какво произлиза грBхътъ? Защо грBшатъ женитB? - Отъ 
слабость. Защо грешатъ мAжетB? - Отъ слабость. Това е 
възпитание. Въ съврBменния свBтъ има едно противорBчие. 
Всички казватъ: не може безъ грBхъ, не може безъ лъжа. Какъ 
така, не може безъ лъжа? Какво добро е внесла лъжата въ 
свBта? Какво добро е внесълъ грBхътъ въ свBта? Но, казва 
нBкой, че ако излъже, нBма да изгуби имането си. Питамъ: кой 
е спечелилъ своето имане чрBзъ лъжа? Не изгубва ли човBкъ 
чрBзъ лъжа всичкото свое имане? Ние засBгаме принципално 
въпроса. Азъ не говоря за тази обикновена, площадна лъжа, но 
има една принципална лъжа, за която се сAди човBкъ, а именно 
за лъжливитB ни отношения къмъ Бога. Отношенията ни къмъ 
Бога трBбва да бAдатъ вBрни и истинни! И ако ние имахме това 
широко сърдце, каквото Христосъ ималъ, щBхме да разберемъ, 
въ какво седятъ тия вBрни и истинни отношения къмъ Бога. 
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Нима мислите, че много отъ нашитB мисли, които имаме, не сA 
отъ тия лъжливитB, отъ тия, които ви заблуждаватъ? Много отъ 
нашите фарисеи и садукеи ни донасятъ такива мисли, и ни 
казватъ: ти си учителъ, хвърли тия мисли за Бога навънъ! 
Тогава вие казвате: тъй е писано споредъ Мойсеевия законъ. 

СъврBменнитB християни казватъ: Като не може човBкъ да 
живBе по Бога, нека поне удари на широко! Защо? Защото 
съгрBшихъ, напихъ се. Че какво отъ това? Може да си се 
напилъ единъ пAть, но повече не пий! Започни съ мисъльта, че 
нBма да пиешъ година, двB, десетъ; дръжъ тази мисъль 
постоянно въ главата си, докато най-послB станешъ господаръ 
на онзи вAтрBшенъ недAгъ, който та мAчи. Станешъ ли 
господарь на своя недAгъ, това е, което те похвалява прBдъ тия 
твои Братя. ВсBки недAгь, който имаме, е грBхъ. Този именно 
грBхъ, който седи въ тебе, те ограничава. Ти ще се покажешъ 
на свBта, че съзнавашъ, какво задъ тебе седи една реалность, 
задъ която се крие Богъ, и че ти имашъ сила да се поправишъ, 
да надделBешъ този недAгъ. РелигиознитB хора казватъ: само 
Христосъ може да ни помогне, само Христосъ може да ни 
спаси, затова ние ще седимъ и ще Го чакаме. Ами че какво ви е 
донесло това чакане отъ 2,000 години? ЗапримBръ, ти си единъ 
грBшникъ. Отчаялъ си се, обесърчилъ си се, нBщо отъ вAтрB ти 
казва, че отъ тебе човBкъ нBма да стане. Христосъ ти казва: 
стани! Въ това врBме именно Христосъ пише вAтрB въ тебе. 
Какво пише? Разгледали ли сте тия думи? Ако бихте могли да 
разгледате, да прочетете тия думи, тB биха хвърлили такава 
свBтлина върху васъ, че умътъ ви ще просветне, ще се изпълни 
съ необикновена свBтлина; душата ви ще се изпълни съ 
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необикновена радость, и вие щBхте да разберете дълбокия 
смисълъ на това, което Христосъ е писалъ. Не само е писалъ 
Той, но и мислилъ. И не само тогава е писалъ Христосъ, но и 
сега Го виждаме често, често да пише. Азъ Го виждамъ да 
пише на земята все сAщия стихъ. Ще кажете: какво пише Той? 
Когато слънцето изгрBва сутринь, какво пише Той? Били ли сте 
на изгрBвъ, виждали ли сте какво пише слънцето? Ще кажете: 
а, това е идолопоклонство! Ние не искаме да ходимъ на 
изгрBвъ. Хубаво, на обBдъ поне го гледайте! Какво иска да ни 
каже слънцето, като изпраща своята свBтлина всBки денъ?  

ПослB, азъ ви запитвамъ другъ сAщественъ въпросъ: защо 
трBбва да ядете? Казвате: е, трBбва да се живBе. Не може ли 
човBкъ безъ ядене? Заключението, което можемъ да извадимъ 
отъ сегашното си състояние е, че не можемъ безъ ядене. 
Можете ли вие да обясните, какво значи яденето, пиенето вода, 
мисленето, чувствуването и дBйствуването? Това сA все 
формули, които трBбва да се прBведатъ и осмислятъ. Какво 
значи яденето? Когато единъ човBкъ осмисли яденето, той ще 
разбере основния законъ, който е вложенъ въ него. При 
яденето важно е това, че ти трBбва да имашъ 32 зAба и да 
дъвчешъ. Ами ако сAществуваше въ свBта единъ законъ, 
споредъ който, всBки който яде да се накаже съ смъртно 
наказание, какво бихте казали? Ами че и въ тази жена имаше 
едно подобно желание, каквото е желанието на хората да ядатъ. 
У нея имаше едно желание да изяви своята любовь, да си има 
единъ мAжъ, както и всички други жени, да си роди едно дBте. 
Тя имаше една желание въ себе си, турено и отъ природата, но 
туй желание бBше изопачено. Заради това и желание искаха да 
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я убиятъ. Сега, ако бихте турили този законъ за смъртното 
наказание и при случая, когато нBкой човBкъ прBяде, вие 
трBбваше да кажете: “ Учителю, благи, ние намBрихме единъ 
човBкъ, който е прBялъ, а  споредъ Мойсеевия законъ се казва, 
че всBки такъвъ човBкъ трBбва да се убие съ камъни, ти какво 
ще кажешъ? “Христосъ казва: “Този отъ васъ, който не е 
прBяждалъ, нека хвърли камъкъ върху него! “ Питамъ: “има ли 
смисълъ да се накаже такова едно прBстAпление съ смърть?” 
Не, Христосъ даде на тази жена нBщо цBнно. Той и каза: “Иди 
и възлюби Господа! “ Христосъ не и каза точно тия думи, но я 
попита: “ОсAди ли те нBкой, жено?  - Никой, Господи! Нито 
азъ те осAждамъ. Иди, и не съгрBшавай повече!“ Христосъ 
разбираше великия законъ, знаеше, кAдB сA спънкитB на тази 
жена, затова и каза: Иди и възлюби Господа! Ще каже нBкой: 
това не е ли насърчение на грBха? Не, Той и каза: “Иди  и не 
съгрBшавай повече!“ То значи: иди и възлюби Господа! 

И, ако съврBменнитB хора правятъ прBстAпления въ какво и 
да е направление, то е защото нBматъ любовь.ТBхната любовь е 
конечна, гранична, не е онази любовь, на която можешъ да 
разчиташъ. На какво мяза човBшката любовь? ВлBзешъ въ една 
гостилница, портмонето ти е пълно съ английски звонкови. Ти 
влизашъ, стоишъ правъ, но веднага всички келнери, като те 
видятъ, разтичатъ се наоколо ти, взиматъ ти шапката, дрехата, 
закачватъ ги, услужватъ ти, и ти давашъ на този - на онзи 
подаръкъ. Отличенъ човBкъ си за тBхъ! И ти казвашъ: много 
хубава гостилница! Такава е сегашната култура на любовьта! 
Но я влBзъ въ тази гостилница съ скAсани дрехи, безъ петъ 
пари въ джоба си и вижъ какъ ще те посрещнатъ! Опитай се 
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само два пAти да влBзешъ! Тогава, питамъ те: тебе ли 
посрBщатъ, или паритB ти? - ПаритB ти, разбира се. Ти си 
ученъ човBкъ, свършилъ си два факултета, финансистъ и 
философъ си, или бактериологъ и геологъ, или пъкъ си 
нBкакъвъ химикъ, всички те посрещатъ добрB, сниматъ ти 
палтото, треперятъ за тебе, отличенъ човBкъ си. Но утрB почне 
да отслабва нервната ти система, паметьта ти се губи, умътъ ти 
не е толкова ясенъ, и ти казвашъ: напуснаха ме хората. Кого 
напущатъ?  - Палтото ти. ДобрB, другъ случай: ти си 
благочестивъ човBкъ, лBкаръ си, можешъ да лBкувашъ 
всBкакви болести. Отваряшъ очи - слBпи проглBдватъ, 
лекувашъ сърдцебиене, коремоболие и редъ други болести. 
Всички казватъ: този е святъ човBкъ! Почитанъ си, всички ти 
сниматъ палтото, уважаватъ те. Въ всека кAща ще има 
караница за тебе, кAде да отидешъ. Но, тази твоя дарба се 
прBкратява, не може да лBкувашъ повече. Не само, че не 
можешъ да лBкувашъ, но всички казватъ: тогова не искаме 
вече! Питамъ: гдB остана почитанието на хората? ГдB е 
човBкътъ? Въ знанието ли, въ неговата видима доброта ли, въ 
паритB ли? - Истинскиятъ човBкъ е онзи, който рBшава 
правилно великитB задачи на земята. Азъ наричамъ лBкаръ, 
който може да лBкува себе си. Азъ наричамъ ученъ човBкъ 
онзи, който може да учи себе си. Този човBкъ нBма само да 
учи, но и ще слуша своя учителъ, ще възприема свBтлината. 
Знаете ли какво е изкуството на свBтлината? - То е тъкачество. 
Всички наши клBтки, които се считатъ толкова невBжи, иматъ 
едно изкуство, което ние не знаемъ. ТB знаятъ да тъкатъ платъ 
отъ свBтлината. Питамъ: ако азъ извадя единъ такъвъ платъ, 
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изтъканъ отъ свBтлиннитB лAчи, какво ще кажете вие? Ако ви 
кажа: ето единъ слънчевъ платъ, знаете ли на какво ще мязате. 

Ще ви приведа единъ разказъ, прBдаденъ въ разни анекдоти. 
Единъ отъ древнитB велики хора, виденъ богаташъ, искалъ да 
има една дреха, която така да се изтъче, че да не е пипната отъ 
човBшки рAце. Най-послB той казва: давамъ голBмо богатство 
на този, който може да изтъче тази дреха, безъ да пипнатъ 
рAцBтB му нBщо върху нея. Явяватъ се двама тъкачи, казватъ: 
ние ще я изтъчемъ. Турятъ стана си и започватъ. ПрBхвърлятъ 
сувалкитB прBзъ въздуха, тъчатъ. Праща той двама отъ слугитB 
си, да видятъ, какъ върви работата. - ДобрB върви. Праща още 
единъ пAтъ слугитB си, казватъ: отлично платно! Отива той 
самъ да провBри, нищо не вижда, но казва: отлично платно! 
Изтъкаватъ платното, скрояватъ му една дреха. Излиза той съ 
нея изъ улицитB и всички му казватъ: отлична дреха! Най-
послB го вижда едно дBте и казва: този човBкъ е голъ! Като ви 
изтъка единъ платъ отъ свBтлината, ще замязате на голия 
човBкъ. Защо? Защото нBщата иматъ смисълъ, само когато се 
виждатъ. За да се разбератъ нBщата трBбва да се видятъ. Туй, 
което не виждате, не е реално заради васъ. Обаче, туй, което е 
реално за мене, не е реално и за васъ. Ако ви кажа, че тукъ 
имамъ единъ свBтлиненъ платъ, ще ми повBрвате ли? ОтгдB 
знаете, може да ви изпитвамъ? Ако го виждате, добрB; но ако 
не го виждате, нBма ли да бAдете въ положението на онзи 
човBкъ, който билъ голъ? Ако ви кажа, че сега въ рAцBтB си 
имамъ единъ платъ и ви питамъ, дали го виждате, какво ще 
кажете? Азъ да ви кажа истината: никакъвъ платъ нBмамъ, но 
казвамъ, че онBзи клBтки вAтрB въ насъ изтъкаватъ свBтлината. 
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СлBдователно, хубавата частъ на нашето тBло, съ която 
живBемъ, мислимъ, чувствуваме и дBйствуваме е изтъкана отъ 
лAчитB на слънцето. А онази грубата часть на нашето тBло не е 
изтъкана отъ лAчитB на слънцето. Значи, това, което мисли и 
чувствува у насъ, е направено отъ лAчитB на свBтлината. Това 
прBдставлява невидимия, свBтлия човBкъ въ насъ. Когато 
единъ ясновидецъ погледне на човBка, той вижда именно този 
човBкъ, който издава свBтлина отъ себе си - свBтлиятъ човBкъ е 
той. Видимиятъ човBкъ пъкъ е материалниятъ човBкъ, въ който 
се прявява духовния. 

Сега Христосъ пише на земята и казва на тази жена: 
“Възлюби Господа! “  

Знаете ли вие изкуството да възлюбишъ човBка? Азъ често 
чета по романитB, какъ нBкоя мома възлюбила нBкой момъкъ и 
послB го разлюбила; или нBкой момъкъ залюбилъ нBкоя мома и 
послB я разлюбилъ. Залюбилъ и разлюбилъ. Значи, въ земната 
любовь има два момента: залюбване и разлюбване. ПослB идва 
друго залюбване. Една мома не може два пAти да залюби онзи 
момъкъ, който веднъжъ я е разлюбилъ. Каквото и да говори, 
истината е тази: тя не може два пAти да залюби този момъкъ. 
Азъ казвамъ на момцитB: онази мома, която ви е залюбила и 
разлюбила, не може втори пAтъ да ви залюби. Азъ казвамъ на 
момитB: онзи момъкъ който ви е залюбилъ и разлюбилъ, не 
може втори пAтъ да ви залюби. Любовьта не може да се 
възвърне по никой другъ начинь, освенъ чрBзъ искрено 
разкаяние. И на женитB казвамъ: онзи мAжъ, който ви е 
залюбилъ и разлюбилъ, втори пAтъ не можете да го залюбите. 
Азъ казвамъ и на мAжетB: онази жена, която ви е залюбила и 
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разлюбила, не може втори пAтъ да я залюбите. Каквото и да ви 
говорятъ тB, всичко това сA празни приказки. Като четете 
Евангелието, ще видите, че споредъ мAчнотиитB въ живота, 
любовьта на мнозина ще охладнBе, значи нBма да иматъ сила 
да издържатъ. Питамъ тогава: заслужава ли да залюбите нBкой 
човBкъ? - Не. Защо не заслужава? Заслужава ли, като ви 
залюбя, да ви издигна на височина около единъ километъръ, 
както се издига единъ орелъ, и отъ тази височина да ви пусна 
долу, като ви разлюбя? Каква е тази любовь? Да залюбишъ 
нBкого, значи да го издигнешъ на голBма височина; а да го 
разлюбишъ, значи да го пуснешъ отъ тази височина надолу. 
Каква философия има въ това? Казватъ за нBкого: нека го 
залюби нBкой, че да му дойде ума въ главата! Не, освBнъ че 
нBма да му дойде ума въ главата, но ще изкочи дори отъ 
главата му. Ако залюбването може да вкара ума въ главата, 
това е една неразумна философия въ живота. Разправяха ми за 
любовьта на единъ младъ слуга, който се влюбилъ въ своята 
господарка. Той билъ малко момче, 10 годишно, и тъй нBжно 
се влюбилъ въ своята господарка, че никому не откривалъ това 
свое чувство. Въ свободното си врBме той се качвалъ на едно 
високо дърво и тамъ написвалъ името на стоята господарка, 
както и своето име. Едва следъ 100 години, когато отсBкли това 
дърво, намBрили тамъ написани неговато име и това на своята 
господарка. Това е единъ хубавъ примBръ за любовьта: той 
живBлъ при своята любовь близо, всичко жертвувалъ за нея, 
безъ да подозира тя. А вие сега, по 100 писма пишете на 
вашитB любими: ахъ, умирамъ, не мога безъ тебе! Има една 
хубава формула за живота: Любовьта ражда доброто въ свBта.  
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Защо съгрBшила тази жена? - ГрBхътъ показва, че въ нея 
имало криво разбиране за любовьта. Ние сега ще рBшимъ 
единъ социаленъ въпросъ. Всички социални и религиозни 
общества, обаче, рBшаватъ сAщиятъ въпросъ, въ смисъл: да се 
изпAди и убие тази жена! Но Христосъ казва: “Всички, които 
искате да убиете тази жена, трBбва да възлюбите Господа, да 
внесете Неговата МAдрость, Неговата Истина, Неговата 
Любовь, Неговата Правда, Неговата Красота и да бAдете единъ 
къмъ другъ тъй благи, както е благъ Господъ” . Туй е 
истинското рBшение на онзи социалинъ въпросъ. 
Индивидуално, вAтрBшно този въпросъ е рBшенъ. По другъ 
начинъ, какъ ще го рBшите? Нека има и друго рBшение, азъ не 
искамъ да налагамъ на всички ви това рBшение, но онBзи, на 
които съзнанието е събудено, които сA узрBли, трBбва да 
убBдятъ цBлия свBтъ, че съврBменниятъ строй трBбва да се 
измBни, по какъвто и да е начинъ. Хората трBбва да се убBдятъ, 
да имъ се каже, че е дошло врBме, когата въпроситB трBбва да 
се разрBшаватъ съ любовь. И ако ние не направимъ това, ако 
ние закAснBемъ, въпросътъ пакъ ще се разрBши, но вече не въ 
наша полза. Този въпросъ нBма да се рBши отвънъ. За насъ е 
важно да се запали първиятъ вAгленъ, и отъ него ще се 
запалятъ всички други вAглени. 

Азъ бихъ желалъ, сегашнитB млади и стари, млади въ 
Любовьта, а стари въ МAдростьта, да бAдатъ запалени 
вAглени! Подъ “стари” не подразбирамъ слаби. УбBждавайте 
хората, че е дошло врBме да се рBшаватъ всички въпроси съ 
любовь, но не съ тази обикновена любовь, която вие познавате. 
Не, всички въпроси трBбва да се рBшатъ съ знание и мAдрость; 
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всички въпроси трBбва да се рBшатъ съ свобода и истина; 
всички въпроси трBбва да се рBшатъ съ доброта; всички 
въпроси трBбва да се рBшатъ съ справедливостъ; всички 
въпроси трBбва да се рBшатъ съ красота. Ами че то е голBмо 
безобразие, да вземемъ единъ човBкъ, да му туримъ въже на 
врата и да го обBсимъ на бBсилка. Единъ човBкъ, когото Богъ е 
създалъ, да вземемъ и да го туримъ на бBсилка! Туй е едно 
велико прBстAпление,  и ние да можемъ да го гледаме 
спокойно! ВсBки единъ отъ насъ трBбва да се обърне къмъ 
Господа, да Го призове съ всичкото си сърдце, и чакъ тогава 
Богъ ще дойде. Казватъ: е, обBсили го, да не е грBшилъ! Ами че 
утрB, или слBдъ двB прBраждания и тебе ще обBсятъ. Че кой 
отъ васъ не е билъ обBсванъ? Азъ като гледамъ сегашнитB хора, 
виждамъ, че всBки единъ отъ васъ е билъ и обBсванъ, и 
застрBлванъ. Като си правя своитB изчисления, азъ виждамъ, 
колко милиони, колко милиарди хора сA били избити! ЦBлата 
земя е послана само отъ кости. Но свBтътъ оправи ли се? - Не. 
Сега, какво разбиратъ онBзи, които сA на власть, то е другъ 
въпросъ, но ако ние вBрваме, че всBка влась е дадена отъ Бога, 
тогава, каква е волята на Онзи, който е далъ всBка власть? Ако 
вBрваме въ Бога ние можемъ да рBшимъ този въпросъ само съ 
Любовьта. Най-послB, ако управляващитB любятъ този народъ, 
азъ не подразбирамъ цBлото човBчество, тB би трBбвало да 
приложатъ законитB на това БBло Братство, и така въпросътъ 
ще се рBши по единъ любовенъ начинъ. ОнBзи, у които 
съзнанието е пробудено, които вBрватъ въ това Братство, 
трBбва да си подадътъ рAка. Не външно, но вAтрBшно 
убBждение трBбва да има въ тBхъ! СъврBменното християнство 
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се гради само на своитB мAченици; всички добродBтели, 
величието на всички народи се гради само върху живота на 
тBхнитB мAченици. Какъ става това? Безъ Христа ли? 

Ето една паднала жена седи прBдъ Христа, и Той и казва: 
“Иди, жено, и не съгрBшавай повече”!  Той пише: “Вие трBбва 
да рBшите тBзи задачи по Любовь”. Ако всички ние си 
подадемъ рAка по любовь, по бротски, не ще ли можемъ да 
живBемъ?  По любовь не можемъ ли да рBшимъ задачитB? Туй, 
което единъ човBкъ не може да направи, двама могатъ да го 
направятъ. Туй което двама души  не могатъ да направятъ, 
трима души ще могатъ да го направятъ. Туй, което трима не 
могатъ, четирма ще могатъ. Туй, което четирма не могатъ, 
петима, 100-ина, 1,000, 10,000, 100,000, милиони хора, 
съединени въ едно, могатъ да го направятъ. Всички хора, 
цBлото човBчество, съединени въ едно, подъ свBтлината на 
този Божественъ Духъ, всичко могатъ да направятъ. Питамъ 
тогава, какво трBбва да чакаме ние? НBкои отъ васъ ще кажатъ: 
азъ съмъ жена, мене Господъ ме е турилъ да гледамъ кAщата. 
Въ кAщата ли те е турилъ Господъ? Я ми кажете, въ коя кAща 
те е турилъ Господъ? Ако е така, защо онази твоя бедна сестра 
Господъ не турилъ и нея въ кAщата? Като разбирамъ, че Богъ е 
абсолютната Правда, то ако бBше турилъ тебе въ кAщи, щеше 
да тури и всички други хора въ кAщи. Понеже всички хора не 
сA въ кAщи, то значи, това нBщо не го е направилъ Господъ, а 
сA го направили хората. Ако ти си влBзълъ въ тази кAща, ти 
самъ си я съградилъ, не я съградилъ Господъ. Нека разберемъ, 
че всички нBща не сA направени отъ Бога. 

И Христосъ се наведе долу на земята и пишеше. 
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Сега, азъ не искамъ да хвърлямъ сBнка върху тия нBща, но 
казвамъ, че погрBшкитB трBбва да се изправятъ. Но хората 
казватъ: тBлото и на праведния, и на грBшния все въ земята ще 
отиде. Да, така е, но има едно различие въ смъртьта за тия 
двама души. Господъ ще събере тBлото на праведния човBкъ въ 
едно шишенце, и въ онзи свBтъ ангелитB отъ нBговото тBло ще 
направятъ една хубава ваза. Отъ тBлото на праведнитB хора ще 
направятъ по една хубава ваза и ще кажатъ: тази ваза е 
направена отъ тBлото на праведния. А отъ тBлото на грBшния 
нBма да остане никакъвъ помень, ще го хвърлятъ на сметьта. 
Казва нBкой: е, азъ ще умра, и праведниятъ ще умре. Да, но отъ 
моето тBло ще направятъ една хубава ваза, а отъ твоето тBло 
нищо нBма да направятъ. Казватъ: е, такъвъ е животътъ. 
Какъвъ е животътъ? Божествениятъ животъ, самъ по себе си е 
чисть. Питамъ сега: кое е онова, което трBбва да ни подигне въ 
очитB на другитB? Азъ се чудя, запримBръ, като наблюдавамъ 
хората и чета мислитB имъ. ТB си казватъ: този човBкъ тамъ, 
какво ни говори, какво иска да ни лъже? Казвамъ: научете се да 
мислите право! Азъ бихъ желалъ да видя, какво разбирате вие 
подъ думата “Истина”. Който и да е отъ васъ, елате при мене, 
да направимъ единъ опитъ и да видимъ, кой говори Истината. 
Правдата азъ я разбирамъ съвсBмъ друго-яче. ВрBме е вече, 
когато ние трBбва да бAдемъ искрени. Въ нашитB очи всBки 
човBкъ трBбва да прочете човBшкото; душата трBбва да 
проглежда прBзъ тBхъ. Като си погледна очитB, азъ трBбва да 
съмъ доволенъ отъ себе си, отъ очитB ми да лъха искреность, и 
азъ да зная, че къмъ всички постAпвамъ тъй, както и къмъ себе 
си. НBкой казва: ти къмъ мене не постAпвашъ тъй, както къмъ 
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себе си. Ти яде кокошка, а на мене не даде. Да, вBрно е, не 
постAпвамъ справедливо, ядохъ кокошка. ПрBди половинъ 
часъ я изядохъ, но тя бе развалена  и ми разстрои стомаха, та не 
искамъ да дамъ и на тебе отъ Нея. На тебе ще дамъ отъ 
хубавитB плодове: ябълки, грозде съ припеченъ хлBбецъ. 
СлBдователно, ние трBбва да бAдемъ искрени, да не прBдаваме 
отъ нашитB погрBшки и на другитB, но да имъ прBдадемъ нBщо 
хубаво отъ себе си. И когато срещна нBкого, когото обичамъ, 
ще поискамъ да изпълня душата му съ любовь, духа му съ 
знание и мAдрость, съ красота, доброта и съ справедливость, та 
да се зарадва душата ми при тази срBща. Това нBщо трBбва 
всички дълбоко да го пожелаемъ, та като се срещнемъ, да се 
зарадваме и да си кажемъ: братко, радвамъ се , че те срещнахъ; 
радвамъ се, че те видBхъ. Само така ние ще можемъ да се 
подигнимъ. Нека се радваме единъ на другъ тъй, както се 
радваме на слънцето, което изгрBва; както се радваме на една 
хубава мBстностъ, прBзъ която пAтуваме; както се радваме на 
една хубава ябълка; както се радваме на единъ хубавъ изворъ, 
при който можемъ да си починемъ и да се разхладимъ. Така 
трBбва да бAде, когато срещнемъ една душа! Така трBбва да 
бAде, когато се срBщаме ние, за да можемъ да си помогнемъ въ 
тия усилни врBмена на страдания, за да можемъ да 
прBтърпяваме и понасяме всичко. Ние казваме: е, като отидемъ 
на онзи свBтъ! Че онзи свBтъ е този свBтъ! Въ дадения случай 
ти си въ онзи свBтъ! Господъ ти казва: покажи любовьта си 
къмъ онзи твой братъ! 

Вие, като излBзете отъ тука, казвате: имаше нBкой 
философски работи, но бBха много забъркани, та не разбрахме, 
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какво искаше да каже. Ще ви кажа, какво искамъ да разберете. 
Като срещнете първата бBдна жена, спрете се въ себе си и и 
кажете двB сладки думи! Като срещнете първото сираче кажете 
му двB сладки думи. Като срещнете първия затворникъ, кажете 
му двB сладки думи, донесете му отъ дома си малко хубавъ 
хлBбъ, малко плодове! Като срещнете първия фалиралъ 
търговецъ, първата паднала жена, спрете се въ себе си и имъ 
кажете двB сладки думи! Като срещнете първото куче, на което 
кракътъ е счупенъ, спрете се да го прBвържете; ако не можете 
да сторите това нBщо вие сами, платете нBкому 20 лева, за да 
го прBвърже! Видите нBкAдB нBкой волъ, който тегли нBкоя 
много натоварена кола и не може да я изкара. Платете 100 лева, 
купете нBщо отъ товара, за да го освободите. Отидете въ нBкоя 
гора, тамъ нBкой сBче дърветата. Питай колко искатъ за това 
дръвче, което въ този моментъ сBкатъ. Кажи : колко искашъ, 
приятелю? - 20 лв. Плати 20 лева на този човBкъ, но спаси 
живота на дървото. Покажете любовьта си! Ще кажете: а, съ 
такива работи ще се занимаваме! Ами съ какви? Това е 
великото въ свBта, за което Господъ се радва. Такъвъ трBбва да 
бAде нашиятъ животъ! - животъ на чистота, животъ на 
святость, животъ на любовь, животъ на знание и мAдрость, 
животъ на свобода и истина, животъ на справедливость, 
животъ на доброта и красота, животъ, който обема всичката 
пълнота. 

И тогава, пише Христосъ на тази велика книга; блаженъ е 
онзи, който изпълнява волята Божия. Блаженъ е онзи, който не 
се съблазнява въ противорBчията на живота. Блаженъ е онзи, 
когото грBховетB на брата му не го отчуждаватъ. Блаженъ е 
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онзи, който всBкога може да даде право комуто и да е, безъ да 
се съблазнява. Блаженъ е, пише по-нататъкъ Христосъ…! 

И колко пAти, като срещна нBкой добъръ братъ евангелисть, 
прибързва да ме пита: ти вBрвашъ ли въ Христа? ВBрвашъ ли 
въ Господа нашего Исуса Христа? Казвамъ му: знаешъ ли, 
какво пише Христосъ на земята? Срещне ме нBкой свBщеникъ, 
пита ме: ти защо не идвашъ въ църква? СвBщи трBбва да 
палишъ! Казвамъ : братко, азъ се радвамъ на това изкуство, но 
вие го знаете много по- добрB отъ мене. Едно врBме и азъ 
палихъ свBщи, но сега искамъ да науча друго нBщо: искамъ да 
науча изкуството, всички свBщи, които се палятъ въ църква, да 
не гаснатъ вече; и кандилата сAщо да не гаснатъ. И друго: 
всички свBщи, които горятъ въ църква, да не димятъ; и всички 
кандила, които се палятъ, сAщо на не димятъ. Всички свBщи и 
кандилада да горятъ, безъ да гаснатъ и безъ да димятъ - това е 
най-важното изкуство! Това наричамъ азъ истинско палене на 
свBщи и на кандила! Като запалишъ една свBщь, какъвто 
вBтъръ, или каквато буря и да духа, да не може да се загаси. 
Това човBкъ може ли да направи - човBкъ е. Това 
проповBдникъ може ли да направи - проповBдникъ е. Това 
свещеникъ може ли да направи - свещеникъ е. Това верующъ 
може ли да направи - верующъ е. Това ученикъ може ли да 
направи - ученикъ е. 

Когато  човBкъ иска да се жени, нека запита своя възлюбенъ: 
можешъ ли да запалишъ една свBщь, която да не гасне? - Мога. 
Е, запали я тогава! Ако я запали и не угасва при никаква буря и 
при никакъвъ вBтъръ, ожени се за този човBкъ, не се бой, ти ще 
можешъ да живBешъ съ него добрB прBзъ цBлия си животъ. Не 
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може ли да запали такава свBщь, това вече не е женидба, това е 
продажба. Изгасва ли свBщьта на когото и да е отъ васъ общо 
правило е: не се женете, не е позволено отъ Бога! Като казвамъ 
да не се жените, подразбирамъ да не се жените по човBшки, а 
да се жените по Бога, по Божествено. Защо? Защото азъ не 
вBрвамъ въ свBщи и кандила, които гаснатъ и димятъ. Азъ 
вBрвамъ въ свBщи, които не гаснатъ. Азъ вBрвамъ въ кандила, 
които не гаснатъ. Азъ вBрвамъ в хора, които като палятъ 
свBщи, свBщитB имъ не гаснатъ. Азъ вBрвамъ въ всички 
свещеници, проповедници, въ всички хора по цBлия свBтъ, по 
цBлото земно кълбо, на които свBщитB не гаснатъ. Казвамъ имъ 
тогава: братко, азъ вBрвамъ въ тебе, защото ти си научилъ 
великия законъ на земята. Азъ вBрвамъ въ твоята душа. И 
казвамъ: отъ сега нататъкъ правете опити, научете се да 
запалите поне една свBщь, която да не гасне! 

Това е, което пишеше Христосъ. Блажени кои? - Блаженъ е 
онзи, на когото умътъ е запаленъ и не гасне. Блаженъ е онзи, на 
когото сърдцето е запалено и не гасне. Блаженъ е онзи, на 
когото душата гори и не гасне. Блаженъ е онзи, на когото 
духътъ гори, свBти и не гасне. Блажени сA всички мAже и 
жени; блажени сA всички дBца; блажени сA всички слуги и 
царе; блажени сA всички свещеници и проповBдници; блажени 
сA всички онBзи, на които свBщите и кандилата не гаснатъ! 

 
 

БесBда, държана отъ Учительтъ,  
на 22 февруари, 1925 г. въ гр. София. 
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Сега скърбь имате. 
 

“Така и вие сега скърбь имате, но азъ пакъ ще ви видя, и ще 
се възрадва сърдцето ви, и радостьта ви никой нBма да 

отнеме отъ васъ1”. 
 
Скърбьта, това е спAтница, другарка на живота. Така и 

радостьта е друга спAтница, другарка на самия животъ. 
Разбира се, ние за живота ще говоримъ въ по-другъ смисълъ 
отъ този, подъ който съврBменнитB учени хора разбиратъ 
думата животъ. Подъ думата животъ ние разбираме не това, 
което се проявява и изчезва. Ако животътъ се проявява като 
свBтлината въ една малка лампичка и послB изчезва, като 
завъртимъ ключа, това не е животъ. Хората казватъ: такива сA 
законитB на свBтлината, да изчезва и да се проявява. Не, такъвъ 
законъ на свBтлината нBма. Това е законъ на хората. Само тB се 
проявяватъ така. Само тB сA направени така, да се явяватъ и 
изчезватъ. Отварятъ своитB кепенци, свBтва въ стаята имъ. 
Затварятъ кепенцитB си, настава тъмнина. Това е законъ, който 
азъ не признавамъ. Това нBщо азъ мога да докажа на хората. По 
нBкой пAть хората казватъ, че слънцето изгрBва и залBзва. Не, 
слънцето не изгрBва и не залBзва. То изгрBва и залBзва само 
затова, защото хората живBятъ на земята, но за онBзи 
сAщества, които не живBятъ на земята, за тBхъ слънцето не 
изгрBва, и не залBзва. Ако живBете въ центъра на земята, за 
васъ слънцето нBма да изгрBе никога; но ако се дигнете надъ 
земята, за васъ слънцето нBма да залBзе никога. 
                                                 
1 Иоана 16:22 
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Та, когато хората изучаватъ живота, тB го изучаватъ отъ 
своето лично становище и казватъ: азъ съмъ убBденъ, така 
мисля така съмъ схваналъ. Такива убBждения имате вие. И 
слBдъ всичко това, съврBменнитB хора говорятъ за своитB 
убBждения. Казватъ: моитB убBждения сA такива и такива. Че 
такива убBждения имаха твоятъ дBдо и твоятъ прадBдо. ТвоитB 
убBждения сA убBждения на дBдо ти! Ама азъ така разбирамъ 
истината. Какво разбирашъ ти? И дBдо ти така разбираше 
Истината. Като дойдатъ до научнитB изслBдвания, до най-
новитB методи на лBчение, хората казватъ: днесъ така се 
лBкуватъ хората. Да, но и при стария начинъ на лBкуване 
хората умираха, както и при новия начинъ на лBкуване. Това, 
което днесъ хората наричатъ лBкуване, не е лBкуване, то е 
залъгване. ТB като лBкуватъ, лBкуватъ нBкого, най-послB го 
изпратятъ на онзи свBтъ, съвършено го излBкуватъ. И старитB 
сA лBкували така, и новитB лBкуватъ по сAщия начинъ. 
Различаватъ се само по това, че старитB сA давали едно 
утBшение на болния, а новитB даватъ друго утBшение. И 
болниятъ все си отива утBшенъ, че ще го излBкуватъ. Отъ гдB 
идватъ тия погрBшки? Щомъ човBкътъ на земята падне все 
трBбва да има кой да го подигне. Отъ тукъ да извадимъ и 
другото заключение: щомъ човBкъ се разболBе, несъмнBнно 
трBбва да има нBкой, който да го лBкува. 

Христосъ казва: “Скърби ще има въ свBта”. И дBйствително, 
сегашниятъ животъ е животъ само на скърби, т. е. не 
изключително на скърби, но скърбьта е прBобладаващиятъ 
елементъ. Тази мисъль трBбва да държите въ ума си, за да 
имате правилно разрBшение на живота. Животътъ, въ 
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сегашната си фаза, разрBшава една отъ най-труднитB задачи: да 
прBвърне скърбьта въ радость. И Христосъ казва: “Сега имате 
скърбь”. Защо? Защото азъ ви оставямъ и си заминавамъ. 
ПослB азъ отново ще ви видя и ще имате нова радость, която 
никой не може да ви отнеме. Подъ думата “радость” разбираме 
онзи възвишенъ Божественъ животъ у човBка, онова велико 
съзнание въ него, съ което той прониква цBлата природа, 
изучава нейнитB сили и закони. 

Сега, азъ ще се спра малко, ще прBкAсна мисъльта си. Тъй 
както прBкAсвамъ мисъльта си, има една нелогическа връзка, 
както когато нBкой крои, вземе ножицитB, но послB изведнъжъ 
спира. Спре се седи мисли. Казватъ: защо се спрBлъ? - 
НBкакъвъ новъ теркъ му дошло на умъ, нBкакъвъ новъ моделъ 
иска да внесе. Радостьта, това е сAщественото, къмъ което ние 
се стремимъ, но ако не разбираме законитB на скърбьта не ще 
може да се домогнемъ до самата Истина, да разберемъ, какво 
нBщо е радостьта. Скърбьта всBкога подразбира или загуба на 
онази реалность която ние сме притежавали, или пъкъ 
неизползуване, въ пряма смисълъ на онBзи блага, които ни сA 
дадени. СлBдователно, въ тази смъсълъ, всички ние имаме тази 
скърбь. Онзи ученикъ, който се учи въ гимназията; или онзи 
студентъ, който се учи въ университета; или онзи докторъ, 
който се готви за своята теза, за своя докторатъ; или онзи 
музикантъ когото не приематъ въ академията, все си иматъ 
скърби. Питамъ: скърбьта на академика такава ли е, каквато 
скърбьта на доктора? Скърбьта на доктора такава ли е, каквато 
е скърбьта на студента? Скърбьта на студента такава ли е, 
каквато е скърбьта на ученика въ гимназията? Скърбьта на 
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ученика въ гимназията такава ли е, каквато е скърбьта на 
ученика въ отдBленията? 

Сега, да ви дамъ друго обяснение. ПрBдставете си, че въ 
единъ голBмъ, великолBпенъ театъръ се дава едно, рBдко по 
своето естество, прBдставление, на което сA дошли отъ цBлия 
свBтъ най-добритB артисти-музиканти. И по този случай, на 
мнозина граждани, които успBватъ да се вредятъ, се раздаватъ 
свободно, гратисъ билети. Всички, които иматъ билети, 
постепенно навлизватъ, навлизватъ, но театърътъ се изпълня, и 
половината публика остава навънъ. Тия, които оставатъ вънъ 
сA недоволни. Казватъ: какъ така да останемъ вънъ! 
Недоволни сA, защото не сA влBзли вAтрB да видятъ, какво 
става. ТB вдигатъ шумъ отвънъ - недоволни сA. Тия пъкъ, 
които сA влBзли вAтрB, иматъ друго недоволство. 
Недоволството се заражда отъ това, че едни сA взели първитB 
мBста, а тB стоятъ прави. ТB казватъ: какъ така, ние да стоимъ 
прави, а другитB да седятъ на първитB мBста! Различни 
недоволници има въ свBта: едни, които стоятъ вънъ; други, 
които сA влBзли вAтрB, но стоятъ прави. Питамъ: отъ кои 
недоволници искате да бAдете вие? - Разбира се, за 
прBдпочитане е да бAдете отъ послBднитB. 

По сAщия законъ нBкои хора влизатъ въ нBкое братство и 
казватъ: какъ така, защо да не ни приематъ? Ние не сме ли 
хора? - Недоволни сA. Защо сA недоволни? - Че нBмало за тBхъ 
столове. Казвамъ: вашата скърбь е една, а скърбьта на другитB 
е друга. ГдB е радостьта? На земята нBма радость, скърбь има. 
Радостьта произтича отъ другъ единъ законъ, който примирява 
нBщата. 
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СлBдъ това прBдставление се дава единъ великолепенъ 
банкетъ. Масата е така наредена, че на всички се даватъ 
еднакви кърпи, еднакви прибори, мBстата сA еднакво почтени, 
тъй че, кAдBто и да се седне, все е първо мBсто. Питамъ: сега 
ще има ли скърбь? - Не, музика ще има: “трака-трака” - всички 
започватъ и всички весели ставатъ. Казвамъ: докато сте вънъ 
или вAтрB, седящи или прави, все ще има скърбь, но щомъ 
седнете на трапезата, на която велики блага има сложени, 
тогава ще има радость. СвBтътъ сега е пъленъ съ такива ужасни 
разочарования. СегашнитB хора трBбва да опишатъ, какво 
нBщо сA страданията, но въ тBхната истинска форма, а не да ги 
прBувеличаватъ. ПрBдставете си страданието на една майка, 
която родила дBте, и то слBдъ 5-6 години умира! ПрBдставете 
си страданието на онзи лBкарь, който свърши два факултете и 
ослBпява! ПрBдставете си страданието на онзи виденъ 
философъ, комуто се парализирва мозъкътъ, а той едва успBва 
да напише половината отъ своя наученъ трудъ! ПрBдставете си 
страданието на онзи великъ музикантъ, комуто нBкой счупва 
рAката! И държавници, и царе, и всички хора сA изложени на 
такива велики разочарования. Това е и съ млади, и съ стари. 
Питамъ тогава: гдB е радостьта въ живота? Ще кажешъ: азъ 
съмъ младъ. Да, но ще остарBешъ. Не само че ще остарBешъ, но 
прBдъ тебе ще се яви онзи стариятъ бирникъ, смъртьта, ще 
задигне всичко и ще те остави голъ. Тя ще те изпAди отъ 
земята, и нBма да ти даде даже пAтенъ билетъ да си отидешъ. 
Такъвъ крадецъ е смъртьта! Всичко ти взима и не ти оставя 
пари да си купишъ даже единъ билетъ за пAтуване, но ти казва: 
Господь да се грижи за тебе! Вие не сте умирали, да знаете, 
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какво нBщо е смъртьта. Сега хората казватъ: човBкъ, докато се 
движи, живBе, а като прBстане да се движи, той умира. Чудна 
логика! Тогава всички желBзници, които се движатъ по 
линиитB, живи ли сA? Въ човBка дBйствително има движение, 
но има външенъ и вAтрBшенъ животъ. Ако единъ човBкъ 
прBстане да се движи външно, физически, а се движи 
вAтрBшно, тогава какво ще кажете? СъврBменнитB учени не 
признаватъ това. ТB казватъ: като спре сърцето на нBкой 
човBкъ, той умира. Да, сърцето му е спрBло, но който знае какъ 
да го подвижи, той ще може да събуди отново живота. Вземете 
единъ спрBлъ часовникъ. Вземе го нBкой човBкъ въ рAката си, 
бутне го тукъ-тамъ съ игла, но не върви. Защо не върви? Този 
човBкъ не знае какъ да го бутне. Но, я го дайте на нBкой 
майсторъ, той ще знае, какъ да го бутне. Тъй е и съ човBшкото 
сърдце - има лBкари, които знаятъ какъ да го бутнатъ. Щомъ го 
бутнатъ, и то тръгва. И Христосъ срещна една майка, на която 
дBтето бBше умрBло. Той бутна сърдцето му, и то оздравB. 
Христосъ отиде при гроба на умрBлия Лазаръ и му каза само 
една дума: “Лазаре, стани!” Лазаръ тръгна. Сърдцето на този 
човBкъ тръгна само отъ една дума. УченитB ще кажатъ, че 
Лазаръ не билъ умрBлъ, но заспалъ летаргически сънь. Хубаво, 
този човBкъ е лежалъ три дни въ гроба. Но, ако Христосъ може 
да направи да тръгне сърдцето на човBкъ, който е лежалъ цBла 
година въ гроба, какво ще кажете тогава? - Е, и то е 
летаргически сънь. 

СегашнитB хора сA смBшни въ своитB възражения. Ние, 
съврBменнитB хора не вBрваме въ това, което трBбва да 
вBрваме, а вBрваме въ това, въ което не трBбва да вBрваме. Ние 
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вBрваме, че отъ едно малко сBменце, или отъ една малка клBтка 
може да се развие цBлъ животъ на нBкое по-висше, или по-
нисше сAщество, изобщо, а не вBрваме, че въ природата 
сAществува единъ законъ на висша интелигентность, единъ 
законъ на висша разумность, който управлява всичко въ свBта. 
Отъ разумното разумно се ражда. Отъ живота животъ се ражда. 
И всBкога проявениятъ животъ седи надъ непроявения. Има 
една интелигентность, която надминава нашата 
интелигентность. Какъ мислите, какви сA понятията, мислитB, 
разбиранията за живота на тия сAщества, които стоятъ по-долу 
отъ човBка? И дBйствително, ако вземемъ тази лBствица, на 
която стои човBкътъ слизаме и се качваме по нея, ще видимъ, 
че има цBла иерархия отъ сAщества, по-горB и по-долу отъ 
него. Това сA души, това сA разумни сAщества, които 
мислятъ, които иматъ свои разбирания. Като те срещне нBкое 
куче, или нBкой волъ, по очитB ти ще прочете, каква е твоята 
мисъль. Като те погледне нBкоя птичка въ очитB, ще те познае, 
дали мислишъ да хвърлишъ нBкой камъкъ върху нея или не. 
СлBдователно, има едно вAтрBшно разбиране между всички 
сAщества. Ние казваме: е, това сA животни, това сA птици. Да, 
но като дойдемъ до самия човBшки животъ, ние пакъ не се 
разбираме. Може ли да обясните, защо хората не се разбиратъ? 
Ето една философска теза, на която съврBменнитB педагози, 
съврBменнитB възпитатели, съврBменнитB философи трBбва да 
отговорятъ научно, да обяснять, кои сA причинитB, дBто хората 
не се разбиратъ. Двама братя, родени отъ една майка, не се 
обичатъ. Друга майка ражда двама сина, но тB се обичатъ. Защо 
е така? - Има си причини. Въ свBта има единъ великъ законъ, 
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който управлява тия нBща. Слушаме произведението на нBкой 
великъ музикантъ, цBлото творение е хармонично. Който знае 
да пише музикални произведения, трBбва да умBе да съчетава 
тоноветB. Защото има тонове, хармонични сами по себе си; има 
тонове нехармонични. Два тона, три тона, четири тона, петь 
тона, десеть и повече тонове могатъ да бAдатъ хармонични 
сами по себе си. Щомъ сA хармонични, между тBхъ всBкога 
става сливане, разширение на тBхния обемъ. Други тонове, 
сами по себе си сA нехармонични. Въ какъвто акордъ и да ги 
туримъ, тB не могатъ да се слBятъ. СлBдователно, всички хора, 
които сA излBзли отъ Бога, сA произлBзли отъ една гама, но не 
отъ такава гама, каквато ние познаваме, образувана отъ седемь 
тона, а отъ една гама, съставена отъ 35 милиона тонове, и то 
все първоначални. И между тия 35 милиона тонове има 
съчетание! И какво съчетание има между всички тия 35 
милиона сAщества! Всички тия сAщества излизатъ постепенно 
отъ Бога, всички не се раждатъ едноврBменно. Казвате: всички 
хора излBзоха отъ Бога. Да, всички излBзоха отъ Бога, но 
между всички има такава разлика, каквато между долно “до” и 
горно “до” на октавата. Има разлика въ трептенията. Не можете 
да намBрите двB сAщества въ свBта, които да сA еднакви. 
Между хората има една голBма вAтрBшна разлика. 
СлBдователно, на хората трBбва едно вAтрBшно съчетание. 

Отъ кAдB произлиза дисхармонията въ този свBтъ? - 
Неестествената любовь въ съврBменния свBтъ е родила 
дисхармонията. Когато единъ мAжъ се жени само за пари; 
когато единъ мAжъ се жени само за чернитB очи на една жена; 
когато единъ мAжъ се жени само за червенитB устни на една 
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жена; когато единъ мAжъ се жени само за нейния хубавъ носъ; 
когато единъ мAжъ се жени само за нейнитB хубави пръсти; 
когато единъ мAжъ се жени само за нейното тBло, всBкога ще 
се раждатъ такива хубавички “ангелчета безъ крилца”. Това е 
една прBстAпна любовь, за която хората се наказватъ. 
Природата не търпи такива нBща! Казватъ, че природата била 
глупава, че въ нея нBмало разумность. СъврBменнитB хора 
искатъ да завладатъ природата, да и заповBдватъ. Каква 
пръчица има тази природа! Тя наказва своитB дBца, като имъ 
казва: “ДBца, ще слушате моитB закони, ще ги изпълнявате. 
Ако не, скърби ще имате, и то не обикновенни скърби, но 
такива отъ 35 милиона градуси, че ще се стопите подъ тBхната 
температура”! 

И сега, съврBменнитB хора питатъ: какво трBбва да 
правимъ? - НBма да обичате човBка заради неговитB черни очи; 
нBма да обичате човBка заради неговитB червени уста; нBма да 
обичате човBка заради неговия носъ; нBма да обичате човBка 
заради неговитB хубави пръсти; нBма да обичате човBка заради 
неговото тBло; нBма да обичате човBка заради неговитB пари, 
нито заради неговото положение. Тогава ще ви дамъ едно 
правило, което далъ Христосъ на ученицитB си. То е слBдното: 
“БAдете разумни като змиитB и незлобливи като гълAбитB!” 
но, разумность като тази на змиитB не спасява хората. Че кой 
отъ свBтскитB хора не е разуменъ? Ами че онзи апашъ тамъ, 
който се скрилъ нBкAдB и те причаква, като е скроилъ своя 
планъ, не е ли разуменъ той? Какъ разумно те обира! Но 
Христосъ казва: “БAдете незлобливи като гълAбитB!” Значи, 
Той съчетава разумностьта на змиитB и незлобието на 
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гълAбитB, за да произведе единъ новъ тонъ. Тогава, за да 
разберете живота, казвамъ: вие трBбва да бAдете честни за себе 
си, а не за другитB, да се подигнете като човBци. Ако искате да 
имате прави отношения спрBмо хората, бAдете справедливи 
спрBмо всички сAщества. БAдете интелигентни спрBмо 
природата, защото ако не сте разумни да разбирате нейнитB 
закони, нBма да можете да се качвате на нейнитB високи 
върхове, нBма да можете да прBбродвате нейнитB океани. Тъй 
че трBбва да бAдете интелигентни спрBмо природата, да 
научитB нейнитB закони, за да ви оцBнява тя, а не хората, че сте 
интелигентенъ човBкъ. И най-послB, бAдете благородни 
спрBмо всички! Тия четири правила ви сA необходими: 
честенъ къмъ себе си! Справедливъ къмъ другитB! 
Интелигентенъ спрBмо природата! Благороденъ къмъ всички! 
Искашъ да онеправдаешъ нBкого. Спри се въ себе си и си кажи: 
ще бAда честенъ, нBма да опетня своето име. Дойдешъ до 
отношенията си къмъ другитB, кажи: да бAда справедливъ! 
Дойдешъ до природата, кажи: ще бAда интелигентенъ! Отъ 
тази интелигентность зависи не само твоето развитие, но и 
развитието на цBлото поколBние слBдъ тебе. Дойдешъ ли до 
всички души, кажи: ще бAда благороденъ! 

Сега, Христосъ се обръща къмъ своитB ученици, които сA 
разбрали Неговото учение и имъ казва: “Скърбь ще имате!” 
Той се занимавалъ съ тBхъ, училъ ги да разбиратъ скърбьта, да 
знаятъ кои сA причинитB за нейното явяване. СлBдователно, 
скърбьта ни може да я отнеме, само единъ нашъ приятель. 
Само едно разумно сAщество може да отнеме твоитB скърби. 
ПрBдставете си, че вие вървите, замисленъ сте и падате въ 



67 

 

нBкой дълбокъ кладенецъ, нBкAдB въ планината. Питамъ ви: 
какво чувствувате долу? Първо изпитвате единъ ужасъ, 
казвате: всичко се свърши съ менъ! Имате една неутBшима 
скърбь. Но слBдъ васъ върви вашиятъ приятель съ вAже въ 
рAка и ви пита: ти долу ли си? - Долу съмъ. Като чуете гласа 
на вашия приятель, казвате: ти тукъ ли си? - Тукъ съмъ. Той 
спуща едно вAже и почва да ви тегли нагорB. Веднага вашата 
скърбь се прBвръща на радость. Питамъ ви: слBдъ като 
излBзете отъ кладенеца, помните ли скърбьта си? - Вие 
помните скърбьта си, помните и кладенеца. Но, кое е онова, 
което силно се е запечатило въ вашия умъ? - Вашиятъ 
приятель. СлBдователно, вашата скърбь е станала причина да 
се  прояви сърдцето на вашия приятель, да разберете, колко той 
е внимателенъ, колко той е благороденъ къмъ васъ. Тъй че, въ 
всичкитB наши скърби, въ всичкитB наши страдания ние ще 
научимъ велики уроци, ще имаме една велика наука, отъ която 
ще разберемъ, до колко Богъ е внимателенъ къмъ насъ, колко 
великиятъ Божественъ Духъ се грижи, мисли заради насъ. Азъ 
опрBдBлямъ Бога тъй: единственото сAщество, което всBкога, 
въ всички моменти, мисли заради насъ; единственото 
сAщество, което никога не ни забравя. СлBдователно, всички 
страдания, всички скърби, всички ужаси въ живота ни сA само 
за това, да опитаме великата Любовь на Бога къмъ насъ, да 
разберемъ, че Той може да ни избави отъ всички скърби въ 
живота ни. Това ще разберемъ въ края на краищата. НBкои 
казватъ: я ми кажете какво нBщо е Господь? - Това сAщество, 
което мисли за тебъ отъ памти вBка, отъ какъ свBтътъ е 
създаденъ, докато се свърши това е Богъ. Като казвамъ, докато 
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се свърши свBтътъ, не разбирамъ, че той дBйствително се 
свърши, но разбирамъ цBлия периодъ отъ врBме, отъ какъ си 
излBзълъ отъ Баща си, докато се върнешъ при Баща си. За мене 
свBтътъ тогава се свършва. За мене е важно да разбера Този, 
Който прBзъ всичкото врBме на моето странствуване постоянно 
ми е писалъ. Пише ми Господь: “Синко, какъ си, какъ 
минавашъ, близкитB ти какъ сA? Често запитвате: защо идватъ 
ангелитB? - Пощальони сA тB, носятъ писма отъ Бога. Когато 
Господь иска да изпрати едно важно писмо до нBкого, за да не 
изпадне въ чужди рAцB, Той изпраща специаленъ ангелъ 
пощальонъ да донесе туй писмо и да го врAчи направо въ 
рAцBтB на този комуто е опрBдBлено. 

Сега, като ме слушате, ще си кажете: седналъ той на насъ, 
ученитB хора, на насъ, културнитB хора, да ни разправя за 
нBща, които не сA били. Какво ще кажете, ако азъ разтворя 
корема на нBкой човBкъ и започна да ви разправямъ за 
неговите чърва, за жлъчката му и слBдъ това отново го зашия? 
Ще кажете, че това е една реалность, ще вBрвате на всичко, 
което ви говоря. ДобрB, но като отворя онази велика книга и 
започна да ви разправямъ за нBкой ангелъ който носи писмо 
отъ Бога, за онзи свBтъ, въ това не вBрвате. Кое е по-важно, 
обаче въ дадения случай? - При една болесть, операцията е 
важна; но, когато си здравъ, а имашъ една неизцBрима скърбь, 
този ангелъ е най-важниятъ. Този ангелъ идва всBкога. Това не 
е илюзия. Когато дойде единъ ангелъ, всBкога донася радость. 
Неговото идване се отличава. Ние не подхранваме илюзиитB на 
нBщата. Ако дойде единъ ангелъ въ човBка, неговата 
интелигентность трBбва да се повиши. Изобщо, въ него, при 
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такъвъ случай става една коренна промBна. Ако нBкой каже, че 
при него е дошълъ единъ ангелъ, а при това не е станалъ по-
уменъ, това е една илюзия. Реалностьта всBкога извършва една 
коренна промBна въ човBка: тя усилва човBшката 
интелигентность, усилва човBшката любовь, усилва любовьта 
му къмъ Истината. 

Ще ви разправя единъ отъ фантастичнитB, отъ 
въображаемитB разкази. Ние наричаме тия разкази символи. 
ЖивBлъ единъ царь, нареченъ Бен-Адетъ и дъщеря му Зебру-
Меди. Въ царството на този Бенъ-Адетъ законитB били много 
строги, и за най-малкото прBстAпление всBки се наказвалъ съ 
смъртно наказание. ВсBки, който прBяждалъ, се наказвалъ съ 
смъртно наказание; всBки, който се усмихвалъ, се наказвалъ съ 
смъртно наказание; всBки, който въздъхвалъ, се наказвалъ съ 
смъртно наказание; всBки, който се оплаквалъ, се наказвалъ съ 
смъртно наказание; всBки, който не работилъ, се наказвалъ съ 
смъртно наказание; всBки, който не си лBгалъ точно на 
опрBдBленото врBме, въ 9 часа вечерта, се наказвалъ съ 
смъртно наказание; всBки, въ джоба на когото се намери празна 
кесия, безъ златна парица, се наказвалъ съ смъртно наказание; 
всBки, който пAтувалъ босъ, се наказвалъ съ смъртно 
наказание; всBки, който ходилъ гологлавъ, се наказвалъ съ 
смъртно наказание; всBки мAжъ, който казвалъ лоша дума на 
жена си, се наказвалъ съ смъртно наказание; всBка жена, която 
казвала лоша дума на мAжа си, се наказвала съ смъртно 
наказание. Такива били законитB въ царството на Бенъ-Адета. 
И турцитB иматъ думата “адетъ”. Всички поданици въ неговото 
царство се намирали въ много тежко положение. ПрBдставете 
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си, какъвъ ще е билъ животътъ въ туй царство! Вие, 
съврBменнитB хора, се оплаквате отъ сегашнитB режими. 
Хората въ България се оплакватъ отъ своето сегашно 
положение. Туй, което става сега въ България, е цвBте прBдъ 
положението на поданицитB отъ царството на Бенъ-Адета. 
Казвате: какво става въ България! Не, България още не е дошла 
до такова окаяно положение. По едно врBме дъщерята на този 
царь се влюбила въ единъ царски синъ, нареченъ Бенъ-Адетъ-
Исабетъ, който дошълъ да живBе въ това царство. Като дошълъ 
въ царството, успBлъ да убBди Бенъ-Адета, да направи единъ 
опитъ, да даде свобода на своя народъ. До неговото дохождане 
всички тия поданици викали къмъ Бога, искали да имъ 
помогне, да ги извади отъ това угнетено състояние. Най-послB 
великитB Учители изпратили този царски синъ Бенъ-Адетъ-
Исабетъ, да внесе новия законъ въ царството. Той веднага 
издава слBдния манифестъ: Отъ сега нататъкъ всички хора сA 
свободни да се проявяватъ тъй, както искатъ; тъй както 
Господь ги е създалъ. ВсBки е свободенъ да си лBга когато 
иска, и да спи, колкото иска; всBки може да се смBе, колкото 
иска; всBки е свободенъ да носи, или да не носи пари въ джоба 
си; всBки е свободенъ да ходи гологлавъ или босъ, както иска. 
Изобщо всBкиму се давала свобода да прави това, което 
сърдцето му искало. Настанала велика радость въ свBта. 
Всички излBзли съ праздничнитB си дрехи да ликуватъ и да 
благодарятъ на Бога, че изпратилъ Бенъ-Адетъ-Исабетъ, да 
направи тази коренна промBна въ свBта. ИзлBзли единъ день 
Бенъ-Адетъ-Исабетъ съ царската дAщеря да се разхождатъ и тя 
му казала: азъ съмъ ти много благодарна, че дойде въ нашето 
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царство да внесешъ радость въ сърдцата на всички хора, и отъ 
благодарность поискала да му цBлуне рAка, но за голBмо свое 
очудване, вижда, че той се обръща на една голBма чешма, отъ 
която текло изобилно вода. Веднага тя се напива отъ тази вода, 
забравя, че чешмата била човBкъ. Казва си: гдB ли остана Бенъ-
Адетъ-Исабетъ? Не изказала още това, вижда Исабета, но 
чешмата я нBма вече. Тази вода тъй задоволила нейната жажда, 
че поискала още да пие, но усBща реалностьта вAтрB въ себе 
си. 

Вървятъ по-нататъкъ, мръква се вече - настава вечерь. Тя му 
разказва: “Много съмъ благодарна, че дойде въ нашето 
царство, внесе радость за всички”. Въ това врBме въ нея се 
явява желание да го пригърне, да го цBлуне и да му благодари 
за всичко, но веднага се намира въ единъ великолBпенъ палатъ, 
съ отлично освBтление. Тя забравя за Бенъ-Адетъ-Исабета, и 
започва да чете една книга, която намира въ този палатъ. И 
чете слBдующето: Исабетъ Бенъ Адетъ-Бенъ Адетъ Исабетъ. 
Какво ще разберете сега отъ него? Тя веднага почва да 
философствува, да разсAждава, какъ се намBрила тукъ, но 
изведнъжъ се съмва, палатътъ изчезва отъ прBдъ очитB и, и 
прBдъ нея се явява Бенъ-Адетъ-Исабетъ. ГдB оставатъ тия 
имена? - Днесъ и двамата сA живи. Бенъ Адетъ е стариятъ 
човBкъ. Бенъ-Адетъ-Исабетъ е новиятъ човBкъ. Какво 
отношение има между тия двамата, между стария и новия 
човBкъ? Вие ще кажете: стариятъ да умрB! Не, стариятъ човBкъ 
е бащата на младия. НBкои взиматъ стихове отъ Писанието и 
казватъ, че стариятъ човBкъ е онази стара форма на грBха. Не, 
стариятъ човBкъ не е човBкътъ на грBха. Това е кривъ прBводъ. 
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Стариятъ, проявениятъ, мAдриятъ, умниятъ човBкъ става 
основа, за да се прояви Божествениятъ, разумниятъ човBкъ, 
който прилага и схваща разумнитB закони. Стариятъ човBкъ, е 
човBкътъ който за своята честность може да пожертвува всичко 
въ свBта; човBкътъ, който за справедливостьта къмъ другитB е 
готовъ да пожертвува всичко въ свBта; човBкътъ, който за 
интелигентностьта си къмъ природата е готовъ да пожертвува 
всичко въ свBта; човBкътъ, който за благородството спрBмо 
всички души е готовъ да пожертвува всичко въ свBта. Това е 
стариятъ човBкъ! 

СлBдователно, въ свBта се явяватъ двB нBща: жаждата, която 
трBбва да се утоли съ живота и разумностьта която трBбва да се 
утоли съ свBтлината. Значи, насъ ни трBбва вода и изобиленъ 
животъ - нищо повече. Щомъ си недоволенъ, трBбва ти животъ; 
щомъ си зависливъ, трBбва ти свBтлина. Ние всBкога 
завиждаме на хората. Тази вселенна, въ която живBемъ е тъй 
създадена, че за всинца ни има изобилно вода и изобилно 
свBтлина, която можемъ да възприемаме. Не завиждайте. 
Радвайте се като срещнете нBкой човBкъ, въ който има вода, въ 
който има животъ. Като видите човBкъ пъленъ съ знания, 
радвайте се, че въ него има свBтлина. По-хубаво да живBемъ 
между живитB хора, отколкото между мъртвитB. 

Ще ви прBдставя другъ единъ реаленъ примBръ изъ 
сегашния животъ. Той се отнася до поета Винсонъ и неговия 
ученикъ Камринъ. Винсонъ написва едно поетическо 
съчинение, което мислилъ да издаде, обаче неговиятъ ученикъ 
успBва да подкупи единъ отъ слугитB му, да вземе съчинението 
му и го издава като свое. Издава го и туря подписа си отдолу. 
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ДругитB поети отиватъ при Винсона и му казватъ: “Господинъ 
Винсонъ, вижте новия поетъ, който се явилъ съ своитB 
великолBпни стихове!” Той имъ казалъ: “Да, отлични сA тBзи 
стихове, азъ поздравлявамъ новия поетъ съ тBхъ”. Лицето на 
Винсона ни най-малко не се измBнило отъ думитB на другаритB 
му. Той искрено поздравилъ новия поетъ. Идея има въ 
Винсона! Ще обясня, какво се е случило по-нататъкъ. СлBдъ 10 
години Винсонъ написва едно още по-хубаво съчинение, което 
издава самъ. Сега вече сравняватъ първото и второто 
съчинение и разбиратъ какво е станало. Знаменития Винсонъ 
пакъ се проявява. Това е единъ изпитъ въ живота, разбирате 
ли? Когато вие изнесете една велика Истина, дайте и мBсто да 
върви, не туряйте името си. Силата не е въ нашия подписъ. Вие 
сте само изразители на Божественото. Въ музиката въ науката, 
въ свBщенодBйствието, или кAдBто и да е, вие сте изразители 
само на великото. Богъ турилъ ли си е нBкAдB името, да се 
знае, че отъ Него сA излBзли тия нBща? НавсBкAдB пишатъ: 
Толстой тъй казалъ; Кантъ тъй казалъ; Ибсенъ тъй казалъ; 
Христосъ тъй казалъ; Павелъ тъй казалъ и т. н. Казватъ: това 
сA велики хора, богове. Да, всинца сме богове, но какви? Има 
малки богове, има и велики богове въ свBта. Не, въ свBта има 
само единъ Богъ, Който единствено се проявява, а всички 
други сA НеговитB Синове, изразители на Неговата Велика 
Любовь, на Неговата Велика МAдрость, на Неговата Велика 
Истина, които разпраща навсBкAдB по всички слънчеви 
системи, както и на нашата слънчева система, както и на 
нашата бBдна земя. 
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Нашата земя е една забавачница, ние имаме още страдания 
на поданицитB отъ царството на Бен-Адета. Но врBме е вече да 
дойде Бенъ-Адетъ-Исабетъ, царскиятъ синъ. Като дойде Бенъ-
Адетъ-Исабетъ, ще каже: “Отъ сега нататъкъ всBки човBкъ да 
живBе тъй, както намира за добрB”. Това е Божията Любовь, 
Божественото въ насъ. Като казвамъ, че Богъ е въ насъ, ние не 
подразбираме външния законъ. Не, Богъ ще заговори въ 
душитB на всички. И като видимъ Неговото Лице, ние ще 
бAдемъ въ положение на Забру-Меди, ще пиемъ отъ извора на 
живота и ще четемъ при свBтлината на МAдростьта великата 
книга Бенъ-Адетъ-Исабетъ и Исабетъ-Бенъ-Адетъ. Тия думи 
сA толкова свещени, че не заслужава да се прBведатъ. На 
български езикъ не могатъ да се прBведатъ. НBма такава 
свещена дума, съ която биха могли да се замBнятъ, затова, 
колкото схванете. Вие може да схванете нBщо, когато у васъ 
има единъ потикъ да вBрвате. 

СъврBменнитB хора мислятъ, че като повBрватъ, за тBхъ вече 
не трBбва наука, не трBбва изкуство. Чудни сA хората съ 
своитB вBрвания за Бога и за вBрата! Че не е ли този великиятъ 
Богъ на МAдростьта, Който е създалъ всички свBтове; не е ли 
Той, Който е създалъ ангелитB? Не, има друга наука, има друга 
музика, има друга поезия, има друго изкуство, има други 
свBтове, хиляди пAти по-хубави отъ тBзи около насъ, има 
други организми, хиляди пAти по-хубави отъ човBшкия - има 
какво да се учи. НBкои казватъ: като човBшкиятъ организъмъ 
нBма подобенъ. Не, човBшкиятъ организъмъ още не може да се 
похвали съ своята организация. Ако вие погледнете съ 
микроскопъ на съврBменния човBкъ, ще видите въ кръвьта му, 
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въ мозъка му толкова нечистотии! За да се прBчисти тази 
материя трBбва електрически токъ най-малко отъ 35 милиона 
волтажа. Тази материя, така трBбва да се прBчисти, че човBкътъ 
да може да мисли тъй, както мисли единъ ангелъ тукъ на 
земята. Като се приложи въ съврBменната наука този начинъ на 
прBчистване, ние бихме дошли вече до реални, видими 
резултати. Въ химията тогава ще могатъ да се правятъ опити 
още по-изкусно, отъ тия които днесъ правятъ. Това нBщо 
можемъ да постигнемъ въ всички отрасли на науката и да 
видимъ новитB резултати. 

Христосъ казва на ученицитB си: “Скърби ще имате въ 
свBта, но азъ послB ще ви видя, ще се зарадва сърдцето ви, и 
радостьта ви никой нBма да отнеме”. Не мислете, че съ тия 
строго научни тези, върху които можемъ да философствуваме, 
можемъ да се спасимъ; не мислете, че съ онBзи, строго научни 
истини и теории, каквито има на изтокъ, каквито има и въ 
Европа, още неиздадени, останали отъ древностьта, или пъкъ 
съ онBзи научни съчинения по математика или геометрия, ще 
се спасятъ хората. ТB сA потрBбни, но това сA занимания за 
най-разумнитB хора. Само единъ великъ математикъ може да 
разбере тия математически истини. Само единъ музикантъ, и то 
не отъ обикновеннитB, може да разбере тая музика. За музиката 
се иска душа! За поезията се иска душа! Въ великитB отрасли 
се искатъ велики души, които да разбератъ, какво нBщо е 
науката, какво нBщо е музиката или какво нBщо е поезията. 

Това е, което подразбиралъ Христосъ подъ думитB, 
“радостьта ви никой нBма да отнеме”. Опитайте се нBкой пAть 
да повлияете на окрAжающата срBда за добро. Защо не? Вие 
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чакате да дойде спасението нBкAдB отгорB. То е физическата 
страна. Слънцето не може да направи хората умни. Слънцето 
може да даде само животъ на хората, но не и разумность. 
Когато изгрBе слънцето, майката се приготовлява да даде урокъ 
на дBтето си; разбойникътъ си приготвя пушката; вълкътъ се 
готви да разглежда, кAдB има повече овци, та да ги нападне. 
Защо слънцето дава такива различни резултати? Значи, 
слънцето дава животъ, но не може да направи сAществата 
добри. Не, има друго нBщо въ слънцето, което още не е дошло. 
Въ слънцето има другъ, особенъ елементъ, който за сега е 
изгубенъ. Той иде сега! Той е Бен-Адетъ-Исабет. Въ сегашното 
слънце има животъ, но този животъ не е разуменъ. Седятъ 
хората и спорятъ, има ли Господь, или нBма. Двама 
американски студенти, които скоро щBли да свършатъ 
университетъ, единиятъ медикъ, другиятъ богословъ, спорятъ, 
дали има Господь, или нBма. Единиятъ подържа, че нBма 
Господь; другиятъ подържа, че има. ПAтуватъ тB и се 
разговарятъ. Експресътъ минава надъ единъ мость, но се 
събаря въ рBката, и двамата американски студенти се намиратъ 
на дъното на рBката. Тамъ тB разрBшиха въпроса, има ли 
Господь, или нBма. И единиятъ, който подържаше, че има 
Господь, и другиятъ, който отричаше, се намBриха на дъното 
на рBката. Какво разрBшиха тB? Считамъ за смBшно да се 
разисква върху въпроса, има ли Господь, или нBма. Ще бAде 
смBшно да доказвамъ на единъ човBкъ, че майка го е родила. 
Не, нBмамъ никаква майка, азъ самъ се родихъ. Да, слBдъ като 
те роди майка ти, и ти вече можеше самъ да се родишъ. НBма 
никаква философия въ това. 
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Скърбь, казва Христосъ ще имате, понеже дBцата се родиха 
такива, каквито майкитB не ги искаха. УченитB ще иматъ 
скърби, понеже ученицитB имъ не излBзоха такива, каквито ги 
искаха. УправницитB иматъ скърби; свещеницитB иматъ 
скърби. Всички хора иматъ скърби. Отъ най-малкитB до най-
голBмитB сAщества, всички иматъ скърби. Но когато дойде 
онзи Божественъ лAчъ, Божественото въ човBка, като 
срещнешъ единъ човBкъ ще знаешъ, че те разбира, че той има 
за тебе такова убBждение, каквото и ти за себе си. Тогава ще 
дойде радостьта въ човBка. Да имашъ единъ приятель, но не 
само приятель на думи, а образецъ - туй е най-хубавото въ 
свBта! Този твой приятель трBбва да бAде внимателенъ, 
досетливъ, да има всички отлични качества. Този приятель 
трBбва да бAде поетъ, музиканъ, уменъ човBкъ, философъ. 
Този приятель трBбва да съдържа всичко най-хубаво въ себе си, 
да разбира твоята душа и да я пази тъй свята и чиста, както 
пази и своята душа. Това наричамъ азъ приятель, - приятель въ 
всичкитB условия на живота ти. 

И казва Христосъ на своитB ученици: “Азъ послB ще ви 
видя”. Христосъ имъ каза още: “Азъ имамъ голBми страдания”. 
И Христосъ мина прBзъ страдания. Тогава, помнете, че всички 
страдания, които минавате сега, това сA само условия, за да 
познаемъ Първата Причина въ свBта, да познаемъ разумното въ 
себе си, да познаемъ Бога. И когато Го познаемъ, ще се яви 
тази радость. Сега, още сега ще се яви тази радость. ВсBки 
единъ отъ васъ би опиталъ въ миниатюръ тази радость. Азъ не 
искамъ да излагамъ този принципъ, но казвамъ, че всBки отъ 
васъ ще опита туй разумното въ свBта. 
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Разравяше ми единъ лBкарь слBдния фактъ: “СлBдъ като 
лBкувахъ единъ човBкъ дълго врBме, употрBбявахъ ту единъ, ту 
другъ методъ, прилагахъ методитB на най-виднитB професори, 
на най-виднитB учени, обаче положението на този боленъ отъ 
день на день се влошаваше. Азъ обичахъ този човBкъ и 
прBдпочитахъ да умра вмBсто нBго. Тогава не вBрвахъ въ нищо. 
Къмъ Бога да се обърна, не знаехъ какъ, другъ пAть не бBхъ се 
молилъ. Най-послB, обаче, си казахъ: Господи, ако 
сAществувашъ, покажи ми единъ начинъ, какъ да излBкувамъ 
този боленъ! Получихъ отговора на молитвата си, приложихъ 
новъ методъ и успBхъ.” И дBйствително, дошло му на умъ да 
употрBби едно просто лBкарство, което нBма да ви кажа, но отъ 
тамъ насетнB здравето на този боленъ се подобрило, той се 
съвзелъ напълно оздравелъ. Този боленъ не оздравB отъ 
лBкарствата, но когато лBкарьтъ се обърна къмъ Бенъ-Адетъ-
Исабета. Отъ тогава проработва въ него този законъ и дава 
своитB добри резултати. Този методъ е много прость. 
СлBдователно, ние, съврBменнитB хора се нуждаемъ само отъ 
едно: да се обърнемъ къмъ Бога. Ако всички държавници биха 
се обърнали къмъ Бога съ молба: Господи, ние употрBбихме 
всички методи за поправянето на свBта, кажи ни единъ начинъ, 
по който да оправимъ свBта! Помолятъ ли се отъ сърдце, този 
методъ ще дойде. Той е много прость, но като го приложатъ, 
ще дойде Господь въ свBта и ще помогне на хората. Този 
законъ ще проработи и въ държавата, и въ църквата и въ 
училищата - навсBкAдB. 

Казватъ нBкои: Господь не се занимава съ духовни въпроси. 
Не, занимава се Той, но не е тъй, както духовницитB. Господь 
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се занимава съ науката, но не тъй както ученитB. Господь се 
занимава съ философия, но не тъй, както философитB. НBкой 
считатъ свещеника за нBщо особено. Какво значи на български 
езикъ думата свещеникъ? То значи: проявениятъ човBкъ търси, 
ище нBщо. БългаритB подъ свещеникъ подразбиратъ святъ 
човBкъ - неръ де Шамъ, неръ де Багдатъ. Свещеникътъ е 
човBкъ, който се проявява, който търси Истината, който трBбва 
да изпълнява волята Божия. ПроповBдникътъ е човBкъ, който 
разправя на хората Истината, разказва имъ, какъ трBбва да 
живBятъ. Който иска да служи на Бога, трBбва да служи 
даромъ, а не за нBкакви пари, да се надBва на онBзи 10-20,000 
лева. Който иска да служи на свBта, на хората, то е другъ 
въпросъ, но който иска да служи на Бога, трBбва да служи отъ 
Любовь. Любовьта взима всичко, и Любовьта дава всичко. Да 
не мислите, че азъ даромъ ще работя за васъ. Не, азъ или 
всичко ще взема, или нищо. Не мислете, че даромъ ще мине. 
Съ даряване на една риза кръстникъ не се става. А сега, като 
дадатъ на кръсника една риза, казватъ: дарили го. Подъ “риза” 
азъ разбирамъ друго нBщо. Когато нBкой подпише една 
полица, какво разбирамъ подъ тази полица? Тази полица 
трBбва да бAде подписана отъ човBкъ, който има тяжестъ. Това 
азъ разбирамъ да подпише нBкой за мене полица. Ако би се 
подписалъ заради васъ Рокфелеръ въ Америка, знаете ли, колко 
струва неговия подписъ? Този подписъ струва милиарди, 
понеже голBми богатства има той. Богъ казва: “Азъ ви 
написвамъ на своята рAка”. Питамъ, знаете ли, колко струва 
подписа на Бога? Той струва толкова, колкото струва и цBлата 
вселена. Питамъ тогава: какво има да се съмнявате въ Бога. 
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Писанието казва, че Господь ви написалъ на своята рAка. Но 
вие, малкитB философи, седите и философствувате: Господь 
едва ли ще се занимава съ мене! Той за мене ли ще се грижи? 
Еди кои си философи тъй казватъ! Тия ваши философи да 
дойдатъ да се учатъ наново. Този подписъ струва толкова 
колкото цBлата вселенна. ВсBки единъ отъ васъ може да 
направи този опитъ, да провBри тази велика Истина. Но този 
човBкъ, който ще прави опита, трBбва да бAде абсолютно 
честенъ, абсолютно справедливъ, абсолютно интелигентенъ, 
абсолютно благороденъ. Той трBбва да бAде човBкъ, който е 
готовъ всBки моментъ да изпълни волята Божия. 

ВсBки единъ отъ васъ може да направи този опитъ. Като 
направитB първия опитъ, като се срещнемъ, ние ще се 
разберемъ тъй, както се разбиратъ великитB музиканти въ 
единъ оркестъръ. Вие разбирате ли това нBщо? Можете ли да 
се разбирате като нBкой велики музиканти? Като седнете тамъ 
30-40-50-100 първи цигулки, че като засвирятъ, като че една 
цигулка свири… Като засвирятъ ония 100 алта цигулки, като че 
една цигулка свири. Като засвирятъ онBзи 100 тенора, като че 
единъ теноръ свири. Като засвирятъ онBзи 100 баса, като че 
единъ басъ свири. Въ единъ симфониченъ оркестъръ не 
свирятъ 100 баса, но азъ ги взимамъ тъй, това е малко 
прBувеличение. И въ музиката има извBстни пропорции. Но, 
каква точность, какво изпълнение има! Майстори сA тия хора! 
Друго нBщо има въ този симфоничски оркестъръ. Като се 
вслушашъ въ него, като че нBщо отдолу свири, като че се 
разлива нBкаква хармония и пакъ се губи; приближава се и се 
отдалечава. ВладBятъ тия хора своето изкуство! Подъ тBхнитB 
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тонове като че забравяшъ всичко и казвашъ: колко е хубаво да 
се живBе! Приятенъ е животътъ! Има смисълъ да се живBе! Но, 
колко скърби имаха тBзи музиканти, колко пAти се кAсаха 
тBхнитB струни! И затова днесъ всички казватъ: “КоренитB на 
знанието сA горчиви, но плодоветB - сладки”. Въ началото ще 
имате скърбь, а въ края ще имате радость. 

Сега, азъ искамъ всBки единъ отъ васъ да има своя цигулка, 
че като засвирите всички подъ онзи хармониченъ тактъ на 
великия капелмайсторъ, да се проявите като майстори и така да 
засвирите, че вашата скърбь да се прBвърне на радость! 

 
 

БесBда, държана отъ Учительтъ, 
 на 1 мартъ 1925 г. въ гр. София. 
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Моето царство. 
 

Отговори Исусъ: ”Моето царство не е отъ този свBтъ1”. 
 
Има само единъ истински пAть за разбиране на Истината, а 

не много пAтища. Многото пAтища, това сA притоци на 
единия пAть. НBкои казватъ, че въ царството Божие може да се 
влBзе прBзъ много пAтища. - Може. И привеждатъ онази 
поговорка, че всички пAтища водятъ за Римъ. Не, само чрBзъ 
единъ пAть може да се отиде до Римъ, не чрBзъ много пAтища. 
За развиване на органическитB сAщества има само единъ пAть. 
НачинитB, срBдствата сA различни, но единъ е пAтьтъ, по 
който животътъ идва въ свBта. Всички онBзи хора, у които 
съзнанието е пробудено, които искатъ да разрBшатъ не 
задачата за небето, но които искатъ да разрBшатъ задачата на 
земята, задачата на земния животъ, трBбва да я разрBшатъ по 
пAтя на Истината. По нBкой пAть сA много смBшни 
разсAжденията на всички хора изобщо: както разсAжденията 
на всички философи, тъй и разсAжденията на всички вBрующи 
хора. ЗапримBръ, човBкътъ, на когото Господь е далъ очи да 
вижда, както и свBтлита да различава, казва: дали ще мога да 
виждамъ, като излBза вънъ? Чудно нBщо! Че отъ тебе зависи! 
Не си слBпъ, очи имашъ, свBтлина имашъ, излBзъ вънъ! Да 
задава такъвъ въпросъ нBкой човBкъ, който нBма здрави очи, 
разбирамъ, но да го задава човBкъ, който има здрави очи, това е 
смBшно. Пита нBкой: дали ще намBря Истината, дали ще 
намBря пAтя къмъ Бога? И слBдъ туй си отговаря: този пAть е 
                                                 
1 Иоана 18:36 
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непостижимъ, не трBбва да се ходи по него. Изисква се дълго 
врBме, изискватъ се много жертви; по-добрB човBкъ да си седи 
въ кAщи. Кои даватъ такъвъ отговоръ? - Така отговарятъ 
ученитB дBца, философитB дBца. Защо? - ВсBкога, когато 
майката иска да свърши нBкоя много важна работа, дBтето и 
казва: мамо, не ходи на работа, стой си тукъ. Господь ще 
промисли за насъ, все ще ни пусне нBщо отнBкAдB. Ами че 
като ти е далъ Господь рAцB, Той е промислилъ за тебе. Ами че 
като ти е далъ очи Господь, е промислилъ за тебе. Ами че кото 
ти е далъ умъ Господь, е промислилъ за тебе. Ами че като ти е 
далъ Господь сърдце, е промислилъ за тебе. Ами че кото е 
вложилъ Господь воля въ твоята душа, Той е промислилъ за 
тебе. СмBшно е, когато нBкой, като седне на трапезата, дBто му 
сложили нBкое хубаво ядене, пита: дали ще мога да ямъ отъ 
това ядене? - Опитай се! СлBдователно, всBки може да яде, 
стига да се опита. Азъ не съмъ виждалъ човBкъ, който не може 
да яде. Само умрBлитB не ядатъ, но по нBкой пAть, вечерно 
врBме, и тB хлопатъ, искатъ да ядатъ. Значи, и умрBлитB ядатъ, 
само че не ядатъ като живитB хора, но по свой начинъ. 

Ще ви приведа единъ смешенъ фактъ. ПрBди нBколко 
години, единъ българинъ, милджия, отъ ново-загорскитB села, 
идва при менъ да се освBдоми за Истината, да намBри Божия 
пAть, но гледамъ, въ неговия умъ седи мисъльта, какъ да 
използува моята дарба, да научи гдB има пари, та като му кажа, 
гдB има пари, да отиде да ги разкопае и да си поправи 
работитB. Каза ми: еди на кое си мBсто отъ 20 години азъ търся 
имане и отъ прBди една година успBхъ да изкопая единъ трапъ 
отъ половин километър дълбочина, но нищо не можахъ да 
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намBря до сега. Казвамъ му: ако ти бBше използувалъ тия 20 
години, за да прBкопаешъ и обработишъ едно лозе отъ 10-20 
декара, до сега щBше да имашъ голBмо богатство. Но, казали 
му нBкои, че нBкAдB си има заровено голBмо богатство, и той 
търси. Дълго врBме се молилъ, молилъ на Бога, да му покаже, 
гдB е заровено това богатство. Една вечерь сънува слBдния 
сънь: дохожда при него единъ ходжа, който му казва: ела слBдъ 
мене, азъ ще ти покажа, кAдB е заровено имането. Тръгва той 
слBдъ ходжата, и тъкмо дохожда до онова мBсто, дBто били 
заровени паритB, прBдъ него се изпрBчва единъ българинъ 
комуто ималъ да дава нBколко хиляди лева. Казва му: плати ми 
дълга си! - Остави ме сега, послB ще ти платя, този ходжа ми 
показва, гдB има заровено имане. - Не, сега ще ми платишъ! 
Остави ме, моля ти се, ще пропусна случая. - Не, или сега, или 
нBма да те пусна. Заглавичкватъ се двамата, и той, като се 
стресва, събужда се, поглежда наоколо си, нBма ходжата. ГдB 
се намBри този българинъ съ дълга си? Такива сA нашитB 
разсAждения, като на този българинъ, който дохожда да си 
иска дълга. Та, този малджия ме пита: ти не можешъ ли да ми 
кажешъ гдB е това мBсто, което ходжата искаше да ми покаже? 

Стремежътъ за богатство е единъ вAтрBшенъ потикъ. Ние, 
обаче, трBбва да изяснимъ на хората въпроса, защо искатъ да 
бAдатъ богати. Защо нBкои хора искатъ да бAдатъ знатни въ 
свBта? - Иматъ извBстенъ вAтрBшенъ стремежъ. Защо нBкои 
хора искатъ да бAдатъ музиканти, писатели, поети? - Иматъ 
извBстни потици за това. Кога сA се зародили тия потици, и 
какъ сA се зародили, съврBменната наука не може да ни даде 
правилни разумни обяснения. Тя не може да обясни произхода 
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на потицитB, които сAществуватъ въ човBшката душа. Ние 
мислимъ, че всичко е само отъ този свBтъ, че само земниятъ 
животъ може да разрBшава въпроситB. Ако е така, питамъ: 
какви социални въпроси може да разрBши единъ вълкъ? Какви 
социални въпроси могатъ да разрBшаватъ млBкопитающитB 
изобщо? Какви социални въпроси може да разрBши единъ 
орелъ, или единъ гълAбъ, или една овца, или една гургулица, 
или една риба? ТB нали живBятъ на земята? Щом всичко се 
рBшава на земята, тB трBбва да могатъ да разрBшаватъ земнитB 
въпроси. 

ПослB, когато дойдемъ до онзи инстинктъ, който 
сAществува у животнитB, ние мислимъ, че той е така 
механически наслBдень у тBхъ. Не е така. СъврBменната наука 
не може да ни покаже, прBди колко хиляди години паякътъ се 
научилъ да тъче своята тънка нишка; съврBменната наука не 
маже да ни покаже, гдB и как се е научилъ паякътъ да образува 
тази толкова лBпкава и издържлива течность, съ която тъй да 
споява нишкитB си, че и най-едритB мухи и бръмбари да се 
ловятъ на нея, безъ да я кAсатъ. Кога е научилъ той това 
изкуство? И днесъ, при това си изкуство, като си прави тBзи 
нишки, мисли ли? - Мисли, разбира се, но неговата мисъль е 
съвършенно ограничена. Питамъ тогава: между този паякъ, 
който тъче така своята мрBжа, и между единъ човBкъ, който 
гради своята кAща и си отглежда овци, говеда, има ли нBкаква 
разлика? - НBма разлика. Паякътъ тъче мрBжата си, за да лови 
мухи и да се храни съ тBхъ; и човBкътъ сAщо: гради кAщи, 
отглежда овци, говеда, за да се храни. Значи нBма разлика. 
Когато паякътъ хване една муха, вие казвате: тичайте, че 
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паякътъ хвана една муха! Какво право има той да лови мухитB? 
Казвамъ: когато вие хванете една овца и тя блBе, какъ 
оправдавате своята постAпка? - Оправдавате я по разни 
начини. Материалистътъ казва: необходимо е тя да умре, да се 
жертвува заради мене. РелигиознитB хора казватъ: тъй е 
наредилъ Господь! Щомъ Господь е опрBдBлилъ за васъ, да 
колитB овцитB, така е наредилъ и за паяка, да лови мухитB. 

Сега идва великото противорBчие на живота. Ние искаме да 
бAдемъ свободни. Какъ да бAдемъ свободни, когато не знаемъ 
Истината? Може ли онзи човBкъ, на когото ушитB не сA 
здрави, да слуша, да бAде свободень? Може ли онзи човBкъ, на 
когото умътъ не е отворенъ, не е просветенъ, да бAде 
свободень да разрBшава онBзи сAществени въпроси, 
необходими за благото на неговия животъ? ДBто и да сте днесъ 
на служба, или въ каквато партия, или въ каквото религиозно 
общество да сте членъ, турете вашитB разбирания за живота 
малко настрана ще видите, че всичко зависи отъ способностьта, 
която притежавате, всичко зависи отъ вашата сила. Питамъ: 
отъ гдB ще вземете тази сила? 

Христосъ отговаря на Пилата: “Моето царство не е отъ този 
свBтъ”. 

Всички съврBменни хора искатъ да установятъ едно царство 
на земята и за това царство се биятъ. 

Христосъ казва: “Моето царство не е отъ този свBтъ”. 
Въпросътъ е ясенъ. Ние нBма какво да се занимаваме съ онзи 
прBвратъ, който става въ свBта. Защото, ако единъ човекъ 
убива едного, той убива вторъ, другъ пъкъ убива трети, 
четвърти и т. н. милиони хора може да се избиятъ, както сA 
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избити, пъкъ и още толкова хора може да се избиятъ, обаче 
свBтътъ по този начинъ не се оправя. Това е методъ само за 
царствата на земята. Това изискватъ само царствата на земния 
животъ. 

Христосъ казва: “Моето царство не е отъ този свBтъ”. 
Нашите закони не сA за тия мBрки, да се биятъ хората. Ето, азъ 
съмъ на ваше разположение, казва Христосъ, може да биете, 
колкото искате. И какво опита Христосъ на земята? - Опита, до 
колко римската империя бBше справедлива. РимлянитB имаха 
най-добритB закони тогава, даже и до днесъ у насъ се изучава 
римското право. 

“Моето царство”, казва Христосъ, “не е отъ този свBтъ”. 
Царството подразбира най-разумното нBщо, което може да се 
прояви у човBка. Имаме царства растителни, имаме царства 
животински, имаме царства и човBшки. СлBдователно, отъ 
всички тBзи царства до сега на най-висока степенъ на развитие 
седи царството на човBшкия духъ. По неговия образъ сA се 
създали всички други царства. ВсBки се стрBмелъ да внесе този 
образъ вAтре въ своята държава. 

Сега нBкои хора иматъ съвършено прBвратни мнBния, 
прBвратни разсAждения. СмBшно е запримBръ това, което 
съврBменната медицина, съврBменната наука, подържа: че при 
всBка най-малка болка трBбва да се прави операция. 
ПрBдставете си че ме заболи най-малкия пръстъ и отида, та се 
покажа на нBкой лекарь. Той казва: работата ще се усложни, 
затова, за да не загине цBлата рAка, а отъ тамъ и цBлото тBло, 
трBбва да се отрBже пръста. Хубаво, за да се запази цBлото 
тBло, отрBжатъ ми единия пръстъ, оставамъ съ читири пръста. 
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Работата не се свършва съ това. Има другъ законъ: тази болка 
ще се прBнесе по симпатия и на другата рAка. СлBдъ нBколко 
години ме заболява най-малкия пръстъ на другата рAка. Какво 
ще направятъ? - И него ще отрBжатъ. ПослB? СлBдъ врBме ще 
ме заболи вторъ пръстъ. И него ще отрBжатъ. И тъй, пръстъ 
слBдъ пръстъ ще ме заболяватъ и ще ги рBжатъ единъ слBдъ 
другъ. ДобрB, слBдъ всичко това, какво ще се добие? ВсBки ще 
каже: това е глупава работа! Глупава работа, но това е, което 
съврBменнитB хора, разумнитB хора на 20 вBкь, вършатъ. Това 
вършатъ всички културни християнски народи. Защо? ТB 
знаятъ и виждатъ, че не е разумно, но казватъ: трBбва да се 
отрBже този пръстъ! И цитиратъ тогава стиха, дBто Христосъ 
казва: “Ако те съблазни окото ти, извади го! Ако те съблазни 
рAката ти, отсBчи я”! Е, хубаво, ако изтълкуваме буквално 
ХристовитB думи, ние ще извадимъ ужасенъ моралъ. Ами че 
Христосъ на друго мBсто казва: “Ако не ядете плътьта ми и не 
пиете кръвьта ми, нBмате животъ въ себе си” . Какъвъ моралъ 
ще извадимъ отъ тия думи? Какъ ще разберемъ Христовото 
учение? СлBдователно, всички онBзи думи, съ които Христосъ 
си е служилъ, сA иносказателни. ЗапримBръ, Той употрBбява 
думитB: “ Ако се не родите отъ Духъ и вода”. Какво означава 
водата за онBзи, които не сA запознати съ онази дълбока 
источна философия? - Нищо особено. Не, водата е носителка 
на живота. Тя означава онова възвишено състояние, на 
Нирвана, онова будическо, онова мистическо състояние, въ 
което е вложенъ животътъ, въ което е вложено безсмъртието. 
Значи, водата изразява будическото състояние, будическото 
тBло на човBка. Казватъ: “водица” - будическо. СлBдователно, 
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ако не се роди нBкой отъ онова будическо състояние, нBма да 
има животъ въ себе си. Казва се: отъ вода родень. Какво 
означаватъ у нас думитB “отъ вода родень”? Щомъ се обърне 
нBкой къмъ Господа, както това става у баптиститB, запримBръ, 
веднага ще му кажатъ: хайде сега да те потопимъ въ вода! 
Потопяватъ го три пAти въ водата. Не, не се раждатъ така 
хората. Родениятъ отъ Бога не умира; родениятъ отъ човBка 
умира. Това е важното! А сега какво правятъ? Кажатъ нBкому: 
ела при насъ, ще се родишъ! Казватъ за нBкого: той се роди 
отново. Защо, какъ? - Потопили го въ вода. Не се минатъ 5 - 6 
години, гледашъ го, той се върналъ въ свBта. Казватъ: какъ 
стана тази работа? - И отъ “роденитB” става тази работа. Не 
става така тази работа, има нBщо, което не е разбрано. За да се 
роди единъ човBкъ, не е достатъчно да го потопишъ въ водата. 
Това е кAпане, разбирате ли вие? Това не е раждане! 

Има много философи, които разрBшаватъ въпроситB както 
баптиститB, както проповBдницитB. Потопятъ човBка нBколко 
пAти въ водата и го направятъ философъ. И послB цитиратъ: 
тъй казва еди-кой си философ. ФилософитB на древностьта сA 
говорили отлични работи, но трBбва да се разбира тBхния 
езикъ. ТBзи философи не сA били глупави хора. Дълбочина 
имало въ тBхъ! НBкои отъ тBхъ сA били отлични хора, живBли 
сA единъ напълно трезвъ, напълно чисть животъ. ТB сA 
пожертвували живота си за своитB идеи. И всBки отъ васъ, 
който живBе за една идея, а не е готовъ да умре за нея, той не 
разбира нищо отъ тази своя идея. Философията, изобщо, е 
единъ методъ за подигане на човBчеството. И тогава 
вBрующитB, религиознитB, проповедницитB сA намBрили 
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единъ стихъ отъ Писанието, който казва: “гледайте да не ви 
заплете нBкой съ свBтската мAдрость, защото знанието 
възгордява”. СлBдователно, туй което ви е казало Писанието, 
дръжте го и не се бойте! Така може да е за дBцата; така може да 
е за онBзи, които се хранятъ съ млBко, но онBзи, които искатъ 
да разбератъ Истината, не може да мислятъ така. 

Христосъ разрBши единъ важенъ въпросъ, като казва: 
“Моето царство не е отъ този свBтъ.” Е, какво е това царство, 
на какво е основано? - Това царство има само една врата. Сега 
нBкои може да ми възразятъ, че Иоанъ казалъ, какво това 
царство имало четири врати. Иоанъ е правъ, но азъ казвамъ: 
това царство има само една врата, прBзъ която хората излизатъ 
и влизатъ. Само една врата има за това царство! Може да има и 
друга врата но тя е за ангелитB; прBзъ нея тB слизатъ и 
възлизатъ къмъ Бога. Азъ мога да обясня думитB на Иоана, 
защо това царство има четири врати, но ние не можемъ да 
влBземъ прBзъ тBзи четири врати; за нас има само една врата, 
прBзъ която можемъ да влBземъ въ царството Божие. И 
Христосъ казва: “Само родениятъ отъ Духъ и вода може да 
влBзе въ царството Божие”, т. е. въ туй будическо поле, въ туй 
будическо тBло. Въ туй будическо тBло царува Любовьта. 
СлBдователно, на мой езикъ прBведено, Христосъ казва тъй: 
всBки човBкъ, който не е родень отъ Любовь и МAдрость, не 
може да влBзе въ царството Божие. Този човBкъ, който се роди 
по този начинъ, отъ вода и духъ, майка му нBма да живBе 
отвънъ. Неговата майка ще живBе вAтрB въ него. И неговиятъ 
баща ще живBе вAтрB въ него. СлBдователно, той ще бAде 
самъ родень. Той нBма да има никакви външни заблуждения. 
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Ще го питатъ хората кAде е майка ти? - у мене. КAдB е баща 
ти? - у мене. Хората ще кажатъ: какъ тъй! НашитB майки и 
бащи сA отвънъ, тB се раждатъ и умиратъ. - Може, но моитB 
майка и баща не се раждатъ, ни умиратъ. СлBдователно, нBкои 
питатъ: гдB е Господь? - въ душата ми. ГдB е душата ти? - Тя е 
въ връзка съ тBлото ми. Като говаря за тBлото, азъ не 
разбирамъ тBлото въ букваленъ смисъль. Азъ мога да бAда и въ 
тBлото, и извънъ тBлото. Азъ съмъ въ този салонъ, азъ съмъ и 
извънъ този салонъ. Азъ съмъ въ слънчевата система, азъ съмъ 
и извънъ слънчевата система. Азъ съмъ въ козмоса, азъ съмъ и 
извънъ козмоса. Разбирате ли, какво значи това? Разбирате ли, 
каква е тази философия? - Ще я разберете. Извънъ земята съмъ; 
извънъ слънчевата система съмъ; извънъ козмоса съмъ. КAдB 
съмъ? - Моето царство не е отъ този свBтъ. Защо? Защото 
всичкитB свBтове съставляватъ царствата на материялния 
свBтъ. Това сA училища за упражнения. И когато въ 
невидимиятъ свBтъ на нBкой духъ дотегне тамошния животъ, 
казано на нашъ езикъ, явява се у него желание за едно малко 
разнообразие; тогава го пращатъ да слBзе малко на земята. 
Когато иска малко почивка, облича се въ материална дреха и 
дохожда тукъ на земята въ извBстна форма, и послB, като се 
върне горB, казва: направихъ отлична разходка въ едно отъ 
земнитB царства. 

Вие сега ще ми кажете: ама туй, което говоришъ вBрно ли е? 
Азъ ще ви запитамъ: ами туй, въ което вие вBрвате тъй ли е? 
Вие ще ми кажете: ама туй, което ти мислишъ, вBрно ли е? И 
азъ ще ви запитамъ: ами туй, което вие мислите, вBрно ли е? - 
Не е вBрно. И продължавате: щомъ нашето не е вBрно, и твоето 
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не е вBрно. Не, въ математиката има единъ законъ: двB нBща въ 
единъ и сAщъ моментъ не могатъ да бAдатъ невBрни. Щомъ 
едното е невBрно, другото е вBрно. Ако вие сте на правата 
страна, азъ съмъ на кривата. Ако вие сте на кривата страна, азъ 
съмъ на правата. Има такъвъ законъ, и въ него нBма никакво 
изключение. Туй можемъ да докажемъ и математически, 
можемъ да докажемъ и геометрически. Понеже нBщата на 
физическото царство, въ което живBемъ, сA илюзорни, 
недBйствителни, нереални, тB сA и промBнчиви. Затова ти не 
можешъ да се основавашъ на твоето богатство ; ти не можешъ 
да се основавашъ на твоето щастие. СлBдователно, по сAщия 
законъ, реално е само туй, за което Христосъ говори. Реално е 
само онова царство извънъ земята; реално е само онова царство 
извънъ слънчевата система; реално е само онова царство 
извънъ козмоса. 

И сегашнитB учени хора се намиратъ прBдъ едно безизходно 
положение, запитватъ се: дали сAществуватъ други свBтовB, 
освBнъ тия, които ние виждаме? ДобрB, какво ще кажете вие, 
когато видитB, какъ ангелитB насочватъ телескопитB отъ своя 
свBтъ и наблюдаватъ звBздитB, слънцето и други небесни тBла? 
НBкои отъ васъ може да не вBрватъ, че сAществуватъ ангели, 
че могатъ да си служатъ съ телескопи и да си правятъ своитB 
научни изслBдвания. Може да не вBрватъ, но фактъ е, че тB 
насочватъ своитB телескопи и наблюдаватъ. Какво ще кажете 
тогава? ТBхното небе, и нашето небе едно и сAщо ли е? - Не е. 
Това сA разсъждения само за онBзи отъ васъ, у които 
съзнанието е пробудено; вие трBбва да знаете, че има велики 
въпроси, съ които трBбва да се занимавате и да рBшавате; да се 
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радвате, че знаете, какво има неразрBшени въпроси, въ които 
седи щастието на земята. Щастието ви, богатството ви не е въ 
това, което имате сега. Знаете ли на какво мяза сегашното ваше 
богатство? Азъ ще ви приведа единъ примBръ, който ми 
разправяше единъ мой приятель. Дълго врBме се молиль той на 
Бога, дано му изпрати пари по нBкакъвъ начинъ. Най-послB, 
една вечерь, въ врBме на сънь, идва единъ ходжа при него, 
донася му една торба съ злато и му казва: чухъ молбата ти, 
дръжъ тBзи пари! Хваща той тази торба, държи я здраво и си 
казва: е, помогна ми най- послB Господь. Но, като се събужда, 
какво вижда? - Хваналъ чаршафа на леглото си и го държи. 
Всичкото ви богатство е въ вашия чаршафъ. Щомъ се събудите, 
ще видите, че то е една илюзия. ЧовBкъ казва: азъ мисля, че 
всички въпроси сA разрBшени. Да, мисли, че всички въпроси 
сA разрBшени, докато е въ рAцBтB му торбата съ златото, но 
като се събуди, въ будния си животъ вижда, че това е 
чаршафътъ въ рAцBтB му. Питамъ: какъ станаха паритB на 
чаршафъ? НBкои отъ васъ казватъ: ние да си имаме парички та 
да видите зло ли ще ни е? Азъ ще ви задамъ слBдния въпросъ: 
прBдставете си, че вие сте на Титаникъ, този голBмиятъ 
английски параходъ, който потъна прBди нBколко години въ 
Атлантическия океанъ, и азъ ви дамъ една голBма торба отъ 30 
клгр. злато, да осигуритB баща си, майка си, жена си, дBцата си, 
па и себе си, добрB ли ще ви бAде? Ще се радвате ли, че сте 
осигурени? А, ще се осигурите! На дъното на океана ще 
отидете! Ония вълни тамъ на океана ще ви научатъ на много 
работи. Азъ не искамъ да извадите криво заключение, че 
трBбва да напуснете живота, но искамъ да ви спра на мисъльта, 
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да разсAждавате разумно. ПрBдставете си, че съ този параходъ 
ние влBземъ въ океана и се намираме надъ развалнуванитB 
вълни. Питамъ: можемъ ли да разрBшаваме въпроситB на 
Канта, или въпроса коя църква е ной-права - дали тази на 
православнитB, или на протестантитB или на католицитB, или 
на баптиститB, будиститB, или кои и да сA други? При вълнитB 
може ли да се разрешаватъ такива въпроси? Може ли да 
разрBшаваме, кое царство отъ сAществующитB на земята ще 
вземе надмощие? Не, избавлението, спасението е най-
съществениятъ въпросъ въ този моментъ. Нито православието, 
нито евангелизъмътъ, нито католизъмътъ, нито будизъмътъ, 
нито българщината, нито кой и да е другъ въпросъ въ този 
моментъ може да представлява въпросъ за разрBшение. 
Първиятъ потикъ въ този моментъ е да спася живота си, който 
Богъ е вложилъ въ мене. Да освободя живота си и да излBза на 
брBга; да излBза вънъ отъ тази опасность! - това е първото 
нBщо, което сAществува въ моята мисъль и въ цBлото ми 
сAщество. СлBдъ като стAпя на брBга, тогава ще ми дойдатъ на 
ума другитB въпроси. СлBдъ като излBза благополучно на 
брBга, ще се зароди у мене едно щестлавие, ще кажа: чакай сега 
да опиша всичкитB свои страдания! И започвамъ да пиша: 
тръсъ-тръсъ-тръсъ-лети онова перо по гладката хартия! 
Описвамъ патилата си прBзъ 4-5 дневното си прBкарване на 
Титаникъ. Всички чтатъ и казватъ: геройство! Не, половината 
отъ това не е вBрно. Той ще пише,че въ този моментъ се 
молилъ за България; че въ този моментъ се молилъ за 
спасението на църквата; въ този моментъ се молилъ за 
евангелизъма; въ този моментъ се молилъ за примиряването на 
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църквитB и т. н. Това е бошъ-лафъ, празни приказки! ВBрното 
е, че въ този случай, когато е билъ въ вълнитB, той мислилъ 
единствено, как да се избави, а слBдъ като е стAпилъ на брBга, 
мислилъ е за всички останали работи. Въ водата, въ 
мAчнотиитB мислимъ друго яче, а извънъ мAчнотиитB 
мислимъ пакъ друго яче. И дBйствително, за да намBримъ пътя, 
Господь трBбва да ни тури при едни велики изпитания, за да 
имаме само единъ методъ, по който да Го търсимъ и да Го 
намBримъ. 

Христосъ казва: “Моето царство не е отъ този свBтъ”. 
СлBдователно, Неговото Царство е истинското Царство, 
основано на Любовь и на МAдрость. В тази Любовь нBма 
прBсищане, както въ любовьта на земята. Тукъ на земята 
хората се прBсищатъ много скоро, и всички хора страдатъ отъ 
прBсищане. Дойде ви единъ приятель, вие го угощавате, 
приемате го много добрB, много любезно. Постои една 
седмица, и вие му се насищате, казвате: дано си отиде вече, 
доста тия угощения. Той започва да се свива, стBга го нBщо и 
си казва: трBбва да си вървя вече, прBкалихъ го. Любовьта ви 
може да изтрае една, двB седмици, най-много 20 дни, и ако 
приятельтъ ви е доста неблагоразуменъ, вие започвате да 
казвате: ние искаме да отидемъ малко на курортъ; ще ни 
извините, но условията сA такива. Жената, дBцата малко не сA 
добрB, иматъ нужда отъ бани, отъ чисть въздухъ, отъ малка 
промBна; иначе нBмаме нищо противъ да ни погостувате още - 
ще ни извините. Туй не е вBрно, това е една малка лъжа. Въ туй 
отношение, нBмаме право така да постAпваме. Любовьта е 
внимателна. 
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Едно отъ великитB качества на Любовьта, на Истината е 
това, че тя е много внимателна, гледа да не станемъ никому 
досадни. Благородство трBбва да имаме! Азъ сега говаря за 
хора, които се познаватъ. НBма какво да се лъжемъ. Дойде 
нBкой казва: какво мислишъ? - Мисля туй, което Любовьта 
изисква; мисля туй, което МAдростьта изисква. Казватъ: да не 
мислишъ нBщо криво. Ако азъ подържамъ една крива мисъль 
въ ума си, тя ще ме подигне ли? - Не, ще пострадамъ. ВсBко 
едно прBстAпление, което направи човBкъ, не го подига, но го 
погубва. Може да кажемъ, че всички криви разбирания, всички 
криви убBждения у насъ произтичатъ отъ нееднаквото 
разпрBдBление на материята въ нашето тBло. Материята, 
силитB у насъ не сA еднакво разпрBдBлени. Питамъ: ако въ 
нашата кръвь се намBри повече желBзо, какво ще стане? Ще 
искате да се биете непрBменно. ОнBзи дBца, у които има повече 
желBзо, все ще намBрятъ нBкого, върху когото да опитатъ 
силата си: ту свои братчета, ту свои сестричета, или нBкои 
другарчета изъ махалата все ще има скубане коси, все ще има 
пръснати глави. Казватъ: много буйно е туй дBте! Казвамъ: 
повече желBзо има. СлBдователно, въ желBзото се крие тази 
взривна сила. Други хора пъкъ сA много подозрителни. Въ 
тBхния организъмъ има повече олово. То внася тази 
подозрителность, тази отрова въ тBхъ. Е, какво да се направи съ 
тBхъ? - Ще извадите излишното олово отъ ума имъ. Какъ? - 
Има методи за това. Да допуснемъ, че въ кръвьта на нBкого има 
чрBзрBрно мBдъ, бакъръ, какво ще породи тя. - Неустойчивость 
въ чувствата. НBкои питатъ: отъ какво се ражда 
неустойчивостьта въ човBшкитB чувства? - Отъ излишната 
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мBдь, отъ излишния бакъръ въ кръвьта, който прBдизвиква тия 
отравяния. Затова хора, у които ставатъ такива отравяния отъ 
излишния бакъръ, трBбва да ги калайдисатъ, за да ги 
прBдпазятъ отъ смърть. Така правятъ и съ бакъренитB сAдове. 
Всички тия елементи сAществуватъ въ човBка, но въ извBстни 
пропорции. Единствениятъ елементъ, който за сега произвежда 
най-малко страдания на човBка, то е присAтствието на златото 
въ неговата кръвь. То е елементътъ на слънцето. Златото 
произвежда алчностьта въ човBка - желанието му да има, да 
придобива все повече и повече. Който има много злато, има 
стремления само да печели да трупа. Тъй щото, всички 
елементи, всички метали специално, сAществуватъ 
несъразмBрно разпрBдBлени въ човBшката кръвь, въ неговата 
нервна система, въ клBткитB му. Всички метали, тъй 
несъразмBрно разпрBдBлени въ организма на човBка, 
произвеждатъ тия дисонанси, тия дисхармонии, които виждаме 
днесъ въ свBта. Това нBщо сA учили още въ врBмето на 
египтянитB, още въ врBмето на Трисмагистерсъ, както и въ 
врBмето на старитB християни. Тази наука сA изучавали, съ 
цBль да знаятъ, какъ да се обновяватъ, какъ да неутрализиратъ 
врBдното влияние на елементитB въ организма си. И когато 
богатитB се стремятъ къмъ богатство, ние не разбираме това 
външно богатство. НBкой направи днесъ една кAща, утре я 
продаде, иска да спечели. Направи втора и нея продаде, за да 
спечели още. Той може да направи много кAщи, да ги продава 
една слBдъ друга, да спечели и милиони отъ тBхъ, но за насъ, 
това не е богатство. Онзи излишекъ, който човBкъ има въ 
своята кръвь, трBбва да го остави на природата, тя да разполага 
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съ него, както знае, а за себе си да остави само този материялъ, 
който е необходимъ за неговата кръвь, който е необходимъ за 
подържане на неговия животъ. 

И тъй, казвамъ: тия учени хора, които сега изучаватъ живота 
на растенията, живота на животнитB, правятъ едно опущение, 
което за въ бAдеще трBбва да избегнатъ. ЗапримBръ, чета въ 
нBкоя биологическа книга, че нBкои микроби имали по 120 
стомаха. Казвамъ: на една такава малка микроба защо и сA 
толкова стомаси? Ние съ единъ стомахъ едва се справяме, а тB 
съ 120 стомаси какво правятъ, какъ се справятъ? И тогава, една 
вечерь въ класа на младитB казвамъ: едно врBме е 
сAществувалъ единъ паякъ съ 25 милиона очи. ТB ме питатъ: 
възможно ли е това? Не, азъ измислихъ това. Въ сAщность, 
има сAщества, които иматъ 25 милиона очи, но не се отнася 
това до този паякъ. Въпросътъ за този микроскопически паякъ 
седи друго-яче. Подъ 25 милиона очи азъ разбирамъ силата, 
интенсивностьта на зрBнието, съ което човBкъ може да 
прониква въ нBщата. 

И казва Христосъ: “ Моето царство не е отъ този свBтъ”. 
Вашето царство е да убивате, да осAждате хората. Вие имате 
войници, силни народи сте, броите милиони хора, а моето 
царство почива на съвсBмъ други принципи, на миролюбиви 
принципи. Сега нBкои си мислятъ: тия хора все за Бога 
говорятъ, все за благочестиви минаватъ, но тамъ, подъ тBхната 
овча кожа, вълци се криятъ. ТB сA вълци, облBчени съ овчи 
дрBхи. Хубаво, може да е вBрно, може и да не е вBрно. Кое е 
вBрното обаче? Вълкътъ си е вълкъ, макаръ че е съ овча кожа 
облBченъ; и овцата си е овца, макаръ че е съ вълча кожа 
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облBчена. НBщата не могатъ да се измBнятъ. Въ дадень 
моментъ човBкъ не може да бAде и вълкъ, и овца; или е вълкъ 
или е овца. 

Питамъ: въ този моментъ, когато Христосъ казалъ на 
Пилата, че моето царство не е отъ този свBтъ, какво искалъ да 
каже Той? Той самъ обяснява по-надолу: ако моето царство 
бBше отъ този свBтъ, и моитB слуги, като васъ щBха да се биятъ 
заради мене. ОнBзи, които ме обичатъ, тB сA съ мене, тB ще 
носятъ моитB тегоби, но ние не си отмъщаваме, ние не 
убиваме. Сега, нBкои отъ васъ ще направятъ слBдното 
възражение: ако невидимиятъ свBтъ е толкова силенъ, защо не 
поправи свBта. Невидимия свBтъ, това царство, за което говори 
Христосъ, може да поправи свBта, но у човBка има една чърта, 
която Богъ му далъ, тя е свободата, да се проявявя свободно. 
ЧовBкъ е свободень на своитB избори. Това е човBщина! 
Разбирате ли? Ако Богъ би лишилъ човBка отъ рAцB, отъ крака 
и би му далъ само мозъкъ, само едно голо съзнание, какви 
прBстAпления би правилъ той! ПрBдставете си, че човBкъ има 
едно въздухообразно тBло, какво прBстAпление би магълъ да 
направи съ него? - Никакво. Но ако той има тBло, каквото е 
сегашното, той би могълъ да извърши хиляди прBстAпления на 
подобнитB си. СлBдователно: прBстAплението не е физически 
актъ, то е духовенъ актъ. Най-първо човBкъ намисля да 
направи нBщо послB го пожелава и най-послB го реализира. 
СлBдователно, физическиятъ свBтъ е свBтъ на провBрка. Когато 
Богъ иска да опита, какво мислятъ нBкои отъ напрBдналитB 
сAщества, т. е. тB сами да се опознаятъ, Той ги изпраща въ 
физическия свBтъ, тамъ да се видятъ, кой какво струва. Значи, 
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материялниятъ свBтъ е една провBрка и за добритB, и за лошитB 
хора. Тъй щото, когато питате, защо сте дошли на земята, ще 
знаете, че сте дошли да се опознаете, какви сте - нищо повече. 
Това е цBлата Истина. Съвършени трBбва да бAдемъ! Като се 
позная, че съмъ човBкъ, трябва при всички изпитания на 
живота си, да служа само на Бога, да слBдвамъ само една идея, 
и като мина прBзъ всички изпитания и не се подамъ нито по 
умъ, нито по сърдце, нито по воля на всички изкушения, ще 
позная какъвъ съмъ. Изкушенията ще дойдатъ, нищо отъ това. 
ОнBзи вълни, които се бушуватъ прBдъ насъ на парахода, нека 
се бушуватъ, но параходътъ трBбва да си върви напрBдъ, нека 
цепи тия вълни и да отива къмъ онова пристанище, дBто ще 
намBри своето спасение. Параходътъ ще се подига, нагорB 
надолB, ще се клати на лBво - на дBсно отъ тия вълни, но нBмо 
нищо, нека се подига, нека лавира, но той не трBбва да 
допусне, щото водата да влBзе вAтрB въ него. Туй е 
Божественото. Само така вие ще се намBрите въ Царството 
Божие. Не се лъжете! Вие още въ този си животъ знаете, какви 
сте. Има единъ великъ законъ, има едно велико правило, въ 
което нBма никакво изключение: Богъ знае всичкитB помисли 
не само на хората, но и на всички възвишени сAщества. НBма 
мисъль, която да не е разкрита прBдъ Неговия свещенъ 
погледъ. И туй, което Богъ знае, изправя. НBкой ще каже: а, 
знае! Да, всичко, което се крие въ най-голBмитB дълбочини и 
въ най-скрититB гънки, е извBстно на Бога. Когато ти си 
седишъ тамъ въ кAщи и размишлявашъ нBщо, Божествениятъ 
гласъ отвAтрB ти казва: не си правъ. Ти открадна паритB на 
брата си, ще ги върнешъ! Говоришъ лошо противъ брата си. 
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Този гласъ отвAтрB ти казва: ще поправишъ погрBшката си. Ти 
убивашъ нBкого, направишъ това-онова. Този гласъ отвAтрB 
все ти говори: не направи добрB, сгрBши. Ще поправишъ 
погрBшката си! Защо ставатъ хората нервни? Какво показва 
съврBменната нервность? - Това сA прBстAпленията на хората, 
които говорятъ вAтрB въ тBхъ. ЦBлата бBла раса е станала 
нервна. Защо? - Отъ прBстAпленията си. МAже, жени и дBца, 
всички сA нервни днесъ. Защо? - Отъ прBстAпленията си. 
Казватъ хората: майка ми ме роди неврастеникъ. Не, ти съ своя 
лошъ, съ своя непорядъченъ животъ създаде своята 
неврастения. Но, казва нBкой, изгубихъ имането си, затова 
станахъ нервенъ. Съ изгубването на имането ти, Господь те 
постави въ положение да изкарашъ своето прBстAпление на 
лице, и така да изкупишъ грBховетB си. Когато мAчишъ 
другитB хора, не помисляшъ за тBхъ, а когато тебе мAчатъ, ти 
викашъ, плачешъ. 

И ние казваме: нашето царство не е отъ този свBтъ. Ако 
нашето царство е отъ царството на Любовьта, ние трBбва да 
побBдимъ. Казва Христосъ: “Азъ побBдихъ свBта.” И всBки 
християнинъ трBбва да побBди свBта. ЧрBзъ какво? - ЧрBзъ 
Любовь и чрBзъ Истина. ВсBки християнинъ да се не 
съблазнява отъ онBзи блага на подкупъ. Е, хубаво, ако отидешъ 
съ онBзи, които сега властуватъ, какво ще спечелишъ? СлBдъ 
тBхъ ще дойдатъ други на власть. Ако отидешъ съ новитB, 
какво ще спечелишъ? - И тB ще си отидатъ. ВъпроситB не се 
разрBшаватъ така, т. е. тB могатъ да се разрBшатъ и по този 
начинъ, но ние служимъ на Бога, ние служимъ на една свещена 
Правда, и Божия законъ казва: безъ прBстAпление! Богъ казва: 
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моитB поданици трBбва да бAдатъ абсолютно честни! МоитB 
поданици трBбва да бAдатъ абсолютно чисти! МоитB поданици 
трBбва да бAдатъ хора на абсолютната Любовь; моитB 
поданици трBбва да бAдатъ хора на абсолютната МAдрость; 
моитB поданици трBбва да бAдатъ хора на абсолютната 
Истина! И всBки единъ отъ тBхъ трBбва да помага на своитB 
братя, безъ никаква разлика, както ние правимъ на земята. 

Питамъ: ние, бAлгаритB, като единъ малъкъ народъ, които 
отъ толкова хиляди години се трудимъ, какво направихме? 
ЕвреитB, които сAществуватъ отъ толкова хиляди години, 
станаха ли голBмъ народъ? Не, толкова хиляди години, отъ 
какъ излBзоха отъ Египетъ и се скитатъ по лицето на земята, не 
само че не станаха голBмъ народъ, не само че не се подигнаха, 
но дори се изгубиха. Има единъ законъ на “размножението”, 
при който се спазва известна пропорция. Колко милиона хора 
трBбваше да бAдатъ евреитB до сега? ЕвреитB сA единъ ученъ 
народъ, единъ способенъ народъ, но те се намBриха въ трудно 
положение въ врBмето на Христа, не можаха да рBшатъ тази 
важна задача. БългаритB сA попаднали въ сAщото положение и 
вървятъ сега по тBхния пAть. Четете историята на евреитB, 
четете и историята на българитB, ще намBрите една аналогия въ 
тBхния животъ. И българитB рBжатъ глави, и евреитB така 
рBжBха глави. ЕвреитB избиха едно свое племе и оставиха отъ 
тBхъ само 400 души, но послB имъ домилB на сърдцето. И 
Мойсей, още като ги извеждаше отъ пустинята, се оплака отъ 
евреиския народъ и каза: съжалявамъ, че Господь не имъ даде 
сърдце да разбератъ Истината. ЕвреитB сA хора съ дебели 
вратове, съ дебели глави. Но, казва той: ще отънBятъ главитB 
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ви, Господь ще ви прBкара прBзъ такива страдания, прBзъ 
такива тBсни врати, че ще разберете Истината и ще бAдете 
носители на онова, което имахте и на онова, което опитахте. 

Христосъ казва: “Моето царство не е отъ този свBтъ.” Ние 
искаме да разрBшимъ една велика задача, но утрB умираме и 
изгубваме живота си. Каква полза отъ това? - Единъ день нBма 
да остане нищо отъ нашия животъ. Единъ американски 
астрологъ е прBдсказалъ, че България изобщо частъ отъ 
Балканския полуостровъ, щBлъ да пропадне при нBкакво 
землетресение. Възможно ли е това? - Възможно е, може да 
стане. 

“Моето царство не е отъ този свBтъ”, казва Христосъ. 
И между религиознитB хора има едно вAтрBшно 

съревнование. Прочетете живота на Лаотце и Конфуций, ще 
намеритB подобно едно съревнование. Лаотце билъ ученъ, 
великъ мAдрецъ, а Конфуций отивалъ да слуша тази велика 
МAдрость. Като слушалъ думитB на този мAдрецъ, позналъ, че 
билъ великъ учитель. Най-първо той го запиталъ за много 
въпроси, но слBдъ това станалъ мълчаливъ, прBстаналъ да го 
запитва, дълго врBме мълчалъ, станалъ скърбенъ, тAженъ въ 
себе си. Лаотце го запитва: защо не говоришъ Конфуций? Сега 
ще ви дамъ едно малко разяснение. Ние се радваме, когато 
майка ни е жива, когато баща ни е живъ. Щомъ умратъ тB, ние 
си туряме черно и ставаме замислени. Защо? - Изгубили сме 
онзи вAтрBшенъ потикъ, който ни дава вдъхновение - нBмаме 
вече вдъхновение. Значи, майка ни и баща ни заминаха за 
нBкAдB, и ние ставаме скърбни. Какво казва Конфуций? - 
Учителю, намирамъ се въ едно противорBчие. Ако твоята 
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мисъль бBше тъй бърза, както е бърза рибата въ морето, азъ 
бихъ я достигналъ; ако твоята мисъль бBше тъй бърза, както 
бBгането на най-бързоногия еленъ, азъ бихъ я достигналъ; ако 
твоята мисъль бBше тъй бърза, както хвърчението на птицата, 
азъ бихъ а достигналъ, но тя е далечъ извънъ облацитB, т. е. 
извънъ този свBтъ. Затуй, имамъ право да бAда тAженъ, 
скърбенъ, че не мога да те достигна. Така мислилъ Конфуций 
преди толкова хиляди години за своя учитель. Да достигне 
нBкога учителя си, той считалъ това нBщо за невъзможно. Ние 
сме въ сAщото положение, когато се намираме прBдъ живота 
на Христа. И Христосъ нBкой пAть ни пита: защо си днесъ тъй 
тAженъ, мълчаливъ, отъ дълго врBме не говоришъ, много си 
замисленъ? Какво ще кажете на Христа? - Господи, не можемъ 
да живBемъ, не можемъ да чувствуваме тъй, както ти живBешъ 
и чувствувашъ. Не мажемъ да мислимъ тъй, както ти мислишъ. 
Твоята мисъль седи горB на небето, а ние сме долу на земята. 
Какво ще ви каже Христосъ? Не се казва, какво е казалъ Лаотце 
на Конфуций, но азъ ще ви кажа, какво казва Христосъ. На 
онBзи които Го обичатъ, Христосъ казва: “ Ако вие тръгнете въ 
пAтя на Любовьта, за васъ ще дойде единъ ангелъ, който ще ви 
подигне на крилBтB си, и вие ще разрBшитB този въпросъ. 
ВсBки отъ васъ, който иска да мисли като Христа, може да 
мисли: всBки отъ васъ, който иска да чувствува като Христа, 
може да чувствува. Казва Писанието: “Ще изпратя Духа си.” 
Като дойде Духътъ ще ви научи, какво трBбва да правитB, ще 
ви подигне извънъ този свBтъ. 

Христосъ казва на ученицитB си: “Вие не сте отъ този свBтъ, 
и азъ не съмъ отъ този свBтъ.” СлBдователно, този въпросъ се 
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решава само по любовенъ начинъ то не значи да се отречемъ 
отъ свBта. Този свBтъ е потрBбенъ, необходимъ, трBбва да 
знаемъ, какви сме, трBбва да се познаемъ, а само въ този свBтъ 
ще стане това. Търговецъ си, бAди истински търговецъ! ЛBкарь 
си, бAди истински лBкарь! СвBщеникъ си, бAди истински 
свещеникъ! Каквото звание и да имашъ, стегни се, работи и за 
нищо друго не мисли! Каквито и да сте, бAдете си, въпросътъ 
се рBшава по съвсBмъ другъ начинъ! 

Христосъ казва: “Моето царство не е отъ този свBтъ.” 
И тъй, онBзи отъ васъ, които искате да разрешитB великия 

въпросъ трBбва да си кажете въ себе си: нашето царство не е 
отъ този свBтъ. Образътъ на този свBтъ прBхожда. Въ свBта иде 
другъ единъ свBтъ: други хора идатъ, друга култура иде, друга 
наредба иде. Сега, като казвамъ, че идатъ други хора, нBкой 
мислятъ, че тB ще бAдатъ пакъ като сегашнитB. Ако бAдатъ 
като сегашнитB, тB ще вложатъ сAщитB закони, законитB на 
насилието. Не, онBзи хора, които ще дойдатъ, нBма да бAдатъ 
отъ “мира сего”, тB ще дойдатъ отъ духовния свBтъ. 
АпостолитB, слBдъ като се молиха дълго врBме, отъ невидимия 
свBтъ слBзоха хиляди духове въ видъ на огнени езици, вселиха 
се въ тBхъ, и оттогава тия Христови ученици отидоха да 
проповBдватъ. Така и днесъ ще дойдатъ тия съ огненитB езици, 
и ще влBзатъ въ ония хора, които сA готови. И тогава, въ свBта 
ще има такова движение, каквото хората не сA виждали и 
помисляли до сега. Въ свBта ще настане редъ и порядъкъ, и 
хората ще се свBстятъ. Вие си казвате: е, ще ги видимъ ние. Да 
не мислите, че отъ нBкAдB другадB ще дойдатъ тB. Не, отгорB 
ще дойдатъ, и като дойдатъ, ще внесатъ миръ и свBтлина въ 
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човBшкитB души. И когато дойдатъ тия хора отгорB, съ онова 
възвишено съзнание, нBма да създадатъ такива закони, като 
сегашнитB, но - други закони и ще кажатъ: не се живBе по този 
начинъ, а по другъ начинъ. И апостолъ Павелъ, който е 
прBдвиждалъ това нBщо казва: “Всички нBма да умремъ, но ще 
се измBнимъ.” СегашнитB хора ще се измBнятъ, и тогава ще 
настане една реалность. Ще станешъ една сутринь и ще 
бAдешъ нито Иванъ, нито Петъръ, нито Иоанъ богословъ, нито 
апостолъ Петъръ, но ще имашъ ново име, което ти е дадено 
отгорB, отъ небето. Ти не ще бAдешъ вече нито Петъръ, нито 
Драганъ, защото на човBка, каквото име и да му дадешъ, все 
човBкъ си остава. И Ангелъ и Христосъ да му туришъ името 
все сAщиятъ си остава. Името му може да е Христо, но 
сърдцето му не е Христовото; името му може да е Христо, но 
умътъ му не е Христовъ; името му може да е Христо, но волята 
му не е Христова. Безъ докачение но да не се заблуждаваме! 

Има едно свещенно име, което Богъ ни е турилъ. Ние сме 
Синове на Бога. Когато дойде този моментъ, ние ще знаемъ туй 
свещено име, което Богъ ни е турилъ, което сме носили 
първоначално. Като си спомнишъ туй свещено име, което ти е 
дадено отъ Бога, отъ твоя Баща, ще кажешъ: моето царство не е 
отъ този свBтъ. Тогава ще дойде туй вAтрBшно просвBтление 
въ човBка, и той ще бAде готовъ да направи всичко, което 
може. Той ще бAде силенъ, понеже цBлото небе ще бAде съ 
него. За всичко това, обаче у насъ трBбва да дойде туй велико 
съзнание. 

У васъ сега може да се зароди въпросътъ, дали това нBщо е 
вBрно? Чакай да го провBримъ: да видимъ, какво казватъ 
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другитB философи. НBмамъ нищо противъ. Вие можете и сега 
да четете философитB, може да ги четете и слBдъ като се 
обърнете. Ако четете съврBменната философия при свBтлината, 
която сега имате, ще имате едно разбиране; ако я четете при 
обикновената свBтлина, ще имате друго разбиране. И азъ чета 
дескриптивна геометрия, и азъ чета математика, и тия науки 
иматъ за менъ съвсBмъ другъ смисъль отъ обикновения, друго-
яче ги разбирамъ. НBкои казватъ: ама тъй не се мисли, има 
другъ начинъ, по който трBбва да се мисли. Най-послB, това е 
математика! Да, сегашната математика, прBдставлява въ онзи 
свBтъ такова нBщо, каквото е аритметиката, смBтането въ 
първитB отдBления. Съ сегашната математика, съ нейнитB 
задачи малкитB дBца на небето си играятъ, лесно ги рBшаватъ. 
ПрBдставете си, какви сA тBхнитB задачи! Казватъ: 
математиката е положителна наука. Да, но коя математика? 
Математиката на онова царство е положителна наука. Въ нея 
линиите не се прBкAсватъ, тB се проектиратъ въ цBлата 
вечность; тB сA безъ начало, и безъ край. И тогава нBкои 
казватъ, че врBмето може да се съкрати, че пространството 
може да се съкрати. Може да расAждавате колкото искате, но 
доколкото азъ зная, нашитB философи не сA дали една 
опрBдBлена дефиниция за врBмето и за пространството. Ако тB 
разбиратъ врBмето и пространството, трBбва да го владатъ. 
Туй, което човBкъ разбира, трBбва да го влада. Туй, което 
човBкъ не разбира, не го влада. 

И тъй, единственото нBщо, което трBбва да разберемъ, е туй 
свещено име, което Богъ ни е далъ. 
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“Нашето царство не е отъ този свBтъ.” Тази е мисъльта, 
вурху която ви оставямъ да мислите. Като размишлявате вурху 
нея, ще дойде повече свBтлина. Вие искате да разрBшаватB 
въпроси, които свBтътъ отъ хиляди години е рBшавалъ и не е 
могълъ да разрBши. НBма да се разрBшатъ лесно тия задачи. 
КоренитB на едно дърво не разрBшаватъ задачитB. Ако тBзи 
корени не излBзатъ на повърхнината отгорB, нBма да се 
разрBшатъ тия задачи. СъврBменнитB хора отиватъ къмъ 
центъра на земята, въ крива посока сA, затова нBма да 
разрBшатъ задачитB. Въ тBзи корени се ражда другъ единъ 
потикъ - къмъ слънцето. Въ този новъ потикъ именно се 
раждатъ листата, цвBтоветB, плодоветB. ТB създаватъ другъ 
животъ, друга култура. 

Значи, въ човBшката душа има два стремежа, двB 
подраздBления. Вие казвате: не може безъ корени. Да, не може 
безъ корени. Ако си растение, безъ корени не може, и безъ 
клоне не може. СлBдователно, ще разрBшишъ тия двB 
противорBчия въ живота. Ние вече не сме въ коренитB, 
излBзохме отъ коренитB и сме въ клонетB. “ Нашето царство не 
е отъ този свBтъ”. Ти ще станешъ клонъ на дървото и така ще 
разрBшишъ задачата. Иначе не можешъ да я разрBшишъ. 
Защото земята е приела всичкия животъ отъ слънцето. 
Всичкото богатство, което земята притежава, е дошло отъ 
слънцито, отъ невидимия свBтъ. Всички наши мисли, всички 
наши чувства сA дошли отъ невидимия свBтъ. 

И тъй, нека останатъ въ ума ви думетB: “Моето царство не е 
отъ този свBтъ”! 
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БесBда, държана отъ Учительтъ,  
на 8 мартъ 1925 г. въ гр. София. 
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Той повелBва на слънцето. 
 

“За да бAдете синове на Отца вашего който е на небеса; 
защото Той повелBва на слънцето си да изгрBва на злитB и на 

добритB, и дава дъждъ на праведнитB и неправеднитB1”. 
 
Ако се зададе тема, да се опрBдBли, какво нBщо е човBкътъ, 

философитB ще дадатъ едно свое опрBдBление, ученитB хора 
ще дадатъ второ опрBдBление, религиознитB и проститB хора 
ще дадатъ трето опрBдBление - всBки има свое разбиране, свое 
опрBдBление за човBка. НBкой ще каже: човBкътъ е едно живо 
сAщество. Да, но сAщо тъй съ живи и мравкитB, сAщо тъй сA 
живи и птицитB, сAщо тъй сA живи и дърветата. Животътъ е 
общо качество за всички живи сAщества. Че човBкъ е едно 
живо сAщество, има нBщо вBрно въ това, но че и у човBка има 
единъ особенъ животъ, какъвто въ животнитB нBма и това е 
вBрно. 

Второто твърдение, което хората даватъ за човBка е 
слBдното. ТB казватъ: човBкъ е едно мисляще сAщество. 
Мислящи сAщества сA и животнитB. Да, но у човBка има едно 
особено качество въ мисъльта, каквото нBма въ другитB 
животни. 

Най-послB ще кажатъ, че човBкъ е едно морално, едно 
духовно сAщество. Такова нBщо може да се каже и за 
животнитB. У човBшкия моралъ, обаче, има нBщо особено. Още 
отъ най-древни врBмена хората сA се спирали да опрBдBлятъ, 

                                                 
1 Матея 5:45 



111 

 

какво нBщо е човBкътъ и сA казвали, че човBкътъ е сAщество, 
което мисли. То е едно общо опрBдBление. Изобщо, мAчно е да 
се даде дефиниция, какво нBщо е човBкътъ. 

Сега темата ни не е за човBка, но понеже човBкътъ 
разглежда БожитB работи, то по отношение на БожитB работи 
ние ще разгледаме човBка. ЖивотнитB се отличаватъ по това, 
че иматъ настроения - крайна промBнчивость има въ тBхъ. У 
животнитB нBма установенъ моралъ. ТBхниятъ моралъ се 
отнася само до кожата имъ. Когато не засBгашъ кожата на 
животнитB, тB сA крайно морални, но щомъ засегнешъ кожата 
имъ, въ тBхъ вече не остава никакъвъ моралъ. ЖивотнитB 
мислятъ, докато не сA се уплашили, но щомъ се уплашатъ, въ 
тBхъ не остава абсолютно никаква мисъль. Всичката имъ 
мисъль се прBвръща въ едно скороходно движение. 
СлBдователно, настроението е състояние на животнитB - 
животинско състояние е то. НBкои хора казватъ: азъ имамъ 
настроение. Казвамъ: ти си въ едно животинско състояние. Въ 
настоенията всBкога влизатъ страститB, а страститB сA една 
неустойчива срBда. ЕлементитB, които образуватъ страститB 
сA въ едно прBходно състояние, въ състояние на прBсъздаване. 
СтраститB, които се бушуватъ вAтрB въ животнитB, сA 
свързани съ извBстни процеси, които ставатъ въ самата 
природа, понеже природата твори единъ новъ свBтъ. КAдB е 
този свBтъ? - Не го знаятъ. Азъ не говаря за тази природа тукъ 
на земята, но за великата природа. Една нова вселена се твори. 
И всичко това, което остава като излишъкъ при създаването на 
този по-висшъ свBтъ, се изпраща долу на земята. Този 
остатъкъ, този излишъкъ влиза въ животнитB и образува тази 
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вAтрBшна пертурбация, която ние наричаме страсти. Страстьта 
образува настроението; настроението образува 
вBтропоказательтъ, който показва четиритB главни посоки въ 
свBта. Този уредъ наричатъ компасъ. Казватъ, че компасътъ 
показвалъ правата посока. Не, компасътъ не е толкова точенъ. 
Той показва правата посока само за умнитB хора. Ако го 
занесешъ на северния полюсъ, показва една посока; ако го 
занесешъ на екватора, показва друга посока. Ако вземете единъ 
отъ нашитB часовници и тръгнете съ него да направитB едно 
крAгосвBтно пAтешествие, той по никой начинъ нBма да ви 
покаже право врBмето. 

Тъй щото, има извBстни величини, съ които ние, 
съврBменнитB хора, боравимъ, но тB иматъ значение само за 
извBстно мBсто, и за извBстно врBме. НBкой казва: азъ боравя 
съ величината на часовника. Да, но това е една мBстна 
величина съ която се измBрва врBмето само въ България, но не 
и другадB. Когато нашиятъ часовникъ въ България показва 
шестъ часа, на друго мBсто имаме другъ нBкой часъ. НBкои 
казватъ: е, земята е такава. Че земята е такава това е другъ 
въпросъ. Не е лошо, че хората иматъ двB противоположни 
величини. ВсBко число има свое отражение; всBко число има 
своя проекция. 

И тъй, ние сме свързани съ животнитB - има връзки между 
животнитB и насъ. Въ какво седи тази връзка? - Ние сме 
подобни на тBхъ по настроения, по страсти. НBкой казва: какъ, 
азъ да бAда подобенъ на животнитB! Има, обаче, подобие 
между човBка и други сAщества. ЧовBкътъ е свързанъ и съ 
ангелитB. Като говоря за ангелитB, азъ разбирамъ сAщества, 
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които сA по-организирани отъ насъ, които иматъ хиляди пAти 
по-устойчиви тBла отъ нашитB. ТBхнитB тBла сA образувани 
отъ лAчиста материя. СлBдователно единъ ангелъ може да 
владBе своето тяло така, че да бAде видимъ и невидимъ, 
споредъ както пожелае. Единъ ангелъ може да пAтува съ 
голBма свобода прBзъ пространството. 

Сега, не е въпросътъ да ви доказвамъ, гдB сA ангелитB, кAдB 
живBятъ и какъ живBятъ. АнгелитB живBятъ въ така наречения 
“петоизмBримъ свBтъ” въ свBта на петьтB измBрения. Ние 
живBем въ единъ свBтъ отъ три измBрения; духоветB пъкъ, т. е. 
тия отъ хората, които заминаватъ за другия свBтъ, живBятъ въ 
свBта на четиритB измBрения. НBма да ви обяснявамъ това 
нBщо математически. То е една дълбока задача. Днесъ нBма 
автори, които да сA писали по този въпросъ. СлBдователно, съ 
ангелитB ние сме свързани по закона на разумностьта. 
Разумностьта е качество на ангелитB и се изпраща отъ тBхъ при 
творението, при създаването на тази нова вселена. Отъ 
изобилието на своята разумность тB изпращатъ къмъ земята. 
Казва се въ Писанието: “ Ще изпратя Духа си, и Той ще ви 
научи”. На какво ще ни научи? - На разумность. У насъ подъ 
думата “духъ” се разбира друго нBщо. Надъ тази разумность 
седи закона на Любовьта. Значи връзката мужду Бога и насъ е 
Любовьта. Споредъ мене, настроението, това е една срBда; 
разумностьта, това едруга срBда; Любовьта, това е трета срBда. 
Значи тия три срBди ни свързватъ съ три вилики свBта. За да 
може човBкъ да разбира дълбокитB замисли на живата природа, 
трBбва да е свързанъ съ тBзи три велики свBта. 
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Азъ говоря само за онBзи отъ васъ, които се интересуватъ за 
своето бAдеще. Вие може да имате критически умъ, този умъ 
ви е потрBбенъ, но въ критиката си трBбва да бAдете разумни. 
Да критикувашъ, значи да сравнявашъ, да уподобявашъ, да 
търсишъ Истината. Да критикувашъ разумно, това не значи да 
търсишъ погрBшкитB на хората, но да търсишъ правия пAть. 
Познание трBбва! НBкои мислятъ, че критиката е основно 
нBщо; нBкои мислятъ, че хората трBбва да се съмнBватъ. Не, 
съмнението не е положително качество, то е негативно 
качество въ човBшката природа. Щомъ човBкъ се усъмни, 
почва да мисли. Но, споредъ менъ, по-големо прBимущество е 
човBкъ да вBрва, отколкото да се съмнBва. По- правдоподобно е 
човBкъ да се обнадежва, отколкото да се обезсърдчава. 
ЗапримBръ, вие се съмнBвате, дали има бAдещъ свBтъ, или 
нBма. Оставете този бAдещъ свBтъ! Съмневашъ ли се въ свBта, 
въ който живBешъ? - Не се съмнBвамъ. Мислишъ ли, че 
можешъ да излBзешъ извънъ този свBтъ, въ който сега 
живBешъ? Казвашъ: е, като умра единъ день, всичко ще 
свърши съ мене. ДобрB, като умрешъ, кAде ще отидешъ? 
Великиятъ законъ въ самата наука казва, че нищо въ природата 
не се губи. Щомъ е тъй, ти като човBкъ не можешъ да се 
изгубишъ. И като умрBшъ, пакъ ще живBешъ, пакъ ще 
мислишъ. 

Ще ви приведа една малка аналогия, за обяснение на 
мисъльта, че и като умрBшъ, пакъ ще живBешъ и ще мислишъ. 
Допуснете, че водата която е въ въздухообразно състояние, се 
намира нBкAдB изъ пространството. Така ли остава тя? - Не, 
отъ дBйствието на студа, тази пара се прBвръща въ вода, 
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сгAстява се. Най-напредъ тази вода сAществува като пара, 
подвижна е, но послB вслBдствие промBната, която става съ нея 
въ пространството, тя се прBвръща въ вода. НBкои мислятъ, че 
горB въ пространството е много тихо. Не, не е така. Тамъ 
ставатъ голBми атмосферни промени. ГорB въ пространството 
има голBми електрически и магнетически бури. Тия именно 
бури сA, които движатъ нашата земя. ТB могатъ да завлBкатъ 
всBки едного. 

Азъ нBма да обеснявамъ тBзи нBща. ТB се отнасятъ до чиста 
научната страна на въпроса, но ще се спра само върху 
физическата страна на цитирания стихъ: “Защото Той 
заповBдва на слънцето да изгрBва и на добритB, и на злитB”. 
Кой е този, който заповBдва? Виждали ли сте Го до сега? 
Кажете, какъвъ му е образътъ? - Само Любовьта може да ни 
даде единъ малъкъ отBнъкъ на Божия образъ. Ако ние сме 
разумни, съ своята разумность ще можемъ да видимъ Бога. 
Можемъ да Го видимъ, но какъ? - ЧрBзъ проявитB, които 
виждаме навсBкAдB въ разумната природа. Всичко въ 
природата е много разумно направено. По направата на единъ 
часовникъ ние можемъ да сAдимъ за техника, който го е 
направилъ, но самиятъ техникъ не можемъ да видимъ. Ние, 
като разглеждаме природата отъ научно гледище, ще видимъ, 
че въ нея има една разумность, но нBма да видимъ, Онзи, който 
я създалъ. За Бога не можемъ да имаме абсолютна никаква 
прBдстава. Речемъ ли да си създадемъ нBкаква прBдстава за 
Него, тя ще бAде фалшива, невBрна. Съставимъ ли си нBкакъвъ 
образъ за Бога, той ще бAде подобенъ на насъ: ще му туримъ 
очи, носъ, коса, брада, която ще бAде руса, черна или бBла и 
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ще кажемъ: младиятъ или стариятъ Господь. Понеже ние сме 
млади или стари, туряме едно такова качество на Бога, че Той е 
младъ или старъ. Не, това е човBшка философия. Така говорятъ 
обикновенитB хора, а философитB ще говорятъ за абсолютното. 
Какво е абсолютното, тB не знаятъ. Тия учени хора мязатъ на 
онзи испански поетъ, който написалъ едно малко съчинение, 
написалъ едно хубаво стихотворение, възпBлъ нBщо въ 
природата, но когато го попитали, какво иска да каже съ тази 
поезия, каква мAдрость крие въ нея, той казалъ: и азъ самъ не 
зная. Писахъ нBщо, но не зная какво изразява то. Та, често 
ученитB хора пишатъ нBщо, но сами не знаятъ какво изразява 
написаното отъ тBхъ. Това е право отъ тBхна страна, дBто не 
разбиратъ, какво сA писали. Какво показва това нBщо? - Ако 
ние сме творители на нBщата, ще разбираме смисъла имъ. 
Значи, ако нBкой пише нBщо, той пише по вдъхновение. Ти 
напишешъ едно изречение, или едно стихотворение на френски 
езикъ. Питатъ те: какво написа? - Не зная. Може да напишешъ 
едно стихотворение на английски, или на какъвто и да е другъ 
езикъ. Запитватъ те: какво значи това? - Не зная. Попитайте 
нBкой, който знае френски или английски езикъ, той ще ви 
приведе смисъла на стихотворението. 

И тъй, Богъ е, който заповBдва на слънцето. Това е 
физическата страна. СлBдователно, този, който заповBдва на 
слънцето да грBе, Той е заповBдалъ и на насъ да дойдемъ на 
земята. Той е заповBдалъ да имаме тBла; Той е заповBдалъ да 
имаме глави; Той е заповBдалъ да имаме дробове; Той е 
заповBдалъ да имаме стомаси; Той е заповBдалъ да имаме 
рAце, крака, нервна система; Той е заповBдалъ да имаме 
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всичко. Философията на живота седи въ това, щото ние, като 
хора, да се разберемъ. Щомъ Богъ е заповBдалъ за всичко това, 
въ какво седи тази заповBдъ? - Разумна е тази заповBдъ! Ако 
слънцето изгрBва, за себе си ли изгрBва? Не, слънцето изгрBва 
заради насъ. То е слуга на Господа. Господь му казва: “Ти 
всBка сутринъ ще изгрBвашъ на земята. Ще раздавашъ отъ 
своитB физически блага на всики мои твари, на всички мои 
дBца”. Вие питате: тъй ли е това нBщо? ГолBми философи сте 
вие, но не знаете най-елементарнитB работи. Разправятъ за 
единъ английси философъ, който написалъ едно отлично 
съчинение по философия на английски езикъ, но разправя за 
себе си, че билъ толкова слабъ математикъ, та когато се 
отнасяло за нBкаква най-дребна смBтка, викалъ жена си и 
малкитB си дBца, да смBтатъ зарадъ него. Той писалъ чисто 
философски работи, написалъ една много хубава книга по 
френология, върху “естеството на човBка”, но 
математическиятъ му центъръ, билъ слабо развитъ. Той 
казвалъ: азъ по математическитB си способности не мога да се 
мBря даже и съ дBцата си. Ако всичкитB ми способности бBха 
така развити, както и математическитB, щBхъ да бAда цBлъ 
идиотъ. 

Тъй щото, въ едно отношение човBкъ може да бAде 
философъ, а въ друго отношение - дBте. Има философи, които 
сA цBли дBца. Има жени, които съ свършили по готвачество и 
каквото имъ дадешъ да сготвятъ, всичко могатъ, но я ги тури да 
разрBшатъ единъ мораленъ въпросъ, ще ти кажатъ: за това 
нBщо не ме питай! За готвене всичко мога, но по моралнитB 
въпроси нищо не зная. МAжътъ на тази жена вечерьта донесе 
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една торба съ злато - задигналъ я отъ нBкAдB, и пита жена си: 
да задържа ли тази торба, или да я върна назадъ? - Задръжъ я! 
Да я задържи значи, да сготви нBщо отъ нея. Но, ако на тази 
жена, донесатъ развалено месо да сготви нBщо, ще каже: вънъ 
скоро това месо! То не е за готвене. Щомъ се отнася за готвене, 
всичко разбира и знае; щомъ се отнася за паритB, казва, нека 
останатъ тия пари въ кAщи, макаръ че сA миризливички. Сега, 
нBкои хора, за оправдание на това положение, казватъ: е, слабъ 
му е ангелътъ на човBка, какво да се прави? Не, главата на този 
човBкъ отгорB е слаба, затова е слабъ и прBдъ торбата съ злато. 
ФренолозитB много добрB разрBшаватъ този въпросъ. ТB 
казватъ, че съвBстьта у всички хора не е еднакво развита; 
разумностьта не е еднакво развита; чувството на сравнение на 
уподобяване не е еднакво развито; музикалното чувство не е 
еднакво развито; математическитB способности не сA еднакво 
развити. Милосърдието не е еднакво развито; вBрата не е 
еднакво развита; надеждата не е еднакво развита; смBлостьта, 
рBшителностьта, всички тия способности и чувства не сA 
еднакво развити въ всички хора. Кой какво работилъ, това и 
придобилъ. 

НBкои отъ васъ ще кажатъ: защо свBтътъ е така лошо 
наредень? Тук въ София, прBди нBколко години, единъ 
българинъ си направилъ една хубава, двуетажна кAща, съ 
всички удобства, но понеже направилъ малко дългъ, турилъ въ 
първия етажъ кираджии, които му плащали доста голBмъ 
наемъ. Тия кираджии, били доста немарливи, и въ 
продължение на двB години развалили кAщата на този човBкъ. 
Всички лампи изпочупили, цBлата инсталация и канализация 
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развалили и съ това довели кAщата до неузнаваемость. Като 
дошли втори кираджии, намBрили всичко развалено, 
изпотрошено и си казали: ама че голBмъ простакъ билъ този 
господинъ, тъй калпаво направилъ кAщата си. Не, не е 
простакъ този човBкъ, простаци сA били първитB кираджии. 
Този човBкъ, чиято е кAщата, бBше уменъ човекъ. Така и Богъ, 
Който създаде свBта, е много уменъ, но ние, които бBхме 
първитB кираджии на този свBтъ, сме простацитB; ние 
развалихме всичко, и днесъ търсимъ виновника на тBзи 
поврBди извънъ насъ. Казваме: защо Господь създаде така 
глупаво свBта? - МайкитB и бащитB развалиха тия форми, 
които Богъ създаде, за да живBятъ въ тBхъ разумнитB души. 
СъврBменната наука е констатирала това нBщо. ЗапримBръ, ако 
една жена е брBменна и въ това си положение има най-тежки 
изживBвания, запримBръ въ нея се поражда желание да 
отмъсти, да открадне, да убие, а не се поражда мисъль за Бога, 
то дBтето, което се роди, ще бAде единъ прBстAпникъ, ще мяза 
на тея. Като казвамъ, че ще мяза на нея, разбирамъ, че ще 
изразява всичкитB нейни състояния въ даденото положение. 
СлBдователно, когато държавата иска да подобри своитB 
поданици, за такива майки трBбва да създава най-добри, най-
благоприятни условия. Държавата, обаче, днесъ не се грижи за 
тия нBща. Днесъ, само слBдъ като се родятъ прBстAпницитB тя 
се загрижва да създаде нBкакви институти за прBстAпницитB 
дBца. Не, прBди да се родятъ дBцата, държавата трBбва да се 
погрижи за тия дBца, бAдещи нейни поданици. Чудни сA 
съврBменнитB хора, когато говорятъ за държавата! Ами че 
всBка държава е единъ общъ, колективенъ организъмъ! ВсBка 
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държава е сглобена отъ много кириши, камъни, тухли, дървета 
и отъ какви ли не още материяли. Много и разнородни 
материяли влизать въ нея! Пъкъ освBнъ тBхъ, има и много 
скоби, които свързватъ материялитB. И вички тия скоби трBбва 
да бAдатъ здрави. Ако се поставятъ скоби, безъ да има дървета, 
въ които да се забиватъ, какво ще стане съ това здание? - Ще 
рухне. СлBдователно, сAщиятъ законъ е и по отношение на 
човBка. Ето защо, ние започваме отъ човBка. Хората днесъ 
искатъ държавата да бAде солидна. Добре но отъ какво е 
образувана държавата? Нали е образувана отъ много хора? Ето 
защо ние трBбва да се обърнемъ къмъ себе си, да опрBдBлимъ 
отношенията си, къмъ Бога. Да видимъ дали Го познаваме или 
не. 

Има единъ начинъ, по който можемъ да се ползуваме отъ 
Божествената енергия. За мене не е важно да зная колко е 
голBмо слънцето, но е важно да се ползувамъ отъ неговата 
енергия. Какво ще бAде положението ви, ако си прBдставите, 
че се намирате въ първата, въ втората или въ третата епоха при 
създаването на свBта? ВсBки день, това е една епоха, а вие 
знаете, че Богъ направилъ слънцето едва въ четвъртия день. 
НBкои учени казватъ, че въ това врBме около земята имало 
такава голBма мъгла, та нищо не се виждало. Всичко било само 
облаци, мъгли. Но по това врBме се явили голBми бури, които 
се движили съ бързина 10,000 клм. въ часъ и успBли да 
размахнатъ тия мъгли, тия облаци така, че на небето се явило 
слънцето. Това врBме религиознитB хора наричатъ “деньтъ на 
създаване слънцето” . То било четвъртия день при създаване 
козмоса. Тъй се говори за явяването на слънцето за пръвъ пAть 
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на земята. Значи, благодарение на тBзи голBми бури се явило 
слънцето. Но сега, да не дава Господь да се явятъ такива 
голBми бури! Ако сега се яви такава буря, всички хора ще 
плаваме изъ въздуха - и църкви и училища, всичко ще лети изъ 
въздуха. ГолBма каша ще настане! Такава каша имало и тогава, 
когато се разгонвали облацитB отъ лицето на земята. Този 
законъ е вBренъ именно въ това отношение, че когато въ 
човBка прBдстои да се създаде нBщо ново, нBщо много велико, 
нBщо много хубаво, въ него наставатъ такива именно бури, 
такива пертурбации, докато въ четвъртия день въ него изгрBе 
слънцето. Това става около 30-тата му годишна възрасть. 
Всички сте били млади, изживBвали сте разни състояния и въ 
резултатъ казвате: животътъ нBма смисъль. ВсичкитB ви 
идеали, всичко хубаво пропада, но най-послB слънцето у васъ 
изгрBва, вие се подигате и казвате: има слънце въ живота, има 
смисълъ да се живBе! 

Казва се въ Писанието:” Той заповBда на слънцето да грBе и 
на добритB, и на злитB.” Мислите ли, че днешнитB мAчнотии, 
които сAщестуватъ въ свBта, сA произволни? Ние казваме: 
Защо хората сA толкова жестоки? Азъ казвамъ: защо майкитB 
сA толкова жестоки? Споредъ мене не трBбва да се наказватъ 
дBцата, а трBбва да се наказватъ майкитB и бащитB. Азъ зная 
единъ случай, който потвърдява тази идея. Единъ баща, отъ 
Варненско нBкAдB, отива да запише дBтето си на училище. 
ДBтето му било много сприхаво. Бащата казва на учителя: “Ще 
те моля, когато дBтето ми се провини въ нBщо, не го наказвай, 
но почакай, азъ отъ врBме на врBме ще идвамъ при тебе, да 
наложишъ това наказание върху менъ. Но ще бAдешъ съ мене 
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много строгъ, тъй, като учитель, нBма да ме щадишъ. Колкото 
пръчки се слBдватъ на сина ми, ще ги наложишъ върху менъ.” 
ПослB се обръща къмъ сина си и му казва: “Синко, ще гледашъ 
да правишъ по-малко бели, за да освободишъ и моя гърбъ отъ 
удари.” 

Ние, съврBменнитB хора, разрBшаваме въпроса, какъ трBбва 
да се живBе. Не трBбва да разрBшаваме въпроса, какъ трBбва да 
се живBе, но какъ трBбва да се раждаме. Ние трBбва да 
разрBшаваме въпроса, какви майки трBбва да имаме, какви 
бащи трBбва да имаме. Като говоря майки, азъ не разбирамъ 
“майка” въ обикновения смисълъ на думата. Днесъ у всички 
културни хора, у всички европейски народи има една слабость, 
всички искатъ да женятъ своитB дъщери и синове. Защо да ги 
женятъ? Въ природата сAществува слBдния законъ: не се 
позволява на кое и да е сAщество да дойде на земята, докато 
нBма условия за него. То трBбва да чака. Има много души, 
които трBбва да чакатъ, нBма благоприятни условия още за 
тBхъ. ГдB трBбва да чакатъ? - Въ другия свBтъ. Отлично е тамъ! 
По нBкой пAть у насъ се явява желание да се размножаваме 
повече, отколкото трBбва. Ами знаете ли, какво нBщо е 
размножаванието? Идете въ Китай да видите, колко гAсто е 
тамъ населението! У тBхъ има едно желание да изчезнатъ едни, 
за да дойдатъ други, нови хора. Затова тB често се молятъ на 
Бога, да дойде нBкаква катастрофа, да настане нBкакъвъ 
катаклизъмъ, та да измратъ нBколко милиона хора изведнажъ. 
ТB смBтатъ това нBщо за нBкакво благословение. Ако у насъ 
стане такова масово измиране на хора, то е цBлъ ужасъ, цBлъ 
адъ. Ако отидете въ Китай, ще видите, какъ тия хора сA 
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направили кAщитB си по саловетB на рBкитB - тъй гAсто е 
населението. МBсто си търсятъ хората! И при всички тия 
условия, желанието на хората да се размножаватъ, е 
необяснимо. Ние искаме да се размножаваме физически, но 
въпросътъ не седи въ физическото размножаване, въ 
физическото създаване. За човBка е важно, слBдъ като създаде 
физическото си тBло, да се погрижи за развиване на сърдцето, 
за развиване на своя умъ и най-послB да даде потикъ за 
развиване на моралнитB си чувства. Само така той ще се 
прояви като човBкъ. 

Питамъ: гдB е благородната страна на човBка? Всички 
съврBменни хора сA способни на едно: да се докачатъ. Въ това 
сA майстори. Да се каратъ, да правятъ свади, за това сA 
майстори всички хора. Това е не само съ обикновенитB хора, но 
и съ религиознитB. СвBтскитB, хора се биятъ вънъ, по улицитB, 
а религиознитB хора се биятъ вAтрB, въ кAщи. НBкой 
религиозенъ човBкъ слBдъ като набие жена си на общо 
основание, послB ще и каже: ще мълчишъ, нBма да ме 
компрометирашъ нBма да казвашъ, че те бия, защото азъ служа 
на Бога. ПослB, ще намBри нBкой стихъ отъ Писанието, ще 
каже: женитB трBбва да се подчиняватъ на мAжетB си. Тъй 
казва Господь! НBкAдB пъкъ жената набие мъжа си и послB 
цитира нBкой стихъ отъ Писанието: мAжътъ трBбва да обича 
жена си; ако не я обича, бой, дърво му се пада. Това сA 
аргументи, доказателства, но физически. Казвамъ: дBто 
мAжътъ е силенъ, той налага, той цитирва стихове; дBто 
жената е силна, тя налага, тя цитирва стихове. Какво се 
разрBшава по този начинъ? - Нищо. 
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Писанието казва: “Богъ заповBдва на слънцето да грBе 
еднакво и на добритB, и на злитB.” Подъ това слънце се разбира 
разумния животъ въ хората. Това слънце трBбва да бAде 
разумно, затова Господь му заповBдва да грBе и за добритB, и 
за злитB хора. Ако това слънце не изгрBваше, ако нBмаше 
разумность въ свBта, всички хора щBха да се смразятъ, нBмаше 
да има никакво развитие. 

И тъй, когато става въпросъ за състояния, ние трBбва да 
разбираме своитB състояния. Има различни състояния, и ние 
трBбва да знаемъ, постоянни ли сA тия наши състояния, или 
прBходни. ПрBдставете си, че имате едно прBходно състояние, 
като това на леда. Какво ще донесе това ви състояние? НBкой 
казва: сърдцето ми е студено. Какво ти трBбва? - Топлина. 
СлBдъ като се стоплишъ, казвашъ: изгори ме тази любовь. 
Какъ! Любовьта те изгори! Любовьта никога не гори. Любовьта 
е най-великата, най-разумната сила въ човBка, и слBдъ като 
проникне въ него, тя му дава по възможность най-
благороднитB, най-възвишенитB пориви на духа. Любовьта, 
споредъ моитB схващания, най-първо е достояние на великитB 
Учители; послB е достояние на великитB адепти, на великитB 
ученици на великите вBрующи, на великитB оглашени и най-
послB на всички съврBменни хора. Но тази любовь, едва като 
сBнка засBга съврBменнитB хора. НBкой казва: ти знаешъ ли, 
какъ ми е пълно сърдцето съ любовь! Охъ, умирамъ за тебе! 
Готовъ съмъ да се жертвувамъ за тебе. И пише на приятеля си: 
всичко съмъ готовъ да направя за тебе! СлBдъ двB години пакъ 
му пише: Повече да не стAпвашъ въ кAщата ми! Питамъ: какъ 
е възможно човBкъ да се измBни толкова много? Какъ е 
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възможно да се обърне толкова много сърдцето му? Златото 
желBзо може ли да стане? ЖелBзото злато може ли да стане? 
Водата ледъ може ли да стане? - Може, но при извBстни 
условия. Кога? - Ако водата е на сBверния полюсъ, може да 
стане на ледъ; ако водата е на екватора, на ледъ не може да 
стане. Питамъ: водата на пари може ли да стане? - Може. Кога? 
- Ако е въ котела и отдолу пещьта я нагрBва. “Може” и “не 
може” да стане нBщо, това зависи отъ условията. Можемъ ли да 
бAдемъ разумни? - Можемъ. Кога? - Когато сме свързани съ 
ангелитB. Можемъ ли да имаме настроения? - Можемъ. Кога? - 
Когато сме свързани съ животнитB. Можемъ ли да се любимъ? 
- Можемъ. Кога? - Когато сме свързани съ Бога. Само тъй ние 
можемъ да разберемъ единичностьта и множеството. 

Въ свBта има два велики процеси, които азъ уподобявамъ на 
състоянията на нашето съзнание. Единъ отъ процеситB се крие 
въ подсъзнанието, за който говори и съврBменната наука. Той е 
Божественъ процесъ, азъ го наричамъ “множественъ процесъ”. 
Туй, което мислятъ великитB, напрBдналитB сAщества въ 
природата - боговетB, ангелитB, архангелитB, херувимитB, 
серафимитB - всичката енергия на тBхната мисъль се 
разпрBдBля изъ цBлия козмосъ, и всичко това се нарича 
“подсъзнание”. То прBдставлява единъ общъ процесъ. 
Казвашъ: нBщо въ подсъзнанието ми работи. Имашъ желание 
да направишъ нBщо хубаво, велико - то се дължи на тия 
сAщества въ тебе. Казвашъ, азъ имамъ подсъзнание. То значи: 
азъ съмъ въ връзка съ тия висши сAщества. Вториятъ процесъ 
се крие въ съзнанието, което се срBща и въ всички животни и 
растения. То е сAщо така единъ множественъ процесъ. Значи, 
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подсъзнанието е единъ процесъ, въ който живBятъ, мислятъ и 
дBйствуватъ всички висши сAщества, а съзнанието е единъ 
процесъ, въ който живBятъ, мислятъ и дBйствуватъ всички 
нисши сAщества. Той е процесъ присAщъ на всички животни, 
растения и човBка. Самосъзнанието пъкъ е единственото нBщо, 
съ което ние сами работимъ. Той е единиченъ процесъ. Когато 
работи въ тебе съзнанието, ти се наемашъ да пишешъ по нBкой 
въпросъ. Пишешъ: тъй казалъ Кантъ, Шопенхауеръ, Толстой. 
Всичко това не е твое, ти си просто единъ компилаторъ, 
пишешъ, какво сA казали другитB. Но когато дойдешъ до 
положение ти самъ да мислишъ, тогава оставашъ всички 
философи на страна, искашъ да разберешъ въпроса самъ, по 
своему. Тогава имашъ самосъзнание. То е Божественото 
съзнание, което прониква въ човBка. Самосъзнанието е 
индивидуаленъ процесъ. Много рBдки сA моментитB, когато 
Божественото сAзнание прониква въ насъ. Когато 
Божественото сAзнание проникне въ насъ, ние ще го чуемъ 
като вAтрBшенъ гласъ. Има моменти въ живота ви, когато това 
съзнание ще ви проговори. Този моментъ въ вашия животъ ще 
бAде епохаленъ. Той ще бAде най-красивиятъ моментъ. Щомъ 
това съзнание ви проговори, вие ще си кажете: едно врBме 
бBше това, но въ сънъ ли бBше, въ будно състояние ли бBше, 
видBхъ нBщо особено, чухъ нBщо особено… Това нBщо не 
може да се схване отъ вашия умъ. То е нBщо Божествено! 
Комуто е проговорило това съзнание, въ него като че нBщо се 
отваря, и той вижда отношенията, които сAществуватъ между 
този, който му е проговорилъ и него самия. Тогава, между Бога 
и него се образува една връзка, която никой не може да 
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разкAса. НBма сила, която може да разкAса тази връзка. И най-
великетB грBшници сA свързани съ Бога. Защо изглежда, че сA 
безъ Бога? - То е, защото нBкой пAть човBкъ иска да се 
отдалечи отъ Бога, да се разходи изъ свBта. Тогава Богъ 
разпуща тази нишка. Тя се продължава много и човBкъ е вече 
свободень да върви накAдBто иска. Такъвъ човBкъ върви, 
върви и най-послB, като се умори, казва: кAдB вървя азъ? - И 
пожелава да се върне отново къмъ Бога. Богъ взима тогава 
макаричката си и започва да навива този конецъ, докато тази 
душа отново се приближи при Него. НBкой казва: изгубенъ 
съмъ! Не, тBзи конци никой не може да кAса. ТB никога не се 
кAсатъ. Всички души сA свързани съ такива конци. Въ това 
отношение, окултиститB казватъ, че тия конци, между Бога, и 
душитB сA скъсани. Не, понеже всBка душа е единъ лAчъ отъ 
Бога, никога не се кAсатъ нейнитB конци. Възвишеното, 
благородното, което имаме въ себе си, е Божественото въ насъ, 
и то никога не се губи. Защо трBбва да го отричаме, защо 
трBбва да се съмнBваме въ Бога? Сега, нBма защо да ходимъ да 
питаме, какво е казалъ Петко, Драганъ, какво казалъ този-онзи 
философъ. Не, онова, което азъ нося въ своята душа; онова, 
което ми дава достойнство, като човBкъ, то е онзи импулсъ въ 
мене, който ме кара да съзнавамъ, че въ мене има нBщо 
Божествено. То е Богъ, Който живBе въ мене. Този моментъ, въ 
който азъ съзнавамъ, че съмъ човBкъ, че имамъ връзка съ Бога, 
това е Божественото въ мене; това е, което ми казва, че и азъ 
имамъ право да живBя като всички хора, да се ползувамъ отъ 
общитB блага, които Богъ е далъ; това е, което ме убеждава въ 
великата Правда на свBта, за която азъ нBма да се кълня, а съ 
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живота си ще изнеса; това е, което ще ме увBри, че азъ съмъ 
гражданинъ на великото Божие Царство. Ако ние пазихме 
великитB закони на Царството Божие, какви правилни лица, 
какви красиви очи, какви правилни устни щBхме да имаме! А 
сега, като погледна хората, на какво мязатъ? - Устата имъ сA 
криви, носоветB имъ сA криви, очитB имъ сA криви, вBждитB 
имъ сA криви, челата имъ сA криви, и слBдъ всичко това 
казватъ: красиви сA днешнитB хора! Красиви тBла иматъ. Вие 
още не знаете, какво значи красиви тBла! Всички мускули у 
човBка иматъ опрBдBлена дължина, иматъ опрBдBлени размBри 
на дBйствие. За всBки човBкъ е опрBдBлено, какво трBбва да 
бAде челото му, какъвъ трBбва да бAде носътъ му, какви 
трBбва да бAдатъ очитB му. За всBки човBкъ има единъ 
специаленъ моделъ, по който трBбва да бAде направено тBлото 
му; за всBки човBкъ има единъ моделъ въ умствения свBтъ, по 
който трBбва да бAде направенъ мозъка му; за всBки човBкъ 
има единъ моделъ, по който трBбва да бAде направено 
сърдцето му; за всBки човBкъ има единъ моделъ, по който 
трBбва да бAдатъ създадени чувствата му; за всBки човBкъ има 
единъ моделъ, по който трBбва да бAде направена душата му. 
Душата и тя има своя форма. Душата има това свойство, че 
може да обема всичко, значи може да стане голBма, колкото 
цBлиятъ козмосъ. Душата има туй свойство, че може да става 
толкова малка, да я не вижда никой. Вие това не знаете. 

Сега, вие седитB въ това събрание и си казвате: азъ съмъ 
толкова нещастенъ! Казвамъ: не, ти си много богатъ! А, 
богатъ! Не ми говори! Като казвамъ, че е богатъ, не вBрва на 
думитB ми, но ако му дамъ една торба съ английски златни на 
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заемъ, ще вBрва, че е богатъ. Споредъ мене, на човBка пари 
могатъ да се даватъ само на заемъ, а не като милостиня. 
Унижение е за човBка да му се даватъ пари като милостиня. 
Като дамъ нBкому пари на заемъ, щомъ дойде врBмето, той ще 
ми ги върне. Сега всички проповBдватъ, че трBбва да се дава 
милостиня на хората. Не, съ това не съмъ съгласенъ. На заемъ 
може, но милостиня да се дава на човBка, не съмъ съгласенъ. 

“И Господь заповBда на слънцето да изгрBва и на добритB, и 
на злитB”. Защо? - За да имаме всички изобиленъ животъ въ 
себе си. Слънцето носи животъ на хората, но не може да ги 
направи добри. Онзи, който прави хората добри, това е Богъ. 
Той внася разумния животъ въ тBхъ, и тази разумность ги 
прави добри. Често изобилието на слънцето ражда всички 
спорове въ свBта. И дBйствително, слънцето е виновно за много 
работи. Ако нBмаше слънцето въ свBта, хората щBха да бAдатъ 
въ кAщитB си, нBмаше да ставатъ никакви убийства. Какви 
убийства щBха да ставатъ въ свBта безъ слънчвата свBтлина и 
топлина? Стои човBкътъ въ кAщата си, свилъ си рAцBтB на 
юмрукъ, замръзналъ цBлъ не може нищо да хване. И най-
голBмиятъ юнакъ да е, ще седи въ кAщи, ще свие рAцBтB си, не 
ще може да управлява никакъвъ револверъ. А като изгрBе 
слънцето, всички се раздвижатъ, стоплятъ се, захвъчатъ онBзи 
ми ти куршуми, гранати, всички се биятъ, чува се: бумъ - бумъ! 

“И заповBда Господь на слънцето да изгрBва и за добритB, и 
за злитB”. Казва Господь на слънцето: “Кажи на тия хора по-
малко да се биятъ, да дойде умътъ въ главата имъ, защо тB не 
разбиратъ смисъла на живота”. Казвамъ: като дойдемъ до 
самия животъ, ние трBбва да разбираме вAтрBшната му страна. 
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Сегашниятъ животъ, който живBемъ, се намира прBдъ една 
нова фаза. Вие нBма да останете въ това положение. 
ПрBдставете си, че сте слуга при единъ господарь, условенъ сте 
при него за три години. СлBдъ три години този господарь ще 
ви прBдаде смBтката и ще ви каже: повече нBмамъ нужда отъ 
васъ! И дBйствително, вие сте свързани тукъ на земята само за 
извBстно врBме. СлBдъ три години господарьтъ на земята ще ви 
повика и ще ви каже: повече нBмамъ нужда отъ васъ! Той ще 
ви прBдаде смBтката, вие ще си купите билетъ и ще се върнете. 
КAдB ще се върнете? На онзи свBтъ. И Христосъ, когато бBше 
на земята, казваше на ученицитB си: “Отивамъ да ви приготвя 
мBсто и когато ви приготвя, ще дойда да ви взема”. Та, 
всичкиятъ споръ, който сега сAществува въ свBта, е чисто 
духовенъ. Ние, съврBменнитB културни хора, трBбва да 
разберемъ онBзи велики Божии закони, които работятъ въ 
умоветB ни. Защо трBбва да ги разберемъ? - Понеже искаме да 
бAдемъ здрави, искаме да бAдемъ щастливи, искаме да 
бAдемъ умни, искаме да имаме религия. Много добрB, нека 
имаме религия, но тази религия да бAде религия на Любовьта! 
Искаме да имаме училища. Нека имаме училища, но тия 
училища да бAдатъ училища на МAдростьта! Искаме да имаме 
общественъ строй, искаме да имаме закони. Нека имаме 
общественъ строй, нека имаме закони, но всичко това нека 
почива на една Абсолютна Божия Правда! Този въпросъ 
майкитB ще го разрBшатъ. Кои майки? - БAдещитB майки, а не 
сегашнитB. И религиознитB хора трBбва да проповBдватъ 
повече на майкитB. 
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Често ни запитватъ: вие какво проповBдвате. ТрBбва ли 
хората да се женятъ, или не трBбва? Когато Господь създаде 
свBта, каза на първитB хора да завладатъ птицитB, рибитB, 
животнитB. Какво подразбираше съ това? - Той подразбираше, 
че те трBбва да завладатъ всички нисши елементи въ себе си. 
Затова Господь постави Адама въ райската градина, направи го 
градинарь, да изучава растенията. СлBдователно, при 
сегашното състояние, въ което се намираме, ние трBбва да 
изучаваме растенията, да изучаваме бAдащата наука за нашето 
развитие. ВсBко едно растение, и при най-неблагоприятни 
условия, знае какъ да извлича отъ коренитB си потрBбнитB за 
него сокове. Въ тBзи корени живBе умразата, завистьта, 
злобата. ТB сA ненужни материали. Но, когато ние се научимъ, 
какъ да извличаме тBзи сокове, какъ да ги прBработваме и 
ненужнитB за насъ прBпращаме назадъ въ почвата ние ще 
разберемъ, какви трBбва да бAдатъ отношенията ни съ по-
напрBдналитB отъ насъ братя. Сега, всBки отъ васъ иска да 
живBе между по културни хора. Хубаво е това желание, но по-
културни хора отъ ангелитB азъ не зная. СлBдната фаза, въ 
която ще минемъ, е фазата на ангелитB. Щомъ влBземъ въ тази 
фаза, сегашнитB груби тBла, които имаме, ще се измBнятъ 
органически. ТB ще бъдатъ създадени отъ една по-фина 
материя. Какъ ще се създаде тази по-фина материя? - ЧрBзъ 
религиитB. Всички сегашни религии не сA нищо друго, освBнъ 
единъ методъ, чрBзъ който съ молитви, съ съзерцания да може 
да се добие тази нова материя, чрBзъ която нашето тBло да се 
обнови. Това нещо не може да дойде само по себе си. ТBзи 
хора, които въ миналото се молили, които живBли въ 
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пустинитB единъ чистъ и свBтъ животъ, както и тия учени хора, 
които сA работили усилено съ мисъльта си, сA помагали, както 
на себе си, така и на цBлото човBчество, именно въ това 
направление - работили сA за неговото повдигане и 
усъвършенствуване. 

Та, всBки отъ васъ трBбва да работи за своето подигане. Не е 
въпросътъ, въ какво вBрватъ другитB хора. НBкой пAть вие 
казвате: еди-кой си човBкъ не вBрва. Не, въ всички хора има 
единъ вAтрBшенъ стремежъ, само че едни хора вBрватъ въ 
видими нBща. Други сA дошли на по-висока степенъ на 
развитие, и тB вBрватъ въ нBща, които сA видими, но вBрватъ и 
въ нBща които умътъ може да постигне. Трети видъ хора 
вBрватъ въ всичко това, но вBрватъ и въ самата Любовь. НBкои 
хора казватъ: азъ въ Любавьта не вBрвамъ. Това сA хората, 
достигнали до положение да вBрватъ въ видимо, да вBрватъ въ 
това, което умътъ може да постигне, на не вBрватъ само въ 
Любовьта. Щомъ ние заговоримъ за Любовьта, тB казватъ: 
какво се говори тамъ за любовь, каква е тази любовь? - ТB 
разбиратъ любовьта на взимания и давания. Любовьта е най-
високото състояние, което може да се намBри въ човBка. Ако 
Любовьта би дошла у насъ само за единъ день, ние бихме 
разполагали съ всички богатства, съ които земята разполага. 
Ако Любовьта би проникнала само за единъ день у насъ, ние 
бихме видBли всичкитB богатства на земята. Ако Любовьта би 
дошла само за единъ день, всички сърдца на хората биха се 
отворили. Ако Любовьта дойде въ нBкой човBкъ само за единъ 
день, той ще бAде готовъ да жертвува хиляди и милиони. Ако 
Любовьта дойде у тебе само за единъ день, всBки ще бAде 
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готовъ да гарантира за тебе и съ единъ, и съ милионъ лева. Съ 
такова довBрие би се ползувалъ ти прBдъ всBки едного! Чудно 
ли е това? Азъ зная хора скAперници, които не сA готови да 
дадатъ нито петь пари за когото и да е, но влюбятъ ли се, ще ги 
видишъ, че сA готови да жертвуватъ 1-2-3 милиона лева за тази 
жена. Азъ зная единъ богаташь американецъ, който, като се 
влюбилъ, далъ 100 милиона лева на тази жена. Жертува 
човBкътъ! Защо? - Има нBщо, което иска той. Видимо ли? - Не, 
не е видимо. А какво е то? - То е Любовьта. Ами че онова, 
което ни свързва, не е ли Любовьта? - Любовьта е. Онова, 
което ни свърза не е ли разумностьта? - Разумностьта е. Когато 
чуствуваме, че нBкой ни обича, ние имаме особено 
разположение къмъ него. И всички ние трBбва да се научиме на 
това изкуство, да бAдемъ носители на Любовьта. Всички ние 
трBбва да отворимъ душитB си, за да може туй Божествено 
слънце да изгрB, въ насъ. Три слънца трBбва да изгрBятъ 
едноврBменно въ насъ: едното слънце е физическото слънце; 
второто слънце е умственото слънце и третото слънце е 
Божественото слънце, слънцето на Любовьта, което изгрBва въ 
душитB ни. Когато тBзи три слънца съединятъ силата си, тогава 
ще се образува разумния човBкъ. Когато лAчитB на 
физическото слънце, когато лAчитB на слънцето на ангелитB и 
когато лъчитB на Божественото слънце, или слънцето на 
Любовьта, почнатъ въ насъ, тB ще ни прBсъздадатъ, и нашитB 
глави ще се видоизмBнятъ. Сега, напримBръ, мнозина мислятъ, 
че сA много добри. Азъ наричамъ добъръ, идеаленъ човBкъ 
този, който е снизходителенъ къмъ всички хора, който не прави 
разлика между никого и който обича всички хора разумно, т. е. 
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вAтрBшно, въ себе си. А сега, ние обичаме този, който ни 
обича. ВсBки прави това. Който не вBрва като насъ, ние не го 
обичаме; който не мисли като насъ, ние не го обичаме. Не, 
идеалниятъ човBкъ, да го обичатъ, или не, той мисли за всички, 
той грBе за всички, като слънцето. Каквото и да мислимъ за 
слънцето, то постоянно изпраща на всички своето 
благословение. Живо е това слънце! Каквато умраза и да 
имаме, слънцето на Любавьта постоянно изпраща своитB лAчи. 
Каквото и да мислимъ за Бога, дали Го признаваме, или не Той 
отъ хиляди, отъ милиони години изпраща своето 
благословение за всички. И всички питатъ: какъ търпи Господь 
тия хора! Че Господь не търпи само васъ! Отъ вашата земя, по-
надолу, има още много сAщества, които сA 100 пAти по-лоши 
отъ васъ. И тBхъ търпи Господь. Подъ тBхъ има други, които 
сA 1000 пAти по-лоши. И тBхъ търпи Господь. Хората не сA 
най-лошитB сAщества въ свBта, има и по-лоши сAщества отъ 
тBхъ. Вие ги наричате дяволи. Великъ е Господь! Той, като 
погледне ни тия сAщества потегли се малко, позамълчи. Какво 
означава всичко това? Съ това Той казва: “Ще поумнBятъ 
единъ день тия дBца”! Богъ разбира дълбокитB причини, знае, 
защо сA лоши тия сAщества. Но, има нBщо, на което се радва 
Господь. Надъ насъ има сAщества, които сA 100 пAти по-
добри отъ насъ. Надъ тия сAщества пъкъ има други, които сA 
1000 пAти по-добри отъ първитB. И Господь погледне къмъ 
добритB, погледне къмъ лошитB и казва: “Много сA добри 
дBцата ми”! Тогава, взима Той отъ добритB дBца и дава на 
лошитB; пъкъ и отъ лошитB взима и дава на добритB. Промени 
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прави Той! Затова тия дBца негодуватъ и казватъ: много е 
търпеливъ Господь! 

“Защо Господь заповBдва на слънцето да изгрBе и за 
добритB и за злитB.” Казва Христосъ: “ БAдете съвършени, 
като е съвършенъ Отецъ вашъ небесни!” Въ малъкъ размеръ и 
ние можемъ да бAдемъ съвършени. Кога? - СлBдъ като влBземъ 
въ Духа на Истината. Тогава ние ще имаме единъ новъ 
стремежъ, едно ново разбиране за самия животъ. Не казвамъ, 
че трBбва да напуснемъ сегашния си животъ. Не, по никой 
начинъ не трBбва да го напуснемъ. Ти искашъ да напуснешъ 
живота си, но така не се напуща той. Ти като имашъ да давашъ, 
бBгашъ отъ градъ въ градъ, но кредиторътъ ти не те напуща, 
върви слBдъ тебе, търси те. Не можешъ да се освободишъ лесно 
отъ него. Онзи, който има да взима отъ тебе, търси те, обича те 
той. Ти заминавашъ за единъ градъ, той подирB ти. Каквото 
има да си вземе, ще го вземе и слBдъ това ти казва: сега 
можешъ да отидешъ, кAдBто искашъ. Питамъ: ако лошитB 
духове ни прBслBдватъ и ни правятъ пакости, защо правятъ 
това? - Иматъ да взиматъ отъ насъ. Пъкъ когато нBкои добри 
духове ни помагатъ, защо правятъ това? - Иматъ да ни даватъ. 
Тъй седи въпросътъ. СлBдователно, и еднитB и другитB ни 
търсятъ. И еднитB идватъ съзнателно, и другитB идватъ 
съзнателно. ЕднитB казватъ: вие ни дължитB, и трBбва да ни се 
изплатите. ДругитB казватъ: ние ви дължимъ, и трBбва да ви се 
изплатимъ. По сAщия законъ и вие трBбва да гледате да се 
изплатите. Сега нBкой казва: не ми се живBе. Че отъ тебе ли 
зависи да живBешъ? “Не ми се работи.” Че отъ тебе ли зависи 
да ти се работи? - Не зависи отъ тебе. Ще работишъ и оттатъкъ 
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ще минешъ. Я онази млада булка работи ли и се? - Не, но само 
като си помисли за своя възлюбленъ, става и работи. 
Войникътъ казва: не ми се работи. Да, но като помисли за 
началство, работи и не се спира. Учительтъ като помисли за 
ученицитB си, работи. Ученикътъ като помисли за учителя си, 
работи. Свещеникътъ като помисли за пасомитB си работи. Кой 
е свободень въ този свBтъ? - Всички ние сме свързани въ този 
свBтъ, роби сме на условията. За въ бAдеще ще имаме такъвъ 
строй, дBто хората ще работятъ безъ пари, отъ любовь ще 
работятъ. Туй ще бAде най-красивото нBщо! 

“И заповBда Господь на слънцето да изгрBва и на добритB, и 
на злитB”. Три слънца трBбва да изгрBятъ едноврBменно! ТBзи 
три слънца сA изгрBли вече въ свBта. И ако всBки единъ отъ 
васъ може разумно да повелBва вAтрB въ себе си, ще намBри 
единъ начинъ, по който да се домогне до великата Истина. И 
колко красива е тази Истина! Но всички ние се спираме въ 
своитB стари вBрвания. Всички ние се спираме въ своитB стари 
знания. А въ свBта трBбва да се внесе вече нBщо ново. ЧовBкъ, 
който е излBзълъ отъ животинското царство, трBбва да 
прBкрати съ настроенията. Никакви настроения повече! Той 
трBбва да остави настроенията на страна и да бAде разуменъ. 
ВсBки отъ васъ, който не иска да се спъва, трBбва да бAде 
разуменъ, да борави съ двB велики сили, съ двB велики 
величини, а именно съ разумностьта, и съ Любовьта. Всичко въ 
свBта трBбва да се прBустрои. Ако вие бихте повBрвали въ това, 
вашитB очи биха се отворили. 

Азъ бихъ желалъ да се отворятъ очитB ви. Но кога? - Когато 
бAдете силни, за да не се уплашите. Защото, има хора, на 
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които, като се отворятъ очитB, умътъ имъ се разбърква, и тB 
полудBватъ. Вие трBбва да бAдете толкова силни, че никакъ да 
не се уплашите отъ този новъ свBтъ, който ще се яви прBдъ 
васъ. Да допуснемъ, че прBдъ васъ се яви нBкой ангелъ отъ 
небето, даде своитB разпореждания да направитB нBщо и си 
замине. Въ първиятъ моментъ, като видите, че ангелътъ го 
нBма ще се усъмните. Най-първо ти ще се почувствувашъ 
въодушевенъ, ще излBзешъ вънъ, ще разкажешъ на единъ, на 
втори, на трети, че ти се явилъ единъ ангелъ, но всички ще ти 
казватъ: защо си толкова будала да вBрвашъ въ тия работи? 
Първиятъ ти каже, че не си съ всичкия си умъ. Вториятъ 
потвърди сAщото, третиятъ - сAщо, и най-послB ти се 
усъмнишъ. Не, онзи при когото се яви ангелътъ, трBбва да има 
сила, вBра въ себе си да не се разколебава отъ ничие мнBние. 
Той трBбва да настоява и да казва: при мене снощи дойде 
единъ ангелъ и ми каза, че ще придобия такава сила, че ще 
мога да дигна единъ човBкъ въ въздуха за краката и да го държа 
правъ като свBщь. Ще му кажатъ: ти не си съ ума си. Не съмъ 
съ ума си ли? Хваща единъ човBкъ и го дига въ въздуха. Сега 
съ ума си ли съмъ? - Не си. Хваща го отново обръща го надолу 
съ главата и го пита: сега съ ума си ли съмъ? - Съ ума си. Този 
човBкъ казва на друтитB: голBма сила имаше този господинъ, 
но каточе не бBше съ всичкия си умъ. ПослB отива при нBкой 
ученъ и му казва: снощи се яви при мене единъ ангелъ и ми 
каза, че ще мога да разрBшавамъ най-труднитB математически 
задачи. Този ученъ казва: а, този човBкъ не е съ ума си. Ангелъ 
му се явилъ! Даватъ му трудни задачи, започва да ги рBшава. 
Този ученъ казва, не зная, дали му се явилъ ангелъ, или не, но 
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рBшава човBкътъ и най-мAчнитB задачи, много знае. Отива 
най-послB при единъ духовенъ човBкъ и му казва: снощи ми се 
яви единъ ангелъ и ми каза, че какъвто боленъ и да се яви 
прBдъ менъ, ще мога да лBкувамъ. СъмнBвашъ ли се? - 
СъмнBвамъ се. ДобрB, доведете ми нBкои болни. Довеждатъ 
при него единъ паралитикъ, единъ слBпъ и на всички помага. 
Паралитикътъ излBкува, на слBпия очи отваря. Тогава 
духовниятъ казва: дали се явилъ ангелъ на този човBкъ, или не, 
не зная, обаче той лBкува паралитици, очи на слBпи отваря и т. 
н. Най-послB правовBрнитB ще кажатъ: нBкой дяволъ е дошълъ 
въ него, та всичко може да върши. Ако този дяволъ може да 
дига човBкъ въ въздуха; Ако този дяволъ може да решава и 
най-сложнитB математически задачи, ако този дяволъ може да 
лBкува паралитици, да отваря очи на слBпи, тогава гдB е 
Божественото, гдB е мощното у човBка, което може да прави 
всичко? Никакъвъ дяволъ не се крие въ тBзи прояви! Азъ зная, 
какво може да прави дяволътъ. Дяволътъ знае да чупи крака на 
хората, но никога не ги прави; дяволътъ знае да размBства 
умоветB на хората, но да решава задачи не знае. Ако живBете 
по дяволски, дяволътъ иска хората да бAдатъ идиоти - нищо 
повече. ВсBки стремежъ за знание, за свBтлина, за свобода, за 
прогресъ, за Любовь, това сA импулси на великия Божественъ 
Духъ. И всBки човBкъ, който мисли друго-яче, не е на правата 
страна. Казвамъ: когато срещнете когото и да е съ такива 
благородни пориви, признайте, че въ него се проявява 
Божественото. Силенъ е този човBкъ, наистина, защото 
ангелътъ му е говорилъ. Виждашъ, че нBкой дига нBкого въ 
въздуха, кажи си: вBрвамъ му една трета. ВBрвамъ, че му се 
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явилъ ангелътъ. Виждашъ, че този човBкъ рBшава всички 
задачи. Кажи си: вBрвамъ му двB трети, вBрвамъ, че му се 
явилъ ангелътъ. Виждашъ го, че лBкува всBкакви болни. Кажи 
си: вBрвамъ му три трети, вBрвамъ, че му се явилъ ангелътъ. 
ВBрвай му както вBрваше на този, който дошълъ да дава сеанси 
въ воения клубъ и показва нBкои опити на хипнотизаторство. 
Казва: ”allez - passez” - и махне съ рAката си. Той очи отваря, 
паралитици лBкува и т. н. Радвай се, че този човBкъ всичко 
знае. Тия хора, които сA били хипнотизирани, послB дойдатъ 
въ съзнание и казватъ: дали е вBрно всичко това, което 
видBхме, или не е вBрно? СъмнBнието идва веднага. НBкои ще 
повBрватъ, ще бAдатъ радостни, но нBкой ще кажатъ: чакай да 
не бързамъ да се произнеса, че ще ме направятъ лудъ. ДобрB, 
кое е реално? Ако те хвана за рAката ти, това реално ли е? Ако 
гледашъ съ очитB си, това реално ли е? Ако държишъ една 
малка ледена буца, реална ли е тя? Ами, ако тя се стопи, реална 
ли е? СAщината на нBщата не се мBни, но формата на нBщата 
се мBни. Ледътъ се е прBвърналъ въ вода. СлBдователно, ако се 
мBни нBщо, то е само формата, а сAщината на Любовьта, която 
ние разбираме, разумното нBщо, при всички случаи остава 
едно и сAщо. 

Събератъ се нBкои хора и ми казватъ: ти си на правата 
посока. Хубаво, ако азъ живBя едноврBменно и на земята, и на 
небето, и въ коренитB, и въ клонищата, и познавамъ, кое е 
право и кое не, тогава, на себе си ли да вBрвамъ, или на тия 
хора, които казватъ, че не съмъ на права посока? ТB казватъ: 
нищо не виждамъ! Азъ казвамъ: всичко виждамъ! ТB казватъ: 
ама ти не си съ ума си. Азъ казвамъ: азъ съмъ съ ума си но 
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вашия умъ не е събудень, много облаци и мъгли има около 
него. ТрBбва да се явятъ въ васъ тBзи бури, съ бързина на 
движение около 10,000 клм. въ часъ, да разгонятъ облацитB и 
мъглитB, та да се яви това слънце въ душата ви и да повBрвате. 
Има нBщо скрито въ дълбочината на душата ви, което говори, 
което рBшава всичко. Има единъ вAтрBшенъ гласъ въ васъ, 
който ви казва: стани, събуди се, какво си спрBлъ! ПрBстани да 
вършишъ прBстAпления! ПрBстани да ядешъ толкова много! 
НBкой обича да се облича много богато. Този гласъ казва: 
прBстани да се обличашъ толкова богато! ПрBстани да градишъ 
кAщи! Нека другъ гради, ти имашъ достатъчно. Ти се питашъ, 
дали съмъ съ ума си? Когато този вAтрBшенъ гласъ ти казва да 
прBстанешъ да градишъ кAщи, питамъ се: дали съмъ съ ума 
си? Когато ти казва да градишъ, не се питашъ, дали си съ ума 
си. Кое положение е вBрно? - Въ БожественитB нBща има единъ 
моментъ, който всBкога е вBренъ. Когато Божественото въ 
човBка говори, на лицето му се явява една приятна свBтлинка, 
погледътъ му става милъ, нBщо благородно и възвишено се 
заражда въ него. Не, познавамъ азъ този Божественъ Духъ; 
познавамъ, кога говори Бажественото. Когато човBкъ лъже, на 
лицето му се изразява мракъ, тъмнина. НBкой човBкъ си остави 
нBкAдB торбата съ паритB, забравилъ я. Азъ намеря тази торба. 
Веднага Божественото въ менъ заговори, азъ стигна този 
човBкъ, кажа му: братко, ти си забравилъ торбата съ паритB си, 
вземи я, тия средства сA твои. Ако у мене говори човBшкото, 
като намBри тази торба, ще я взема и ще си кажа: тBзи пари сA 
мои, Господь е промислилъ за мене. Не, за мене или за него, 
това е все едно, азъ трBбва да постAпя честно. Когато 



141 

 

Божественото говори въ мене, кAдBто и да съмъ, въ гората или 
въ свBта на тайно или на явB, навсBкAдB трBбва да проявя своя 
характеръ. И като учитель, и като свещеникъ - навсBкAдB ще 
проявя своя характеръ. Божественото е единъ импулсъ, който 
се проявява въ всички моменти въ живота ми при каквото 
положение и да се намирамъ. 

Слънцето грBе, но никой не се запитва, защо Господь днесъ 
е заповBдалъ на свънцето да грBе. Кой отъ васъ до сега, се е 
запиталъ, защо грBе слънцето? Кой отъ васъ е благодарилъ за 
това? Вие имате здраво тBло, но всички сте неблагодарни. Не 
се запитвате, кой ви дава това здраве, този животъ. НBкой отъ 
васъ иматъ вBра, но азъ не съмъ доволенъ отъ тази вBра. 
Единъ отъ рускитB царе е правилъ опити, да опита 
послушанието на своитB войници. Войникътъ дойде до 
опасното мBсто, трBбва да се хвърли отъ тамъ, прBкръсти се, 
но не смBе, отдръпне се назадъ. Другъ нBкой, който е по-
смелъ, готовъ на послушание, дойде до опасното мBсто, 
хвърли се. Тъй трBбва да е съ всеки, който е рBшилъ да се 
жертвува за своята идея. И Писанието казва: “Господь ще 
заповBда на ангелитB си на рAцB да те подигатъ.” Това ще 
бAде, но кога? - Когато Господь ти заповBда да се хвърлишъ а 
не когато дяволътъ ти заповBда. Сега Господь е заповBдалъ на 
слънцето да грBе зарадъ насъ. Животътъ, който Богъ ни е 
далъ, е даръ отъ Него. Но какво сме направили ние за този 
нашъ Баща? ЦBлиятъ свBтъ трBбва да си даде отчетъ за това 
нBщо! Казваме: ние сме българи. Че сме българи, то е хубаво, 
но да бAдемъ българи на разумностьта и на Любовьта! 
Можешъ да си англичанинъ, но да бAдешъ англичанинъ на 
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разумностьта и на Любовьта! Можешъ да си французинъ, но 
да бAдешъ французинъ на разумностьта и на Любовьта! 
Може да си американецъ, или какъвто и да е, всички народи 
трBбва да съградятъ живота си върху разумностьта и 
Любовьта. Щомъ е така, въ цBлия свBтъ ще настане една 
вътрешна хармония! СъврBменниятъ свBтъ е, който създаде 
този небивалъ до сега строй. Казвамъ: ето защо ние сме, които 
трBбва да поправимъ този свBтъ. Онзи машинистъ, който кара 
машината, отъ него зависи пAтницитB да пристигнатъ 
благополучно до Варна. Той е, който ще я закара. Онзи 
капитанъ, който управлява парахода, отъ него зависи да го 
закара на врBме на пристанището. Онзи учитель, който се 
наема да води единъ класъ, отъ него зависи добриятъ успBхъ 
на класа. Онзи свещеникъ, който се наема да просвBщава 
хората духовно, отъ него зависи, какво духовно въспитание 
ще имъ даде. ВсBки човBкъ трBбва да бAде на мBстото си! 
Онази жена, която се наема да стане майка, още прBди да 
роди дBцата си, отъ нея зависи, каква насока въ живота ще им 
даде. Отъ съврBменната наука, прBдъ която сме се спрBли, 
зависи, какви плодаве ще имаме. Ние сме се спрBли прBдъ 
отрицателната посока въ живота. Ние искаме физическо 
подобрение, но най-напрBдъ трBбва да стане духовно 
подобрение съ човBка. Най-първо трBбва да дойде изобилието 
въ свBта. То ще донесе Любовьта, слBдъ туй разумностьта и 
най-послB ще дойдатъ всички блага. По този пAть ще дойде 
подобрението на цBлото човBчество. А сега, всички казватъ: 
за да се поправятъ хората, трBбва физическо подобрение. 
Направете опитъ и ще видите, какъ ще се поправи свBта. 
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Вземете примBръ отъ животинското царство, прослBдете 
всички сAщества отъ най-малкитB до най-голBмитB и ще 
видите, че това сA методи, начини, по които работи великата 
жива природа. Когато разглеждамъ единъ волъ, азъ не 
гледамъ на него като на волъ, но гледамъ, какъ е направенъ, 
каква форма има, какви сA неговитB роги т.н. Менъ ме 
интересува, какво иска да изрази природата чрBзъ тази форма 
- изобщо, какъ работи тя. Когато гледамъ на растенията, за 
мене всBко растение е единъ методъ, чрBзъ който разумната 
природа работи, говори нBщо. Това сA научни методи. Имашъ 
да разрBшавашъ една задача. Колкото и да е мAчна, все ще 
намBришъ единъ начинъ за разрBшение. Ще се възползувашъ 
отъ начина, по който вълкътъ разрBшава своята задача за 
глада. Как я разрBшава той? Вълкътъ, когато се намBри при 
най-неблагоприятнитB условия на живота си и не може да си 
намBри храна, отива въ гората, разравя коренитB на нBкои 
дръвчета и се храни съ тBхъ. Господь казва: лошиятъ човBкъ 
ще се отстрани съвсBмъ, нищо нBма да яде. Само така ще 
поправи живота си. Щомъ вълкътъ въ критически моментъ 
прибBгва до трBвата, това показва, че едно врBмо се хранилъ 
съ трBва. Туй че днесъ се храни съ месо, това е една негова 
слабость. Овцата има друга слабость. Тя нагазва най-хубавата 
трBва и я смачква. Кокошката пъкъ има друга слабость. Тя 
разхвърля съ краката си всичкото жито и тогава се обръща да 
го кълве. Въ всички животни има по една слабость, но тB 
иматъ и нBкои благородни чърти. Въ вола запримBръ има една 
благородна чърта. Той по целия день оре на господаря си и 
търпи всички несгоди. Така и ти ще бAдешъ търпеливъ - 
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нищо повече. Ще бAдешъ работливъ като пчелата. Ще 
бAдешъ постояненъ въ идеитB си като дървото. То съ хиляди 
години седи съ забита глава въ земята. ВBтърътъ го брули, 
вBе, на то не се помръдва. Щомъ имашъ една идея, ще 
бAдешъ като дAба, никой да не може да те отклони. 

Та, казвамъ: природата трBбва да се изучава по този начинъ. 
Ако биха се дали такива обяснения на младото поколBние, то 
би се намирало на другъ пAть. Ако майкитB биха давали такива 
обяснения на синоветB и на дъщеритB си и ако учителитB биха 
възпитавали така ученицитB си, резултатитB щBха да бAдатъ 
други. Всичко това би дало единъ новъ импулсъ на 
човBчеството. 

“И заповBда Господь на слънцето да изгрBва и на добритB, и 
на злитB.” Азъ се радвамъ, че Богъ заповBдва на слънцето да 
грBе. И днесъ слънцето грBе на всички онBзи, които отварятъ 
кепенцитB си. Отворете и вие кепенците на вашитB умове! Ако 
имате религия, нека бAде най-възвишената! Ако имате едно 
вBрую, нека бъде най-правото вBрую! Ако имате наука, нека 
бAде най-правилната наука! Ако имате едно тBло, нека бAде 
най-здравото тBло! Три нBща трBбва да има човBкътъ, който е 
на физическото поле: най-напрBдъ той трBбва да има здраво 
тBло. ПослB - просвBтенъ умъ; и трето - една възвишена, 
благородна душа, въ която се крие такава религия, която да 
обхваща цBлото човBчество, безъ нBкаква разлика.  

И тъй, ние съ ангелитB ще се свържемъ чрBзъ разумностьта, 
а съ Бога ще се свържемъ чрBзъ Любовьта. Щомъ имаме 
Любовь, Богъ е въ насъ; щомъ има идеалность, ангелитB сA въ 
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насъ. Щамъ проявяваме Любавьта, ние сме въ Бога; щомъ 
проявяваме разумностьта, ние сме съ ангелите. 

 
 

БесBда, държана отъ Учительтъ,  
на 15 мартъ, 1925 г. въ гр. София. 
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Да се не смущава сърдцето ви! 
 

“Да се не смущава сърдцето ви: вBрвайте въ Бога, и въ мене 
вBрвайте.1!” 

 
Въ свBта има три вида смущения: еднитB смущения сA отъ 

чисто материяленъ характеръ, засBгатъ тBлото; другитB 
смущения сA отъ чувственъ характеръ, засBгатъ сърдцето, а 
третия видъ смущения сA отъ умственъ характеръ, засBгатъ 
ума ни. “Да се не смущава сърдцето ви”, всичко това е лесно. И 
тогава, за това смущение Христосъ прBдписва цBрове. Какви 
сA цBроветB? - За да не се смущава сърдцето ви, вBрвайте въ 
Бога! И послB? - Въ мене вBрвайте! Смущението изобщо 
парализира организма, парализира чувствата, парализира и 
ума. И много отъ органическитB болести се дължатъ на едно 
вAтрBшно органическо смущение. Много отъ болеститB се 
дължатъ на смущения на чувствата; много отъ болеститB се 
дължатъ на смущения на ума, значи тB сA умствени смущения. 
Когато болеститB се дължатъ на умствени смущения, тB 
засBгатъ мускулната система, засBгатъ и бBлитB дробове. 
Когато смущенията сA повече отъ чувственъ характеръ, тB 
засBгатъ сърдцето ни, черния дробъ, дихателната система и 
кръвоноснитB сAдове. Туй вцBпеняване на кръвоноснитB 
сAдове, отъ което хората често умиратъ прBждеврBменно, се 
дължи на тия вAтрBшни смущения, които поврBждатъ 
нервната ни система. Ето защо Христосъ има право да казва: 
“не се смущавайте”, т. е. избBгвайте всички родове смущения. 
                                                 
1 Иоана 14:1 
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НBкой казва: не може да се избBгнатъ тия смущения. Питамъ: 
майка ти съ думата “не може” ли те роди? Колко врBме се 
мина, докато ти внушиха тази дума “не може”! Ти първо се 
роди съ плача. Заплака прBдъ майка си и и каза: дай ми да ямъ 
защото азъ трBбва да живBя. Ти трBбва да работишъ заради 
мене. Това бBше твоята първа заповBдъ. Може да се 
възпроизведе единъ разговоръ между майката и дBтето. ДBтето 
казва: “Понеже ти обBща, че ще ме обичашъ, че ще ме любишъ, 
трBбва да работишъ заради мене. Ти си любовьта азъ съмъ 
животътъ, произлBзълъ отъ тебе. Работи, защото азъ искамъ да 
живBя!” Това сA аргументи много на мBсто. Ако майката се 
смущава, дали ще може да отгледа дBтето си, тя именно ще го 
проводи на онзи свBтъ. Често смущенията ставатъ причина да 
се образуватъ извBстни подпушвания на енергии, които текатъ 
въ човBшкото тBло: въ неговото сърдце, въ неговия умъ - 
изобщо въ цBлата нервна система. ЧовBкъ е единъ 
акумулаторъ, или единъ кръстопAть, дBто се прBплитатъ 
милиони козмически течения. ЧовBкъ прBдставлява единъ 
такъвъ вAзелъ. Въ математическо отношение азъ си 
прBдставлявамъ човBка на земята, като една отъ най-сложните 
формули. И всBки, който може да разгадае отношенията на 
тази формула, всBки, който може да я прBведе въ 
геометрически изразъ, той ще има една представа за човBка. 

Казва Христосъ: “Да се не смущава сърдцето ви!” Често, 
смущенията внасятъ въ насъ единъ видъ киселини и ние 
изгубваме най-хубавитB си чувства за много маловажни 
работи. Когато идваме въ физическия свBтъ, ние си 
начертаваме единъ планъ, който не сме въ състояние да 



148 

 

извършимъ, нито пъкъ е задача въ живота ни. ЗапримBръ, у 
нBкого може да се яви идеята да стане най-силниятъ човBкъ въ 
свBта, затова трBбва да работи за развиване на здрави, яки 
мускули. Е, до колко единъ човBкъ може да бAде силенъ? До 
колко може да дига тяжести? Азъ зная, че най-силниятъ човBкъ 
е билъ американецъ, и той могълъ да дига два коня и едно 
конче. Дали е имало по-силенъ човBкъ отъ него, не зная. 
Казватъ: силенъ човBкъ е той! Че колко е силенъ? Единъ 
човBкъ да може да дига два коня и едно конче, това сила ли е? 
Не, днесъ има машини, които могатъ да дигатъ тяжести 100 
пAти по-голBми отъ тия, които може да дигне единъ човBкъ. 
Значи, ние имаме единъ мащабъ, по който можемъ да мBримъ 
силитB си. ЧовBкъ въ физическо отношение не може да се 
хвали съ силата си. Той е слабъ. Туй, съ което човBкъ може да 
се хвали, това е духовната му сила. Тамъ той трBбва да 
настоява, тамъ трBбва да се развива. Силенъ ли е човBкъ въ 
духовно отношение, той ще бAде силенъ и въ всBко друго 
отношение, а това е важното. Но, идватъ смущенията. Отъ 
какво произлизатъ смущенията? - От безвBрие. 

Сега, ще ви приведа единъ окултенъ разказъ, за да обясня 
мисъльта си. Да не мислите, че този разказъ е измислен. Не, 
той е дBйствителенъ, прBдполага се да е станалъ нBколко 
хиляди години прBди Христа, въ 9-тата династия на Египетъ. 
Тогава живBлъ нBкой си знаменитъ адептъ, нареченъ Муса-
Бентамъ. НBкои мислятъ, че това име е измислено. Не, то е 
име, което е сAществувало. ТрBбва да знаете, че нищо не е 
измислено. Всичко въ свBта сAществува, и не може да се 
измисли. Ако нBкой се наеме да измисли нBщо, което не е 
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сAществувало и което не е казано отъ никого, азъ още сега му 
давамъ 1,000 лева. Въ свBта нBма нищо ново. ВсичкитB нBща 
сAществуватъ. 

И тъй, всички велики адепти минаватъ единъ курсъ на 
посвBщение, та и този Муса-Бентамъ трBбвало да държи 
изпитъ за своето трето посвBщение. ВсBко едно посвBщение е 
свързано съ извBстенъ родъ сили, въ които човBкъ като влBзе, 
трBбва да знае, какъ да манипулира съ тBхъ. Ето защо това 
било единъ тежъкъ изпитъ. Ако той издържи изпита си, ще 
влBзе въ единъ новъ свBтъ, ще му се отворятъ нови пAтища, ще 
му се откриятъ нови способности и чувства, чрBзъ които ще 
може да вижда вече, а не да ходи слBпешката. Той ще вижда 
реално, и ще бAде единъ човBкъ и на реалното, и на идеалното 
- на реалното, което е постигнато, и на идеалното, което не е 
постигнато. Задъ туй реално има друго реално и т. н. 

Учительтъ завежда своя ученикъ Муса-Бентамъ на една отъ 
най-опаснитB планински мBстности и му казва, какви 
мAчнотии ще срещне. Първата мAчнотия ще бAде слBдната: 
като вървишъ по този пAть, ще срещнешъ една голBма змия. 
Ако можешъ да я побBдишъ, ти ще продължишъ по-нататъкъ 
пAтя си, но ако не можешъ да я победишъ, тя ще те нагълта и 
съ тебе всичко ще се свърши. Но когато тази змия се 
приближи, ти ще видишъ да се върти около нея единъ гълAбъ. 
Въ това врBме ти ще бAдешъ смBлъ, ще хванешъ змията за 
врата и ще я удушишъ, но не се бой! Тогава той му дава едно 
шише съ нBкаква течность, която се нарича елемента “вуаръ”. 
Ще вземешъ тази течность и ще намажешъ очитB на змията, 
докато се свърши течностьта. Щомъ свършишъ течностьта, 
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силата на змията ще мине въ тебе, и гълAбътъ ще тръгне 
подирB ти. Тръгне ли гълAба съ тебе, ти си извършилъ своята 
побBда. 

По-нататъкъ, въ продължение на пAтя си, ще срещнешъ 
единъ отъ най-голBмитB  лъвове въ свBта и ако не го побBдишъ, 
той ще те разкAса на парчета. Но, когато се приближишъ при 
този лъвъ, ще срещнешъ едно агне, което обикаля около този 
лъвъ. Ти ще се хвърлишъ върху лъва, ще го хванешъ смBло за 
ушитB. СлBдъ това, ето вземи това шишенце, въ него има другъ 
единъ елементъ, въ видъ на течность, наречена “ерунъ”, и съ 
нея ще намажешъ очитB на лъва. Като свършишъ течностьта, 
агнето ще тръгне подирB ти. Тръгне ли агнето подирB ти, 
побBдата е направена, ти си изкаралъ изпита и ще можешъ да 
продължишъ пAтя си. 

По-нататъкъ, като продължишъ пAтя си, ти ще срещнешъ 
единъ черенъ, най-силниятъ бикъ въ свBта, съ остри рогове, и 
ако не можешъ да го побBдишъ, той ще те наниже на рогата си. 
Около този бикъ ще видишъ да се движи една крина съ жито и 
бикътъ я гледа. Ти ще хванешъ смBло бика за рогата, ще 
намажешъ очитB му съ течностьта “раунъ” и като се свърши 
всичката течность, ще видишъ, че крината съ житото ще тръгне 
съ тебе. Тръгне ли съ тебе, значи ти си побBдилъ. 

Най-послB ще дойдешъ до прBдBлитB на посвBщението си, 
но ще трBбва да влBзешъ прBзъ царската врата. ПрBдъ царската 
врата ти ще видишъ да седи единъ страшенъ воинъ, съ сабя въ 
рAка, и ако можешъ да го побBдишъ, ще влBзешъ въ царската 
врата; ако не можешъ да го побBдишъ, главата ти ще отскочи 
отъ рамBнBтB ти. Около този воинъ ще забBлBжишъ да обикаля 
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една красива дBвица. Тогава ти ще хванешъ този воинъ, и ето 
ти тази течность, наречена “амуитъ”, ще намажешъ очитB на 
този воинъ съ течностьта, и когато се свърши тя, ще видишъ, че 
красивата дBвица ще тръгне съ тебе. Това показва, че побBдата 
е твоя, и силата на този воинъ ще мине въ тебе. 

Така сA правили древнитB пророци, така сA правили 
древнитB мAдреци, като искали да опишатъ тайнитB, които сA 
скрити вAтрB въ човBка. 

Сега ще ви оставя вие сами да си помислите върху този 
разказъ. Но азъ казвамъ: всички страсти, които се бушуватъ въ 
човBшкото тBло, трBбва да се побBдятъ по единъ, или по другъ 
начинъ. Какъ ще се побBдятъ? - Като взематъ участие всичкитB 
тия четири елемента. ТB сA: вуаръ, ерунъ, раунъ, и амуитъ. 
Имате ли тия четири елемента, ще побBдите вашитB страсти. 
ВсичкитB тия четири елемента съвокупно прBдставляватъ 
вBрата. Тия четири елемента, съ които се намазватъ очитB на 
змията, на лъва, на бика и на воина, това сA гълAбътъ, агнето, 
крината съ жито и красивата дBвица, които тръгватъ слBдъ 
насъ. Колко струва една крина жито, вие знаете. Какво струва 
свBтътъ безъ красива дBвица, и това знаете. Нищо не струва 
свBтътъ безъ красива дBвица! Вие знаете, че когато Богъ 
постави първия човBкъ въ рая, заобиколи го съ най-хубави 
дървета, съ най-сладкопойни птици, но на Адама стана тежко 
на сърдцето и дълго врBме плака, и най-послB изказа една 
велика мAдрость, че безъ другарка не може. Какво ще прави 
самъ въ рая, кой ще го утBшава, съ кого ще сподBля? Богъ като 
чу тAгата му, направи му другарка, създаде Ева. Тъй казва 
прBданието. Че е плакалъ Адамъ, това е вBрно, понеже и днесь 
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плаче. Вие виждали ли сте мAжъ, който плаче? Казватъ, че 
гениалнитB хора не плачели. Да плаче човBкъ, това не е 
слабость, това е изразъ на човBщина.  Плачътъ е едно 
благородно чувство. Да плачешъ, но на мBсто! Христосъ, единъ 
гениаленъ човBкъ, единъ великъ човBкъ, Синъ Божий Го 
наричатъ, и Той плака, и Той пролB сълзи. Защо? Не можа ли 
безъ сълзи? Само единъ ангелски умъ може да оцBни колко 
струватъ тия Христови сълзи. Когато Христосъ плака, тия 
сълзи не паднаха на земята, ангелитB ги събраха въ едно 
шишенце. Тия сълзи прBдставляватъ една цBнна, лBковита 
есенция. Христосъ не плака много, прBдполагамъ да паднаха 
около 10 капки само отъ очитB му, но тия капки сA лBковити. 
Ето вече 2,000 години, какъ свBтътъ се лBкува съ тия 10 капки. 
ТB подържатъ живота на цBлото човBчество, лBкуватъ рани, 
измиватъ болки. 

ВBрвайте въ Бога! Въ съврBменната система на възпитание 
има една отрицателна страна и всички хора се запитватъ: ама 
защо трBбва да вBрваме? - ТрBбва да вBрвашъ, защото си слабъ. 
Ще кажете: какъ, азъ да съмъ слабъ? - Ами че слабъ си, разбира 
се. Ако нBкой отъ васъ мисли, че е силенъ, нека не яде. Защо 
трBбва да ядешъ? - Защото си слабъ. Като не ядешъ три дни, 
отслабвашъ. Като не пиешъ вода 5-6 дни, отслабвашъ. 
СлBдователно трBбва да ядешъ, понеже си слабъ; трBбва да 
пиешъ вода понеже си слабъ; трBбва да вBрвашъ, понеже си 
слабъ. 

И тъй, за да се избегне тази слабость, трBбва да вBрвашъ. 
ВBра непрBменно трBбва да имашъ. ВBрата е една връзка, по 
която протичатъ онBзи Божествени сили въ душата ни. ВBрата 
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е едно разположение на чувствата. Щомъ човBкъ обърне 
погледа си къмъ Бога, въ него веднага започватъ да текатъ 
онBзи Божествени енергии, онзи Божественъ нектаръ на 
живота. Природата е много щедра, много благородна. Тя дава 
въ изобилие. Не се изисква голBма философия, за да добиете 
тази благодать. Хората мислятъ, че колкото по-учени ставатъ, 
толкова повече придобиватъ тия дарби. ТB придобиватъ повече 
критически умъ и мислятъ че вBрата може да се замBни съ 
разума. Разумътъ има своето практическо приложение въ 
физическия свBтъ, той тамъ играе роля, а вBрата се занимава съ 
единъ свBтъ много по-високъ, отколкото е свBтътъ на разума. 
ВBрата е отъ другъ характеръ. Не казвамъ, че разумътъ не е 
потрBбенъ, не казвамъ, че трBбва да влBзе въ противорBчие съ 
вBрата, но казвамъ: ако вложите вBрата въ вашия разумъ, той 
ще се усили още повече, т. е. смущението ще се прBмахне, и 
вие ще придобиете онази мощна сила, която е потрBбна за 
вашето развитие. Вие сте прBтърпBвали онова душевно 
състояние, когато седите и мислите, че никой не ви обича, че 
сте нещастенъ, че дBцата ви нBма да се изучатъ, че мAжътъ ви 
не върви въ правия пAть, че приходитB ви сA малко и т. н. 
Питамъ: въ това ли седи сAщностьта на живота? Азъ не мога 
да си обясня, какъ е възможно, ние разумнитB хора, да 
живBемъ при едно сAщество толкова благородно, толкова 
разумно и възвишено, а при това да мислимъ, че То ни е 
забравило и че Неговото намBрение е само да ни смущава и 
изтезава! Азъ не зная, отдB е изпъкнала тази мисъль въ вашия 
умъ! Хиляди години сA изминали, докато човBшкиятъ умъ се 
изопачи и го срBщаме въ този видъ, какъвто днесь ни се 
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прBдставлява. Ако се ражда у насъ прBплитане, то се дължи на 
съвсBмъ други причини. Ако си зададете задачата, защо трBбва 
да се вълнува океана, какво ще отговорите? ТрBбва ли да се 
вълнува океана? Да се вълнува 10-15-20-50-100 метра отгорB, 
това е потрBбно, но да се вълнува отъ дъно, това не трBбва да 
става. Туй вълнение е потрBбно не само за водата, то е 
потрBбно и за въздуха. Тъй, че не трBбва цBлиятъ океанъ да се 
размътва а само отгорB, по повърхностьта. СлBдователно, ако 
отгорB въ вашия животъ дойдатъ смущения, тB не сA опасни. 
Христосъ когато казва да не се смущава сърдцето ви, Той 
разбира това смущение, което измива основитB на живота. 
Хората казватъ: нBма Господь, животътъ нBма смисълъ. 
Мислишъ ли така, ти измивашъ основитB на своя животъ. Ти си 
първокласенъ глупецъ. Като казвашъ, че животътъ нBма 
смисълъ, питамъ: на какви факти се базирашъ? - Че кAщата на 
Ивана, на Петко, на Драгана, на еди-кого си изгорBла. Затуй ли 
животътъ нBма смисълъ? Ами, ако те туря въ нBкой модеренъ 
затворъ, или ако те пратя да живBешъ въ гората, какво би 
прBдпочелъ? Пъкъ ако те туря въ едно подземие, много добрB 
украсено, безъ, обаче да прониква свBтлината, хубаво ли ще ти 
бAде? Всичко това е резултатъ на съврBменната култура. 
Всички пAтни съобщения, тренове, параходи, фабрики, всички 
човBшки изобрBтения, това сA само начини за упражнение на 
човBшкия умъ. Въ това, обаче, не е смъсълътъ на живота. 
ЧовBкъ трBбва да гради кAщи, да прави фабрики, за да се 
изостри неговия умъ. Всички работи, които човBкъ прави, 
всички приспособления по земледBлието или въ каквото и да е 
направление, всичко служи на човBка за развиване на неговитB 
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способности. Мислите ли, че онова малко ваше момиченце, 
което е взело своята кукла и и прави рокличка, управлява я съ 
пръчица, та това е послBдната дума на науката? Мислите ли, че 
тази кукла ще разрBши всички въпроси на свBта? Това 
момиченце казва: мамо, вижъ моята кукличка! Това момиченце 
мисли ли, че ще разрBши задачата на живота? Мислите ли, че 
онази майка, като роди едно дBте, ще разрBши всичкитB задачи 
на живота? Азъ гледамъ, една майка като вземе своето дBте на 
рAцB, носи го и казва: вижте моето дBтенце! Като че въ лицето 
на нейното дBтенце е изразенъ цBлия свBтъ! Една овца сAщо 
може да вземе своето агънце и да каже: вижте моето дBтенце! 
И една крава може да си вземе теленцето и да каже: вижте 
моето дBтенце! И една пчеличка може да вземе своята малка 
какавидка; и една пеперуда може да вземе своята малка 
какавидка сAщо, но всичко това разрBшава ли въпроситB? Това 
сA само упражнения въ свBта. Това не е подигравка въ живота. 
Ако ние влBземъ въ една иерархия на сAщества отъ по-висока 
култура, които сA завършили своя земенъ животъ, съ какво ще 
се похвалятъ тB? Павелъ казва: “Азъ ще се похваля съ Господа, 
нBма да се похваля съ сина си, съ дъщеря си”. Да се похваля съ 
Господа, това е мощно! Да се похваля съ всички добри хора на 
земята, а не съ единъ човBкъ. Една майка, като види своето 
дBте, трBбва да вижда въ неговото лице милиони дBца, и да се 
радва на всички. Радва ли се само на своето дBте, тя не разбира 
смисъла на живота, тя се смущава. УтрB умре това нейно дBте, 
тя ще каже: Господи, защо така жестоко ми нарани сърдцето, 
защо ми отне дBтето? Да се не смущава сърдцето ви! ДB бBше 
до вчера твоята дъщеря? ДB бBше ти прBди да те роди майка 
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ти? ДB бBше майка ти, прBди да се роди нейната майка? Ами дB 
бBше майката на майка ти? ВBрующитB трBбва да си зададатъ 
този въпросъ. НBкои отъ васъ сте на правата посока, а нBкои 
казватъ: да се спасимъ само ние вBрующитB! Не, не е така. Въ 
едно събрание, каквото е това, ние трBбва да проектираме 
нашия умъ, нашето сърдце къмъ всички онBзи, на които 
сърдцата трептятъ; да обърнемъ умоветB си къмъ онзи великъ 
Господь, Който е далъ на всички животъ; да се обърнемъ къмъ 
всички онBзи братя, които сA завършили своето развитие, 
които изпращатъ Любовьта си къмъ насъ и мислятъ за насъ. Та, 
съ тия сAщества трBбва да се свържемъ. Съ тBхъ ще се 
похвалимъ, съ множеството, а не съ единството. И тукъ на 
земята, и тамъ горB на небето, на всички слънчеви системи, 
както и на нашата слънчева система, навсBкAдB мислятъ за 
насъ. Ще кажете: какъ, и на другитB слънчеви системи мислятъ 
за насъ? Сега трBбва да докажемъ на ученитB хора, че 
единственото най-щастливо мBсто не е нашата земя. УченитB 
хора казватъ, че земята била една градина, отъ която Господь 
щBлъ да насади цBлата вселена. Много голBма привилегия си 
давате! Ами че може да има друга нBкоя планета, която да 
служи за разсадникъ на цBлата вселена. Не, нашата земя е 
единъ скроменъ разсадникъ на Божествения животъ, и тя се 
развива споредъ условията, споредъ степеньта на нейното 
състояние. Азъ разглеждамъ земята като единъ голBмъ 
университетъ, съ множество стаи и съ малки и голBми 
лаборатории. Въ тия стаи се учатъ младежи отъ I, II, III, IV 
курсове. 
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Христосъ, като се обръща къмъ своитB ученици, казва имъ: 
“Да се не смущаватъ сърдцата ви!” Между сегашнитB хора, 
млади и стари, геройство нBма. Вие искате, кAдBто и да 
отидете въ свBта, да ви окичатъ съ лаврови вBнци, съ панделки, 
като нBкой булки, да ви посрBщнатъ съ рAкоплBскания, съ 
ядене и пиене и да нBма никаква работа. Не, не е така. Ядене и 
пиене ще дойде на друго мBсто. СвBтътъ не е създаденъ само за 
ядене и пиене. Я ми кажете, кой отъ васъ до сега е ялъ сладко? 
СлBдователно, ние сме слBзли въ единъ свBтъ, на който самата 
материя, самитB сили влизатъ въ конструкцията на нашия умъ 
и на нашето сърдце и прBтърпBватъ една промBна. Всички тия 
сили ние трBбва да ги разгледаме внимателно и за насъ да 
отдBлимъ само тия отъ тBхъ, които ни сA потрBбни. Каквото 
спечелва всBки единъ отъ васъ, спечелва го най-първо за себе 
си, а послB, отъ припечеленото, може да даде и на другитB свои 
близки. 

Казва Христосъ: “Да се не смущава сърдцето ви!” Най-
важна роль въ смущението играе внушението. НBкой ви казва, 
запримBръ: а, вие не разбирате нищо по този въпросъ. Другъ ви 
казва: вие не разбирате нищо по този въпросъ. Изредятъ се 10 
души единъ слBдъ другъ да ви казватъ сAщото, че не разбирате 
нищо по този въпросъ. По кой въпросъ? - За Бога. И започва 
тогава: чакай, азъ да ти кажа своето мнBние за Бога. Е, какво е 
твоето мнBние? - Отъ 2,000 години християнскиятъ народъ все 
разисква въпроса за Бога и то това, което не е важно. Важно е, 
че Богъ е Любовь, и Любовьта ражда живота. Христосъ носBше 
въ свBта този разумен животъ, който даде единъ тласъкъ на 
една нова култура. Тази нова култура носи сплотяване между 
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хората, тя внася вBра на човBка въ себе си, въ Божественото, 
както и вBра на другитB. Когато срещна нBкой менъ ме радва 
доброто, което виждамъ въ него, а не мисля, какъ да го 
надхитря, какъ да го изиграя. Да се радвамъ на благородието въ 
човBка, това наричамъ култура. Има една благородна чърта въ 
човBка, споредъ която той всBкога може да постъпва 
справедливо. 

Христосъ, като се обрAща къмъ ученицитB си казва: Да се 
не смущавате, и да не смущавате другитB съ вашитB 
проповBди. “Не говорете глупости, защото съ това смущаватB 
другитB! Най-първо говорете на хората разумно и ясно. Богъ е 
Любовь и тази Любовь е разумна. Въ Божията Любовь нBма 
абсолютно никаква жестокостъ. Ако сAществува жестокостъ, 
тя се дължи на съвсBмъ други причини. Ще дойде день, когато 
ние ще се подчинимъ на закона на Любовьта. Да ви обясня 
картинно, какъ седи този въпросъ. Ако единъ листъ се откAсне 
отъ дървото и падне на земята, той ще има ли сAщитB 
отношения, каквито иматъ другитB листа къмъ дървото? Този 
листъ е обезвBрения листъ. ВсBки листъ, който падне отъ 
дървото, остава при корена му. Щомъ изгубишъ вBрата си, ти 
си единъ падналъ листъ отъ дървото. Ще се намеришъ долу 
при корена на дървото и тамъ ще минешъ една послBдователна 
метаморфоза. Ще минешъ прBзъ процеса на разлагането, на 
гниенето, ще се всмукнешъ отново отъ коренитB и послB ще 
излBзешъ на повърхностьта, като клонче, като листъ, или като 
цвBтъ. Ако и тогава не запазишъ своитB отношения къмъ 
дървото, пакъ ще се откъснешъ отъ него и ще се намеришъ 
долу при коренитB. Казватъ: обезвBришъ ли се, ще паднешъ 
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отъ дървото. Питамъ: каква философия има въ този листъ, 
който се откAсналъ отъ дървото? ЦBлото човBчество 
прBдставлява едно дърво, и всBки единъ отъ васъ е единъ листъ 
на това дърво. И забBлBжете, че всBки човBкъ самъ себе си 
може да откAсне отъ този организъмъ. Никакъвъ вBтъръ, 
никакви бури, никой не може да го откAсне. Самъ той може да 
скAса нишкитB на своя животъ. Каква философия има въ този 
животъ? Като дойдатъ вBтроветB, ще се търкаляшъ налBво-
дадBсно; като те питатъ, защо се търкаляшъ, ще кажешъ, 
защото съмъ глупавъ. Не, ти се търкаляшъ, защото не вBрвашъ. 
Защо съмъ сиромахъ? Защото не вBрвашъ, ти си при коренитB 
долу. НBкой казва: азъ съмъ падналъ. Какво да правя? 
ПадналитB хора не могатъ да се спасятъ, както тB искатъ. По 
другъ начинъ могатъ да се спасятъ. Азъ не мога да те взема да 
те залBпя горB на дървото, но трBбва да минешъ прBзъ една 
строга дисциплина. Като сте горB да дървото, казвамъ ви: 
пазете се да не паднете отъ клонищата! Азъ не говоря за 
обезсърчение, но мнозина хора мислятъ, че като паднатъ отъ 
дървото, ще може да ги взематъ като сухъ листъ и да ги 
залBпятъ на самото дърво. Не, сухитB листа не могатъ да 
възкръснатъ. Туй листо, веднъжъ паднало отъ дървото, трBбва 
напълно да се разложи. Ние виждаме сAщия законъ и при 
човBка. ЧовBкъ като умре, неговото тBло трBбва съвършено да 
се разложи. Втори пAть този човBкъ пакъ може нBкAдB да се 
прBроди. НBкои не приематъ, че човBкъ може да се прBражда. 
Не е въпросътъ, дали единъ човBкъ може да се прBроди, или не. 
НBщата независимо отъ всичко това си сAществуватъ въ 
природата. Той нBма да бAде въ сAщата форма, каквато е 
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ималъ въ първо врBме, но ще се яви въ една нова форма. Той 
нBма да има първата форма на листа. Защо? Защото навсBкAдB 
въ природата сAществува голBмо разнообразие. Вие не можете 
да намBритB на едно дърво два листа, които да сA подобни. 
ОнBзи, които сA ботаници, нека разгледатъ внимателно 
листата на едно и сAщо дърво, и ще видятъ, че всички се 
различаватъ по нBщо. ГолBмо разнообразие сAществува въ 
цBлата природа. НBкога може да си билъ единъ клонъ, 
обърнатъ къмъ югъ; втори пAть може да си единъ клонъ, 
обърнатъ къмъ сBверъ. Изобщо, положението ти може да бAде 
всBкога различно. СлBдователно, все ще има една малка 
разлика въ вашата форма, въ вашитB схващания, въ вашитB 
разбирания. При всBко ново явяване ти ще бAдешъ сAщиятъ, 
плюсъ нBщо ново. Тъй че при всBко заминаване, при всBко 
ново идване, у човBка се прибавя единъ малъкъ плюсъ, едно 
ново нBщо. Той ще има сAщото съзнание, плюсъ нBкакъвъ 
малъкъ придатъкъ къмъ първото съзнание. Туй е красивото! 

Сега главниятъ въпросъ е: защо не трBбва да имаме 
смущения? Понеже Писанието казва, че смущението е пAть 
къмъ страха, то щомъ човBкъ почне да се смущава, страхътъ ще 
дойде, а щомъ дойде страхътъ, краката на човBка се 
продължаватъ и той става бързоходецъ. Туришъ ли на изпитъ 
нBкой човBкъ за неговитB идеи, ще видишъ, че той е 
неспособенъ да издържи. СлBдователно, смущението, страхътъ 
създава една пертурбация въ ума. Страхътъ прBдизвиква една 
пертурбация и въ сърдцето. Щомъ се смути ума, идва 
смущение и въ сърдцето и най-послB волята, кормилото на 
живота изгубва своето направление и човBкъ почва да бBга. 
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БBгането е много смBшно. ЧовBкъ тогава изпада въ комично 
положение. Разправиха ми единъ случай, станалъ въ Стара-
Загора, още въ турско врBме. Разнася се слухъ, че въ Стара-
Загора идва турска кавалерия. Населението, силно изплашено, 
хуква да бBга. Удариха къмъ Казанлъкъ, нагоре къмъ Стара-
планина - бBгатъ, турска кавалерия ги гони. Проточили се 
краката имъ бBгатъ. ВрAщатъ се послB, и какво виждатъ? - 
Никаква кавалерия не е минала прBзъ града имъ. СAщото и въ 
духовния животъ, и тамъ краката на хората се продължаватъ. 

Христосъ казва: “Да се не смущаватъ сърдцата ви! Имайте 
вBра!” То значи: имайте стабилитетъ! Ще вBрвате въ Бога, ще 
вBрвате, че въ Него нBма измBна и промBна. Ще вBрвате и въ 
единственото, и въ множественото число на Бога. Ще вBрвате, 
че всички, които сA вBрвали въ Бога, сA завършили своето 
развитие. Ще вBрвашъ, че по този начинъ и ти ще завършишъ 
своето развитие и ще влBзешъ въ това общо братство. Туй е 
красивото въ свBта, да видишъ добритB, умнитB хора и тB да ти 
говорятъ. Азъ съмъ срBщалъ музиканти, тупти имъ сърдцето да 
чуятъ, да срBщнатъ музикантъ подобенъ на себе си; 
художници, чиито сърдца сAщо туптятъ да срещнатъ подобенъ 
на себе си художникъ; срBщалъ съмъ и поети такива. ВсBки 
иска да срещне равенъ на себе си, и като се срBщнатъ тB 
взаимно, единъ другъ си даватъ потикъ. И като срещнете 
човBкъ съ вBра, да си давате потикъ въ вBрата, а не да 
започнете да спорите, има ли Господь, или нBма. Казвате: 
науката чрBзъ своите доводи е доказала че сAществува 
Господь. Бре, много нBщо доказала науката! Тя дошла да 
доказва, че има Господь, а не може да направи човBка 
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безсмъртенъ. Ако науката е доказала, че има Господь, и ако ние 
дBйствително вBрваме въ това, Любовьта трBбва да дойде въ 
насъ. Щомъ дойде Любовьта ще има веченъ животъ, а 
вBчниятъ животъ ще бAде достояние за всBки едного. Като не 
можемъ да разрBшимъ въпроса, ние оставяме тия работи за 
другия свBтъ, и казваме: е като отидемъ на другия свBтъ, тогава 
ще ги разрBшимъ. Кой е онзи свBтъ! - Онзи свBтъ е свBтътъ, въ 
който Богъ живBе. Кой е онзи свBтъ? - Онзи свBтъ е този свBтъ. 
Този свBтъ е една малка проекция, единъ малъкъ секторъ отъ 
тозъ великъ свBтъ отъ тозъ великъ животъ. Ами че и ние може 
би сме една малка проекция отъ Бога! И казватъ ученитB хора, 
окултиститB, че когато Господь направилъ свBта, оставилъ 
едно малко мBсто праздно и се чудилъ съ какво да го изпълни. 
Най-послB направя хората и ги оставя да живBятъ на земята. 
Тъй щото Господь направилъ хората и за свое забавление, и за 
забавление на ученитB духове. Когато нBкои ангели, нBкои 
архангели нBматъ съ какво да се занимаватъ, тB ще помилватъ 
хората, ще се забавляватъ съ тBхъ. Казвате: какъ, ние за 
забавление ли сме? - Да, за забавление! Ние сме играчка и за 
червеитB, и за мухитB, и за комаритB, и за бълхитB, за всички. 
Че кой отъ васъ е свободенъ! Кой отъ васъ не е послужилъ за 
играчка на другитB? ЕвреитB едно врBме казваха: ние сме 
свободни поданици, никому играчка нBма да станемъ. ТB бBха 
цBли 400 години подъ египетско иго, изядоха толкова 
камшици, като роби бBха условени да правятъ тухли на своитB 
господари, а послB казватъ: ние сме свободни! Казва имъ 
Христосъ: “Който прави грBхъ, дяволътъ му е баща”. Щомъ 
мислите така, тъй е. Ние трBбва да съзнаемъ Истината, и да 
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опрBдBлимъ нашитB отношения къмъ Бога. Тази умраза, това 
невBрие, което се е създало, всички тия отрицателни качества, 
които се образували у васъ, могатъ да се прBмахнатъ. Тогава 
ще дойде благородното въ васъ, ще можете всички заедно да 
заработите за Бога и нBма какво да се лъжете. Азъ ще дойда на 
нивата ви да работя, отъ тамъ мога да дойда въ дома ви да 
помогна нBщо и нищо нBма да ви искамъ, даромъ ще работя. 
Това разбиране ще дойде, когато ние станемъ хора отъ 
съвсBмъ друго естество, а не такова, каквото днесъ имаме. 
При сегашното си разбиране, при сегашния складъ на мисли, 
това не може да стане! Кога може да стане? СлBдъ като се 
новородимъ. Павелъ казва: “Ние нBма да умремъ, а ще се 
измBнимъ”. БългаритB казватъ: “ВсBки да бута въ своята 
кесия”. ДобрB, и азъ съмъ съгласенъ съ тBхъ, всBки да бута въ 
своята кесия. Защо не? ПрBди всичко, всички хора не сA 
еднакво възпитани, не сA еднакво родени. 

Христосъ казва: “ВBрвайте въ Бога; вBрвайте и въ мене!” 
Подъ “мене” Христосъ подразбира тия разумни братя, които 
съ своята мисъль живBятъ въ насъ. ЗабBлBжете слBдния 
фактъ: когато трBбва да извършишъ нBщо много велико въ 
свBта, всBкога ще настане една вAтрBшна борба въ тебъ, ще 
дойдатъ разни видове мисли. НBкой вAтрB въ тебе ще те 
съвBтва едно, други ще те съвBтва друго, трети ще те съвBтва 
съвсBмъ различно нBщо. Единъ слBдъ другъ ще се изреждатъ 
да те съвBтватъ, какъ да постAпишъ. Тази борба ще се 
продължи нBколко дни, нBкога повече, докато най-послB 
рBшишъ да постAпишъ по единъ или другъ начинъ. Най-
послB Господь ти казва: “Избери най-доброто отъ това, което 
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твоитB братя те съвBтваха!” Ти изберешъ най-доброто и така 
постAпишъ. Вчера, единъ ученикъ, който отива въ 
педагогическата гимназия, ми разправяше за единъ урокъ на 
малкитB дBца въ отдBленията. Учителката казва на двB 
момченца отъ своитB ученици: “Божко, излBзъ да напишешъ 
едно знаме!” Излиза Божко, написва знамето и си отива на 
мBстото. Казво на втория ученикъ: “Богданчо, я напиши и ти 
едно знаме!” Излиза и той, написва знамето, отива си на 
мBстото. Учителката пита другите дBца: “Хубави ли сA тия 
знаменца?” Една отъ ученичкитB и дига рAка. “Какво ще 
кажешъ ти Лалке?” - И двBтB знамена не съ хубави. “ИзлBзъ 
тогава да напишешъ ти едно знаме!” Излиза Лалка, написва и 
тя едно знаме. Пита я учителката и. Я вижъ сега, твоето знаме 
хубаво ли е? Отдалечава се  Лалка малко отъ дъската, 
разглежда своето знаменце и веднага, засрамена, си навежда 
надолу очитB. Защо? - И нейнато знаме не е хубаво, даже е по-
лошо отъ това на нейнитB двB другарчета. Така и ние, нBкой 
пAть разглеждаме идеитB на другитB хора и казваме: тия идеи 
не струватъ нищо. Прави сте, но като излBземъ и напишемъ, 
или изкажемъ нашитB идеи, виждаме, че и тB не сA отъ най-
хубавитB. Погледаме се и казваме: и нашитB не сA хубави, т. 
е. не сA такива, каквито трBбва да бAдатъ. И тогава идва 
смущението въ душата ни и казваме: защо азъ да съмъ 
толкова глупавъ? Защо азъ да съмъ толкова невBжа? Защо азъ 
да не мога да се изказвамъ, да говоря? - За да можешъ да 
говоришъ, трBбва очитB ти да изпъкнатъ, като на жаба. За 
това трBбва да се молишъ на Господа. Защо азъ не мога да 
мисля? - Ще се молишъ на Господа да ти се развие центъра 
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отпрBдъ на челото повече. Защо не мога да си въобразявамъ? - 
Ще се молишъ на Господа, да ти даде условия да се разшири 
челото ти. Защо Любовьта ми къмъ Бога е малка? - Ще се 
молишъ на Господа, да ти даде условия да се издигне главата 
ти надъ ушитB повече. ЧовBкъ трBбва да расте въ всBко 
направление. Ще се молишъ на Бога за всBки единъ недAгъ, 
който имашъ, и Той ще прати онBзи по-висши братя при тебе 
да те посъвBтватъ, какъ да се поправишъ. 

Казва Писанието: “Ще бAдете съвършени, ще се стремите 
къмъ съвършенство!” Всички смущения произтичатъ отъ 
факта, че ние мислимъ за себе си, че сме съвършени, а когато 
влBземъ въ живота и видимъ своитB слабости, веднага се 
смущаваме. И туй не е вBрно. Всички ние сме много добри 
хора. Азъ виждамъ навсBкAдB много добри наредби. Умни 
сме ние, но какъ? - Въ сравнение съ другитB по-малки 
сAщества отъ насъ. Една мравя е умна, но при мравитB, а не и 
при човBка. Единъ волъ е уменъ, но при воловетB, а не и при 
човBка. И човBкъ е уменъ, но при хората при подобнитB си. 
Ако дойдемъ да се сравняваме съ ангелитB, ние не сме умни. 
Та, при подобнитB си, всинца сме умни. Какъ не! Хиляди, 
милиони, па и цBли поколения мрави биха били готови да 
жертвуватъ всичкото си богатство, и всичко, което иматъ, за 
да придобиятъ поне единъ човBшки пръсть. Ако биха се 
събрали хиляди мрави, тB не биха имали нито една хилядна 
отъ таланта, който единъ човBкъ има. Азъ уподобявамъ 
мравитB на малки поточета и казвамъ: ако бихте събрали 
всички тия поточета и образувате една рBка, тази рBка не би 
могла да обърне нито веднъжъ човBшкото колело. Какво 
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богатство има въ човBшката душа при това седимъ, 
смущаваме се, не искаме да признаемъ тази Истина. Ние сме 
богати и чакаме. Какво чакаме? - Да умремъ и като отидемъ 
на другия свBтъ, Господь да ни надари. Мравята като умре, 
пакъ си е мравя. ЧовBкъ като умре, пакъ си остава човBкъ, 
ангелъ не става. Той може да отиде между ангелитB, но ангелъ 
не става. И мравитB живBятъ между насъ тукъ на земята, въ 
кAщи влизатъ, но хора не ставатъ. Азъ гледамъ, въ кAщи ми 
идватъ мрави, обикалятъ около сладкото, баратъ книгата; 
послB обикалятъ около смокинитB, бератъ ги, сподBлятъ 
заедно съ мене, съ мене ядатъ, но тB не сA културни хора, все 
мрави си оставатъ. Така и ние, можемъ да отидемъ на небето, 
да бараме сладкото, гърнетата на ангелитB, но пакъ хора си 
оставаме. Ние правимъ толкова погрBшки съ своето незнание! 

И тъй, отъ всинца ви се изисква вBра! 
Сега азъ се обръщамъ къмъ васъ и ви поздравлявамъ съ 25-

тата година. Днесъ слънцето минава въ сBверното си 
полушарие. СBверното полушарие прBдставлява емблема на 
Истината. То е емблемъ на друго едно слънце - сърдечното 
слънце, което се намира въ лBвото ни полушарие. 

Та въ насъ трBбва да се зароди онова непрBодолимо 
желание на свобода: свобода органическа, свобода умствена и 
свобода сърдечна. Съ тази свобода ние трBбва да работимъ за 
всички. ВсBка вечерь като си лBгаме, ние трBбва да 
проектираме мислитB си къмъ цBлия свBтъ; трBбва да 
проектираме мисъльта си къмъ Бога, и когато Той усBти, че 
ние дBйствително вBрваме въ Него, Той ще подBйствува за 
доброто на всички хора, за доброто и на насъ. Така работи 
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Божествениятъ законъ. Богъ никога не насилва хората. 
Имайте прBдъ видъ слBдното правило: ако ти затворишъ 
кепенцитB на твоята стая, Божествената свBтлина никога нBма 
да влBзе въ стаята ти. Друга свBтлина може да влBзе, но не и 
тази. ТвоитB очи винаги ще останатъ затворени за 
Божествената свBтлина. Отворишъ ли кепенцитB, тя сама ще 
влBзе. СлBдователно, щомъ се махне смущението, което 
поражда подозрBнието, тази свBтлина е въ твоитB очи. Ти се 
смущавашъ, дали този те обича, дали онзи те обича, дали синъ 
ти може да свърши, дали мAжъ ти ще бAде живъ и т. н. 
Смущавате се за нищо и никакво. Азъ ще ви приведа единъ 
примBръ за единъ отъ ученицитB, името му нBма да кажа, и 
вие нBма да ми вързвате кусуръ, че говоря за нBкого. Не, азъ 
ще кажа нBщо много хубаво за него. ПрBди години азъ бBхъ 
въ града Б. Единъ отъ ученицитB се разболBлъ, но много 
сериозно, викатъ го вече въ онзи свBтъ. Азъ се спрBхъ въ 
неговия домъ. Той е жененъ човBкъ, има жена и дBца. По едно 
врBме идва неговата другарка при менъ уплашена, 
разтревожена и ми казва: моятъ другарь отива вече, бере 
душа. Какво ще правя азъ сама съ тия малки дBца! Дано 
Господь го помилва, че да поживBе поне още 2-3 години, да 
поизрастнатъ малко дBцата! Отивамъ азъ при него, 
приближавамъ си ухото близо до сърдцето му, слушамъ. Азъ 
имамъ много остро ухо. И какво чувамъ? Той се моли Богу, но 
така искрено, така сърдечно. Отивамъ при жена му и казвамъ: 
твоятъ другарь не отива на онзи свBтъ. Този ученикъ именно 
сега е на правия пAть. УтрB ще бAде бодъръ и веселъ. На 
другия день вече кризата му минава, той се ободрява и ми 
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казва: никога въ живота си не съмъ се молилъ тъй усърдно, 
както сега. Този братъ изпъди смущението отъ сърдцето си. 
Сестрата пъкъ се смути. Ето защо Богъ казва на този човBкъ: 
ти ще живBешъ не само още 2-3 години, но още много 
можешъ да живBешъ. И дBйствително, той и до сега е живъ. 

“Да се не смущава сърдцето ви”. Ще се молитB, и много 
усърдно ще се молитB. И азъ казвамъ: ние, съврBменнитB 
хора, трBбва да се срамимъ отъ смущенията си. Ще кажешъ: 
защо да се моля? - Ще се молишъ, като малкитB дBца. Ще 
кажешъ: защо тъй? - За да се подигнешъ въ душата си, да 
забравишъ всичко минало, да дойде Божията благодатъ въ 
тебе, да те очисти, да ти даде онази радость, онзи миръ, които 
ще ти дадатъ нова свBтлина, новъ импулсъ за работа, за обичь 
къмъ хората, за всичко възвишено и благородно. Казвате: ама 
азъ не съмъ разположенъ! Оставете това животинско 
състояние на разположение и на неразположение! Пита ме 
единъ: накъдB трBбва да се обръщамъ, като се моля: На 
изтокъ, на западъ, на сBверъ или на югъ? Казвамъ му: 
представи си, че си въ единъ затворъ и отъ тамъ те вадятъ, за 
да те бBсятъ, но ще те бBсятъ съ краката нагоре. Ще се 
молишъ ли? - Ще се моля. Какъ? - Въ каквото положение и да 
се намирамъ. Ами прBдстави си, че те обърнатъ съ очитB 
надолу. Какъ ще се молишъ? - Съ очитB надолу. Значи, въ 
каквото положение и да те поставятъ, ще се молишъ, и то по 
всичкитB правила. Ще се молишъ и съ главата надолу, и съ 
очитB надолу, както намBришъ. При всички трудни 
положения въ живота си, човBкъ трBбва да се моли, да не го е 
срамъ. 
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И тъй, вBра ви трBбва! Азъ не съмъ за онова лековBрие, 
което хората считатъ вBра. Азъ съмъ за онази искреность, за 
онази абсолютна искреность, която трBбва да живBе въ 
душитB на всички. НBкой пита: обичашъ ли ме? Азъ държа на 
слBдното положение: като ви кажа, че ви обичамъ, въ тази 
дума да има съдържание, пълнота, а не да ви казвамъ само на 
думи. Като ти кажа, че те обичамъ, ти веднага ще кажешъ: 
щомъ ме обичашъ, дай ми 1,000 лева! ДобрB, ето ви даже и 
10,000 лева. Ще кажете: а, пипнахме го! Кажи ни сега, 
обичашъ ли ни? Да, щомъ ти кажа, че те обичамъ, тогава и азъ 
ще те питамъ, обичашъ ли ме, и азъ ще ти кажа, че имамъ 
нужда отъ пари. Ще кажа на нBкоя сестра: обичашъ ли ме? - 
Обичамъ те. Дай ми тогава 1,000 лева. Кажа на друга сестра: 
щомъ ме обичашъ, дай ми 1,000 лева! Отъ всички поискамъ 
по 1,000 лева. Колко души сте тукъ? - Около 400-500 души. 
Тогава, като взема отъ всинца ви по 1,000 лева, ще станатъ 
около 400-500,000 лева. Мислите ли, ако сега пусна една 
подписка помежду ви, всBки да ми даде по 1000 лева, та нBма 
да кажете: е, въ такава проповBдь не вBрвамъ. Да се не 
смущава сърдцето ви! Въ такава проповBдь не вBрвате, а 
вBрвате въ една проповBдь безъ пари. Тъй е, прави сте ако ви 
проповBдвамъ безъ пари, това разбирате, но ако ви 
проповBдвамъ за 1,000 лева ще се намBрите въ чудо. Не, азъ 
не искамъ да ви смущавамъ, но казвамъ, че въ васъ трBбва да 
има една вAтрBшна готовность. Като дойдемъ до Бога, въ 
насъ трBбва да има една вAтрBшна увBреность. Божията дума 
да не правимъ на двB! Онзи Божественъ импулсъ, онBзи 
благородни чувства и желания, които се зараждатъ въ душата 
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ни, трBбва да ги изпълнимъ. Каквито благородни чувства и 
желания да дойдатъ, изпълнете ги. ТB нBма да ви костуватъ 
много. НBкой пAть може да ви костуватъ 1,000 лева, нBкой 
пAть 500, нBкой пAть 100, а нBкога може и 5 лева, дори и 5 
стотинки - изпълнете ги! “Да се не смущава сърдцето ви!” 

Сега, на първо мBсто ще хванете змията; послB ще хванете 
лъва; послB бика и най-послB ще хванете война. Хванете ли 
ги, ще дойде слBдъ васъ гълAба, послB агнето, слBдъ него 
крината съ жито и най-послB красивата дBвица. Въ мисъльта 
ви веднага ще дойде онази младата мома. Не, подъ младата 
мома азъ разбирамъ абсолютната чистота, въ която нBма 
никаква скверность. Абсолютна чистота има, когато душата е 
дBвствена, чиста отъ всBкакви пороци. Изпитвали ли сте какво 
нBщо е да бAдете свободни отъ грBхъ? 

Азъ бихъ желалъ за единъ день поне, или за единъ часъ да 
почувствувате, какво нBщо е чистотата, какво нBщо е да се 
освободи душата отъ всички свои пороци и съ единъ широкъ 
замахъ да разпери крилата си да излезе отъ сферата на този 
земенъ животъ, да се освободи отъ нейнитB окови и да 
погледне съ очитB на Онзи, чиято велика МAдрость е 
навсBкAдB, и съ която той разрBшава всички въпроси. Не 
мислете, че Богъ ще ни остави роби. Не, Той е рBшилъ да ни 
даде свобода! Той е, Който воюва заради насъ. Ние имаме 
единъ, Който воюва за насъ. Има още мнозина, които воюватъ 
зарадъ насъ. Това сA нашитB БBли Братя, които сA извадили 
своитB ножове, и силата е съ тBхъ. Отдавна тB сA хванали 
змията и, гълAбътъ е съ тBхъ; отдавна тB сA хванали лъва, 
намазали сA очитB му, и агнето е съ тBхъ; отдавна тB сA 
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хванали бика, намазали сA очитB му, и крината съ жито е съ 
тBхъ; отдавна тB сA хванали воина, намазали сA очитB му, и 
младата, красивата дBвица е съ тBхъ. чистотата е съ тBхъ! ТB 
сA ония братя, отъ сърдцата на които блика Любовь, радость 
и животъ. И благодарение на този тBхенъ импулсъ вие 
живBете. 

Вие казвате: какво нBщо е Христосъ? - Христосъ е единъ 
колективенъ умъ. Христосъ сAществува като единица, но 
сAщеврBменно Христосъ е единъ великъ колективенъ умъ. Не 
е само това, че Христосъ е билъ Синъ Божий. Не само въ 
единството ще Го търсимъ. Не е само въ единствено число 
Христовото име. Христосъ прBдставлява всичкитB Синове 
Божии, на които отъ душитB и сърдцата блика животъ и 
Любовь. Всички Синове Божии, като че сA едно съединение, 
въ което се проявява Богъ. Единъ день и вие можете да 
бAдете Синове Божии. Не само единъ день, но този часъ още 
може да бAдете Синове Божии. Казвате:  ами не сме като 
тBхъ. Чудни сте вие! ВсBки единъ листъ на дървото има 
своята важность. Разбирате ли това? всBки единъ цвBтъ, всBки 
единъ листъ, всBко едно клонче на Божественото дърво сA 
еднакво важни, не е въпросътъ въ голBмината имъ. Това сA 
служби, които всBки единъ заема въ свBта. Знаете ли каква е 
вашата служба? Азъ, като погледна на единъ човBкъ, 
виждамъ, каква велика служба му е опрBдBлилъ Господь. И 
тази служба никой не може да му я вземе. Тази служба, на 
която Богъ ви е поставилъ, можете да я свършитB само вие, 
никой другъ, и вие сте длъжни да я свършите. Ето защо вие 
сте важни. Ако не бBхте важни, щBха да ви изхвърлятъ, но 
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тази служба е важна и трBбва да се изпълни. Затова въ всBки 
едного отъ васъ трBбва да има единъ импулсъ да бAде 
честенъ, смBлъ, да се не смущава. Ще хванешъ змията за 
врата, иначе тя ще те глътне. Ще хванешъ лъва за ушитB, 
иначе ще те разкъса. Ще хванешъ бика за рогата, иначе ще те 
набоде. Ще хванешъ най-послB и воина, иначе ще ти отсBче 
главата. Ами че това е геройство. Ще бAдешъ смBлъ, нBма да 
се смущавашъ! Ще хванешъ змията за врата, защото гълAбътъ 
е тамъ. - ГълAбътъ е емблемъ на Божествения Духъ. Той 
представлява невинностьта. При змията човBкъ трBбва да има 
невинность. Ще хванешъ лъва, защото тамъ е агнето. - Агнето 
е емблемъ на кротостьта. При лъва човBкъ трBбва да има 
кротость. Ще хванешъ бика за рогата, защото тамъ е крината 
съ жито. - Житото е емблемъ на търпBние. При бика човBкъ 
трBбва да има търпение. ВсBки, който иска да бAде 
търпеливъ, трBбва да яде по 100 грама сурово, неварено жито, 
като го раздBля три пAти на день, по 30 грама. Ще го дъвчете 
дълго врBме въ устата си докато се сдъвче добре. Два часа 
слBдъ ядене на житото ще пиете гореща вода. Тъй се 
придобива търпението. Най-послB ще хванете воина, защото 
тамъ е красивата дBвица, т. е. чистотата. 

И тъй, имате невинность, кротость, търпBние и чистота. 
Това сA качествата на вBрата, чрBзъ които се побBждаватъ 
недAзитB на този свBтъ. 

Казва Христосъ: “ВBрвайте въ Бога! Да се не смущаватъ 
сърдцата ви!” ВBрвайте въ Бога, като единиченъ принципъ! 
ВBрвайте и въ мене! ВBрвайте и въ всички ваши Братя, които 
работятъ за васъ! Тогава Божията Любовь ще се излBе върху 
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васъ, и побBдата ще бAде на ваша страна, понеже тя е 
страната на всички Синове Божии. ТB ще господствуватъ. 

 
 

БесBда, държана отъ Учительтъ,  
на 22 мартъ 1925 г. въ гр. София. 
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Въ който градъ влBзвате. 
 

(8) И въ който градъ влBзвате, и ви прииматъ, яжте което 
ви прBдлагатъ, (9) и изцBлявайте болнитB които сA въ него, и 

казвайте имъ: “Наближило ви е Царството Божие.1 ” 
 

Какво трBбва да казва човBкъ, когато го питатъ? - 
Наближило е царството Божие. Това е поетическо изражение. 
Ако бихъ ви казалъ, че е наближило изгрBванието на слънцето, 
не подразбирамъ, че е изгрBло слънцето. Ако ви кажа, че 
пладнB е наближило, не подразбирамъ, че е дошло пладнB, но 
близо е вече. Въ това отношение човBкъ трBбва да бAде 
силенъ. Въ какво трBбва да седи силата на човBка? - Силата на 
човBка трBбва да седи въ неговия вAтрBшенъ животъ, въ 
неговото вAтрBшно разбиране на живота, въ онова вAтрBшно 
схващане, въ което да нAма абсолютно никакво колебание, 
абсолютно никакво съмнBние. Защото въ Божествения свBтъ, 
или въ свBта на вBчната хармония нBщата могатъ да се 
изразяватъ по много начини, но всички сA еднакво 
хармонични, еднакво се допълватъ. Вие може да изразите една 
музикална пиеса по много начини, но въ всички начини има 
нBщо общо - нейната музикалностъ, една музикална пBсенъ, 
сама по себе си, не може да бAде пBсенъ, ако не е музикална. 
Защо? Защото пBсенъ и музикална пBсенъ е едно и сAщо нBщо. 
Значи, между тоноветB трBбва да има едно вAтрBшно съзвучие, 
едно вAтрBшно съотношение, едно прBливане. НавсBкAдB въ 
всички нBща трBбва да има едно прBливане. СлBдователно, 
                                                 
1 Лука 10:8, 9 
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всBки, който може да пBе тъй, че да изрази нBщо чрBзъ 
пBнието, ние го наричаме добъръ пBвецъ. СAщото нBщо е и въ 
закона на говоренето. Между всички думи трBбва да има 
извBстно съотношение. Ние, съврBменнитB културни хора, 
мислимъ, че знаемъ да говоримъ. Азъ като разглеждамъ по 
нBкой пAтъ Писанието, тази свещена книга, или като 
разглеждамъ нBкои поетически творби, виждамъ; че тия поети, 
писатели и пророци сB имали най-добри желания да изразятъ 
Божественото, но думитB въ съврBменния езикъ не сA въ 
състояние да изразятъ тия идеи. Нашиятъ езикъ не е 
достатъчно развитъ. Впрочемъ, не само нашия езикъ, но който 
и да е езикъ сега на земята не е тъй развитъ, за да прBдаде тия 
възвишени идеи. За въ бBдеще ние очакваме да имаме единъ 
езикъ по-хубавъ, по-изразителенъ, въ който сърцето ще има 
прBобладающе влияние. 

“Въ който градъ влBзете”. Градъ може да се образува само 
отъ разумни хора. Друго-яче, ако нBма разумностъ, ще се 
образува единъ конгломератъ, тъй като изъ между скалитB има 
множество набутани частици, безразборно разхвърляни. Тия 
частици може да образуватъ такива цBли градове. Не, подъ 
думата “градъ” разбирамъ съвокупностъ отъ разумни сBщества, 
събрани на едно мBсто. 

Казвайте: “Наближило е Царството Божие!” То значи: 
наближиха онBзи условия, при които човBшката душа може да 
прояви онова скритото въ себе си. Животътъ може да прояви 
своята скрита сила въ него само при слънчевата свBтлина. 
ЧовBшкия умъ може да се прояви само при великитB мисли. Да 
кажемъ, че въ нBкоя страна се яви нBкой великъ поетъ, или 
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нBкой великъ художникъ, или нBкой великъ музикантъ, какво 
значение ще иматъ тия велики хора за тази страна? - ТB ще и 
дадатъ великъ потикъ. Азъ не говоря за обикновенитB свирци, 
за обикновенитB музиканти. Аз не говоря за обикновенитB 
художници, за обикновенитB писатели и поети. Азъ говоря за 
необикновенитB  писатели, художници и музиканти - къмъ 
тBхъ трBбва да се стреми човBкъ. Сега, вие, които сте на 
земята, може да кажете: ами азъ мога ли да бBда единъ великъ 
поетъ? - Можешъ, защо не! Ако имате едно правилно схващане 
за величието на живота, можете да бAдете единъ великъ поетъ. 
Великиятъ поетъ не прBдставлява нBщо единично. Поетътъ не е 
една нишка. ЗапримBръ, какъ опрBдBляме ние човBшката сила? 
Въ какво седи тя? Допуснете, че азъ ви вързвамъ съ една 
нишка, съ едно конче, но това конче се скAсва. Казвамъ: 
силата ви е по-голBма отъ едно конче. СлBдъ туй ви завързвамъ 
съ двB кончета, но и тB се скAсватъ. Казвамъ: силата ви е по-
голBма отъ два конеца. Следъ туй ви вързвамъ съ три, четири, 
петъ и повече кончета, но всички ги скAсвате. Казвамъ; силата 
ви е по-голBма отъ тия конци. Най-послB азъ ви вързвамъ съ 
1,000 конци, но тBхъ вече не скBсвате. Казвамъ: хилядата конци 
сA по-силни отъ васъ. Ние можемъ да увеличимъ тия конци на 
10,000 и повече, за да опитаме силата ви. НBкой казва: азъ 
имамъ вBра. Питамъ: на колко конеца се равнява твоята вBра? 
ВBрата на единъ конецъ, или вBрата на два конеца, или вBрата 
на три и повече конци? Вие вBрвате, че може да се излBкувате 
отъ онази обикновена треска, но като дойде тифузната 
епидемия, вашата вBра не може да ви излBкува. Казвате: не 
може. Такива факти имаме съ Мойсей, когато се явилъ при 
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Фараона, египетския царъ. Праща го Господъ да избави 
еврейския народъ, но му казва: “Азъ ще ожесточа сърцето на 
Фараона, и той нBма да пусне евреитB”. Мойсей си мислилъ, че 
само една дума като каже на Фараона, и той веднага ще пусне 
евреитB. Отива при Фараона. Пита го той: въ чие име идешъ? - 
В името на Иехова. Е, на колко хора Той е Богъ? - Той е Богъ 
на Аврама, на Исака, на Якова. - Такъвъ Богъ между насъ не 
зная, ние имаме по-силни богове и на това основание не мога 
да пусна Израиля. Мойсей се почуди, какъ е възможно това 
нBщо! Тогава той хвърли своята тояга прBдъ лицето на 
Фараона, и тя се обърна на змия. Веднага Фараонъ извика 
своитB мAдреци по лицето на царството си и каза: “Ще 
видишъ, че и моитB мAдреци не по-малко знание иматъ отъ 
тебе”. Дойдоха тB, и наистина прBвърнаха тоягитB си въ змии. 
Но змията на Мойсея се обърна и нагълта змиитB на всички 
мAдреци. Фараонъ каза: ти можешъ да си вървишъ, съ такива 
фокуси азъ не пущамъ израилкия народъ. Мойсей пристAпи до 
четиритB чудеса, които и мAдрецитB правиха, но най-послB 
Фараонъ призна, че Мойсей има повече знания. Фараонъ се 
постара по единъ или по другъ начинъ да подкупи Мойсея, но 
не можа. Когато дойде до десетото чудо, той го подкупваше съ 
сребро, съ какво ли не. ПрBдлагаше му да остане въ Египетъ, 
но Мойсей каза: “Не, азъ съмъ пратенъ отъ Иехова да изведа 
израилския народъ”. Упоритъ човBкъ бBше Мойсей. И слBдъ 
като направи послBдното чудо, Фараонъ каза: “Пуснете този 
човBкъ, защото, ако седи още въ Египетъ, той ще направи 
цBлата земя пуста”. 
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Та, като дойде Божественото, човBкъ трBбва да му се 
подчини. НAкой пAтъ ние се ожесточаваме на Божественото 
въ насъ. Казва Фараонъ: НBма да пусна израилския народъ! Не, 
ще се подчинишъ! Така е и съ всички хора. У тебе има единъ 
благороденъ импулсъ да схванешъ нBщата, да се подчинишъ, 
но си казвашъ: не азъ имамъ извBстни възгледи, извBстни 
схващания. Идва, обаче, Божественото въ васъ, идва Мойсей. 
Той е страшенъ човBкъ. Като направи своитB чудеса, цBлата 
земя опустоши. Най-послB ти се рBшавашъ да дадешъ ходъ на 
Бажественото, на  благородното въ себе си. Тогава дохожда 
спасението на твоята душа. 

Казва се въ прочетения стихъ: “Въ който градъ влBзете, 
казвайте, че е наближило Царството Божие”! Казвамъ: 
Царството Божие, това сA великитB условия, приготвени за 
човBшката душа. Един отъ основнитB закони на Царството 
Божие е, че всички граждани въ него иматъ еднакви права, 
еднакви задължения. Значи, този великъ идеалъ, който 
сегашнитB хора усBщатъ въ себе си, този ламтежъ къмъ нBщо 
велико, това е Божественото, това е Царството Божие. 
Напримеръ, нBкои искатъ да бAдатъ поети. Азъ съмъ виждалъ 
мнозина младежи, като влBзатъ въ гимназията, или като се 
запишатъ въ университета, между многото свои занятия 
отиватъ постоянно да се упражняватъ, да пишатъ поезия. Като 
имъ дойде вдъхновението, напишатъ си нBщо, и послB единъ 
на другъ си го четатъ. НBкои от тBхъ сA отлични произведения, 
нBкои отъ тBхъ сA дBтински, но всBки мисли, че е написалъ 
нBщо цBнно. ПослB, между тия ученици и студенти има и 
рисувачи, музиканти и др. НBкои отъ тBхъ, когато учительтъ 
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имъ прBподава урокъ по аритметика, тB се занимаватъ съ други 
работи, рисуватъ неговия образъ. НBкой нарисува образа на 
учителя си и послB го прBдава на съкласника си, пита го: какъ, 
мяза ли на учителя? Учительтъ прBподава урокъ, рBшава 
задача, а той си рисува. Другъ пAтъ учительтъ прBподава другъ 
урокъ, а нBкой ученикъ си пBе, съчинява си нBщо по музика. 
Пита го учительтъ: защо дигашъ шумъ? Ученикътъ пъкъ си 
мисли, че съчинява нBщо много важно. Така постAпватъ  
ученицитB съ своитB учители и професори. Единъ си пише 
поезия, другъ си рисува,трети си съчинява нBщо по музика, а 
професорътъ прBподава своитB уроци. НBкой пAтъ става това 
нBщо, но трBбва да има смисълъ въ тия дBйствия. Не е лошо, че 
всBки човBкъ иска да се прояви, но въ това проявяване трBбва 
да има смисълъ. Питамъ: ако водата извира, какъвъ е нейниятъ 
стремежъ? - Да протече. Ако дървото пониква, какъвъ е 
неговиятъ стремежъ? — Да расте. Ако човBкъ се ражда на 
земята, какъвъ е неговиятъ смисълъ въ живота? Все трBбва да 
има единъ конкретенъ смисълъ. Казвамъ: изворъ, който извира 
безъ да тече; дърво, което никне безъ да расте; човBкъ, който се 
ражда безъ да мисли и човBкъ, който умира безъ да  издъхне; 
свещеникъ безъ да служи на Бога, поетъ безъ да пише, 
художникъ безъ да рисува, има ли смисълъ въ всичко това? 
НBкой казва: е, азъ въ ума си рисувамъ. Човекъ който рисува въ 
ума си той отвънъ ще рисува. Човекъ, който пBе въ душата си, 
той и отвънъ ще пBе. ЧовBкъ който служи на Бога въ душата 
си, той и отвънъ ще служи. Такива сA великитB закони. Значи, 
наближило е Царството Божие! 
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За кого е Царството Божие? - За разумнитB души. Тази идея 
трBбва да се схване добрB. Мнозина очакватъ единъ по-добъръ 
животъ извънъ земята, но какъвъ смисълъ ще има този животъ, 
ако нBма никакви отношения къмъ настоящия? Всички казватъ: 
ние трBбва да се освободимъ отъ този животъ и да влBземъ въ 
другия животъ. Всички казватъ, че този животъ е лошъ. 
Питамъ: въ какво седи лошото на този животъ? Или въ какво 
седи доброто на този животъ? - Лошото и доброто, това сA 
наши схващания. Ако ние сме добри, и ако нашитB отношения 
единъ към другъ сA добри, казваме, че животътъ е добъръ. Ако 
нашитB отношения единъ къмъ другъ сA лоши казваме, че 
животътъ е лошъ. Но какъвъ е животътъ самъ по себе си? 
ПрBдставете си, какво ще бAде положението на едно агне, 
което се изгубва нBкAдB въ гората и попада мужду вълцитB? 
Какъ ще го посрещне това вълче общество? Какъ мислите, ще 
му кажатъ ли “добрB дошло”. Ще му постелятъ ли, ще му 
дадатъ ли храница? - ВсичкитB вълци ще се зарадватъ, но каква 
ще бAде тBхната радостъ? ВсBки ще каже: и на мене малко отъ 
това агънце. ВсBки вълкъ ще иска по една малка частица отъ 
това агънце. ДобрB дошло ли ще бAде то? Всеки вълкъ ще иска 
да приеме цBлото агънце вAтре въ себе си, но като не може, ще 
иска да вземе поне една частица отъ него. Това приемане ли е 
сега? ДобрB, да вземемъ обратния случай. Изгубва се единъ 
вълкъ нBкAдB изъ гората и попада въ едно стадо овци, отива 
им на гости. Тия овци ще го приематъ ли? - Не, всички ще се 
разбBгатъ, не дочакватъ дори да го видятъ. Щомъ го видятъ, 
всичките удрятъ на бBгъ а само нBкои отъ тBхъ, по-смBлитB, ще 
му тропнатъ съ кракъ, ще кажатъ: защо си дошълъ? Всички 
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овци ще се разбBгатъ, нито една нBма да го приеме. Защо? 
Защото овцитB сA изгубили вBра въ вълцитB. СлBдователно, 
ако ние изгубимъ вBрата си въ хората, имаме вече отношенията 
на вълка къмъ овцата. Ако пъкъ въ насъ има тази алчностъ, 
каквато видимъ, да го вземемъ само за себе си, всBки да има 
дBлъ, ние ще се намBримъ въ положението на агнето между 
вълцитB.  

Сега, всBка система, всBка религия, всBко учение, които 
сAществуватъ въ свBта, иматъ висока задача. Казвате: какво е 
прBдназначението на религията, какво е прBдназначението на 
християнството, на будизъма напримеръ? И наистина, всички 
се запитватъ: каква е цBлта на християнството? Всички 
свещеници трBбва да си дадатъ отчетъ на този въпросъ. Каква е 
целта на будизма? И всички ще спорятъ помежду си. Кой е 
правиятъ? Не, конкретно трBбва да се отговори. Какво е 
основното учение, каква е основната идея? Като ти дойде 
единъ будистъ на гости, какво трBбва да ти каже? Единъ 
будистъ не трBбва да се различава по нищо отъ тебе въ твоето 
вAтрBшно вBрую, въ твоето стремление къмъ Бога. ВсBки 
будистъ е християнинъ. Не мислете, че ако речете да 
изтълкувате будизма, че ще намBрите много голBма разлика. 
Думата “будистъ” има почти сAщото значение, каквото и 
думата християнинъ. Едно врBме, когато Буда е тълкувалъ 
своето учение на хората, условията сA били малко по-други 
отъ тия, въ които е живBлъ Христосъ. И Буда, както и 
Христосъ, прBпорAчва на хората да се примиряватъ съ 
страданията. По кой начинъ? - Да се слBятъ съ Бога. Туй е,  
което тB наричатъ да влBземъ въ Нирвана. НBкои казватъ: какъ, 
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човBкъ да живBе въ Нирвана! Да живBе въ Нирвана, значи да 
изгуби своя индивидуаленъ животъ. Да, човBкъ трBбва да 
изгуби своя индивидуаленъ животъ. Когато 10-20 малки 
рBкички влBзатъ въ една по-голBма рBка, изгубватъ ли своя 
индивидуаленъ животъ? - Да, изгубватъ го. ТB го изгубватъ 
външно, повидимому, но вAтре въ голBмата рBка тB 
сAществуватъ. ПослB, когато тази рBка се влBе въ морето, 
сAществува ли? - Съществува. Човекъ като изгуби своя 
животъ, сAществува ли? - СAществува. Има едно условие при 
което човBкъ може да запази своята индивидуалностъ. В това  
условие има три методи, чрBзъ които човBкъ може да добие 
своето безсмъртие. ЧовBкъ трBбва да бAде изразителъ на 
висшата Божествена Любовь, която е носителка на живота. За 
да се прояви този животъ, той трBбва да има МAдростъ и 
Истина. 

Това сA отвлBчени въпроси. Сега ще ви направя едно малко 
сравнение, да видите какви отношения трBбва да има между 
Любовьта, МAдростьта и Истината. Ще взема за примBръ 
водата. Водата  има три състояния. Едното е жидкото й 
състояние, то е нормалното, естественото и състояние. Отъ 
лBво имаме твърдото състояние на водата, т. е. замръзването и; 
отъ дBсно имаме параобразното състояние на водата. Значи, 
водата може да стане твърда, като изгуби своята температура. 
Водата може да стане и параобразна, като увеличи своята 
температура. Е, въ какво седятъ тBзи два живота, въ какво се 
проявява той между свBта на жидката материя и между свBта 
на твърдата материя? ПрBдсавете си, че вие имате вода, а 
нBмате твърда почва. Вие казвате: най-важното нBщо въ свBта е 
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водата. ДобрB, приемамъ това, но прBдставете си, че нBмате 
почва, кAдB ще отиде всичката тази вода? Допуснете сега, че 
имате животъ въ себе си. Отъ Божествено гледище животътъ е 
подобенъ на водата - нищо повече. Такава е аналогията. Какво 
е отношението на водата къмъ твърдата почва и къмъ 
въздухообразната материя, такива сA и отношенията на 
Любовтьта, МAдростъта и Истината въ живота. Любовьта е 
естественото състояние на водата въ живота. МAдростьта 
прBдставлява твърдото и състояние, а Истината прBдставлява 
параобразното състояние на водата. СлBдователно, за да може 
водата да се прояви, трBбватъ и и твърда, и параобразна 
материя. Водата проявява своитB качества само въ твърдата 
почва, понеже тамъ растатъ всички сBменца. Като прониква 
прBзъ почвата, тя постоянно ги полива. Въ течното си 
състояние, обаче, водата може да засегне само тBхнитB корени. 
СлBдователно, прахътъ отгорB на цвBтята не може да се очисти 
отъ тази вода. Необходимо е значи частъ отъ тази вода, да се 
прBвърне въ пара,да се охлади въ въздуха и въ видъ на капчици 
да падне на земята и да измие листенцата и цвBтоветB отъ 
натрупалия се по тBхъ прахъ. Но всичката вода не може да се 
прBвърне въ пара; и всичката вода не може да се прBвърне въ 
ледъ. Законъ има за това. 

Сега вие като срBщнете нBкой мAдъръ човBкъ, казвате: този 
човBкъ е голBмъ мAдрецъ и като такъвъ, нему любовь не 
трBбва. Не, МAдростьта излиза отъ Любовьта. МAдростьта е 
едно състояние на Любовьта - нищо повече. Истината е пара, 
която се получава пакъ отъ водата при изпаряването и. Значи, 
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Истината е едно състояние на Любовьта - пара. МAдростьта е 
въ лBво, Истината е въ дBсно. 

Туй вAтрBшно разбиране е необходимо за вашия умъ, за да 
можите да си съставите една ясна прBдстава за вAтрBшнитB  
наредби на вашия животъ и да го направитB такъвъ, какъвто 
трBбва. Крайната цBлъ на вашия животъ е да принесе онBзи 
плодове, които сA необходими за вашето подигане. Азъ не 
искамъ да считате, че ако отидете при нBкоя каца съ медъ и го 
погледнете, близвате малко съ пръстъ, та това е животъ. Да ви 
кажатъ, че това е медъ и послB да ви лишатъ отъ туй благо, 
това не считамъ животъ. Не е въпросътъ само да близнете отъ 
този медъ, но вие имате право да го употрBбите.  

Казано е въ стиха: “Въ който градъ влBзете, казвайте, че е 
наближило вече Царството Божие”. Сега всички седите и 
чакате. Азъ ви казвам: наближило е за васъ Царството Божие! 
Вие казвате: ще дойде ли Христосъ? Аз ви казвам: МAдростьта 
е за васъ. - Ще има ли нBкой да ни учи? Казвамъ: Истината е за 
васъ. - Има ли нBкой да ни даде тази свобода? Това е 
неразбиране на нBщата. Истината, сама по себе си, носи 
свобода. МAдростьта, сама по себе си носи устой вAтрB въ 
човBка. А когато дойде Онзи, Той ще ни научи. Кога ще дойде 
Той? - Когато ние възприемемъ Царството Божие въ себе си. 
Щомъ  ние приемемъ Царството Божие въ себе си, тогава ще 
дойде и господарьтъ на това царство. Да възприемемъ Бога въ,  
себе си, това е една отъ най-великитB Истини въ свBта. Това е 
единъ  отъ най-великитB моменти въ живота ни. Всички 
сAщества въ свBта, отъ най-дребнитB до най-великитB, не 
желаятъ нищо друго, освBнъ да ги посBти Господъ за единъ  
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много кратъкъ моментъ. Да ви посBти Господъ само за една 
минута, или даже само за една секунда, това е най-великиятъ 
моментъ за душата ви. И това посBщение, колкото и кратко да 
трае, ще кажа на вашъ езикъ, ще ви държи топло прBзъ цBлата 
вBчностъ, докато свBтътъ сAществува. 

Сега ще ви приведа единъ примBръ, за да обясня една от 
своитB главни мисли. Той е слBдниятъ: въ миналото, още въ 
прBдисторически времBна, сAществували двB царства, двB раси 
въ свBта. ЕднитB сA били хора светящи, а другитB сA били 
тъмни хора, хора на тъмнината. И еднитB, и другитB, обаче, сA 
били еднакво умни и мAдри. Царьтъ на светящитB хора се 
казвалъ Ормуздъ-Дей. Царьтъ на чернитB се наричалъ 
Ариманъ-Таадъ. Това е митология, останала въ персийското 
учение. Въ царството на Ариманъ-Таада сA сAществували 
всички най-финни, най-усъвършенствувани орAжия и всBкакви 
задушливи газове. Тамъ имало голBми ограничения, навсBкAде 
владBялъ редъ и порядъкъ, но редътъ и порядъкътъ на онези 
наши съврBменни фабрични издBлия, редътъ и порядъкътъ на 
онBзи колелета, които се движатъ въ фабрикитB. Тамъ всичко 
било хармонично, но тежко но онзи, който дойде подъ зAбцитB 
на тия колелета! Той да му мисли! Хората отъ царството на 
Ормуздъ-Дея се ползували съ пълна свобода. Между тBзи двB 
царства имало постоянни войни, но нито еднитB нито другитB 
могли да побBдятъ. ВсичкитB най-усъвършенствувани орAжия, 
които поданицитB на царъ Ариманъ-Таада могли да 
изобрBтятъ, щомъ влизали въ царството на Ормуздъ-Дея, се 
прBвръщали на пара. ВсичкитB им коне, колесници, 
картечници, всичко се разтопявало въ царството на Ормуздъ-
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Дея, прBвръщало се въ пара. Тогава тB сA имали хиляди пAти 
по-усъвършенствувани картечници, отколкото тия, които 
сегашнитB културни хора иматъ. СегашнитB сA играчка на 
тогавашнитB. НBкои мислятъ, че само сега има такива 
усъвършенствувани орAжия. Какви страшни картечници е 
имало тогава! Ние виждамB, какви голBми огньове, какви 
силни електрически токове има по небето. ТB сA употрBбявали 
тогава тия токове, които и днесъ могатъ да се прилагатъ.  

НBкои отъ васъ казват: какво трBбва да правимъ? - Ще 
работитB споредъ правилата на поданицитB на Ормуздъ-Дея. 
Ще прBвръщате всички вещества на въздухообразни и 
лAчеобразни-нищо повече! Това е силата на праведния. И 
Христосъ, на едно мBсто отъ тази глава, казва: “Ето, азъ ви 
пращамъ, като агнета между вълцитB, не взимайте нито 
тържикъ, нито друго нBщо въ себе си!”  Защо? Защото ще ви 
обератъ. А тъй, като нBмате нищо, нBма какво да ви обиратъ. 
Като имате щомъ ви срещнатъ разбойници, ще взематъ 
всичкитB ви нBща. Тръгнете ли съ скAсани дрехи, съ скAсана 
шапка, съ скAсани обуща, като най-последенъ бBднякъ, като ви 
видятъ въ този видъ, ще кажатъ: бBднякъ е той, оставете го да 
си върви! Ако тръгнете съ единъ модеренъ цилиндъръ, съ най-
хубави дрехи и обуща, ще кажатъ, спрBте този, има какво да се 
вземе отъ него! Хората днесъ не могатъ да разбератъ, че се 
намиратъ въ една неприятелска страна и казватъ: защо трBбва 
да се отрека отъ богаството си? Ще се отречешъ, и оттатъкъ ще 
минешъ. Смъртьта, това е царството на Ариманъ-Таада. Когато 
умирате, вие сте въ тBхното царство. ТB ще взематъ всичко. И 
тогава Христосъ казва: “ПрBвърнете се..” На какво? - 
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ПрBвърнете се на едно въздухообразно вещество. Тъй бBше и 
съ Христа. Хванаха Го и Го заковаха на кръста. СBщитB тия 
поданици на Ариманъ-Таада Го сAдиха. Пилатъ бBше единъ 
отъ тBхнитB членове. ЕврейскитB свещеници сAщо бBха негови 
поданици. ТB произнесоха смъртната присAда, но какво стана 
послB? Христосъ имъ даде тBлото си, но възкръсна. Той се 
прBвърна на какво? - Той прBвърна материята на тBлото си въ 
лAчиста материя, минаваше прBзъ врати, и никой не можеше 
да Го види, да Го хване. РимскитB закони не можеха никAдB да 
хванатъ Христа. Той веднага изчезваше, ставаше невидимъ и тB 
питаха: накAдB отиде Христосъ? - нагорB. Лошото е, че 
Христосъ сега и нагорB, и надолу, навсBкAдB отива. Сега 
поданицитB на Ормуздъ-Дея приготовляватъ една атака на този 
свBтъ. Знаете ли каква атака? ТB вече сA приготвили своитB 
батареи и ще ги пратятъ къмъ този свBтъ. ТB ще прBвърнатъ 
всички въ параобразно състояние и изведнъжъ ще освободятъ 
свBта отъ неговитB грBхове. И всички вие, които ще минете 
прBзъ този Божественъ огънъ, ще освободите душитB си и ще 
бAдете свободни отъ робство. Ние казваме: всички хора ще 
трBбва да прBминатъ прBзъ този огънь. 

“Наближило е Царството Божие!” Царството Божие е едно 
параобразно състояние, което трBбва да прBмине прBзъ нашитB 
сърца, прBзъ нашитB умове, прBзъ нашитB души. Великъ е само 
онзи народъ, който има такива хора, такива поети, които 
могатъ да казватъ: “Наближило е Царството Бажие!” Запитайте 
който  и да е писателъ, който и да е поетъ, дали има другъ, по-
широкъ животъ отъ този? ТB ще ви кажатъ: не, нBма другъ 
животъ, освBнъ сегашниятъ. Нима днешниятъ денъ е най-
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важен? Не, днешниятъ денъ не е най-важенъ, не е и най-
голBмъ. СлBдователно, колкото повече отиваме къмъ сBверъ, 
днитB все повече и повече се увеличаватъ и като дойдемъ на 
сBверния полюсъ, имаме най-голBмиятъ денъ. Азъ зная, че 
имаме дни много по-голBми, отколкото тия на сBверния 
полюсъ. Има мBста въ космоса, дBто слънцето грBе съ 
милиарди години наредъ, има мBста пъкъ, дBто слънцето като 
залBзе веднъжъ, съ милиарди години е все нощь. Какъ бихте си 
обяснили всичко това, ако се намBрихте въ единъ такъвъ свBтъ, 
дBто деньтъ е дълъгъ милиарди години? ПрBдставете си само 
едно слънце, което е 75 милиона пAти по-голBмо отъ нашето, а 
нашето слънце е единъ милионъ и половина пAти по-голBмо 
отъ нашата земя, и тази земя се огрBва отъ това голBмо слънце! 
Каква прBдстава бихте имали вие за всичкитB нBща тогава? 
ПрBдставете си, че тия разумни сAщества отъ това слънце 
дойдатъ на нашата земя, ще има ли караница тогава между 
хората? - НBма да има никаква караница. Писанието казва за 
тази земя: “ВеселBхъ се на тази обитаема земя”. Има въ свBта 
една обитаема земя, въ която поданицитB на царъ Ормуздъ-
Дея, или чедата Божии ще могатъ да живBятъ. 

И тъй, сегашнитB вBрующи хора трBбва да изработятъ 
своитB възгледи за живота. Кои възгледи? Не е въпросътъ до 
нашитB външни вBрвания. Не е въпросътъ за външната страна 
на православието, на евангелизма, на католицизма, на будизма, 
или на какво и да е друго вBрую. Въпросътъ се отнася до 
вAтрBшната страна на живота. Не е въпросътъ да бAдемъ 
българи, французи, или германци, или каквито и да е. Това е 
външната страна на въпроса. Има единъ вAтрBшенъ въпросъ, 
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който трBбва да рBши всBка една душа, понеже слBдъ 20 или 30 
години вие ще се измBните и ще влBзете въ новитB  условия на 
живота. Вие отъ сега трBбва да изучавате небесния езикъ. 
НBкои ще кажатъ: когато дойде Христосъ, ще ни научи. Когато 
дойде Христосъ? Че какво е това разбиране? Христосъ казва на 
своитB ученици: “Идете и проповBдвайте Евангелието на 
всичкия свBтъ, и азъ ще бAда съ васъ до скончанието на века.” 
Тогава защо Го очаквате отгорB? Значи, споредъ сегашнитB 
схващания на религиознитB хора, Христосъ и светиитB сA горB 
на небето. Кой е тук тогава? Само грBшнитB хора ли? Като 
казва Христосъ на ученицитB си да отидатъ  и да проповBдватъ 
Евангелието какво значи? - Да отидатъ да проповBдватъ само 
на грBшнитB хора, които сA тука на земята. Тогава, на кого ще 
проповBдвамB, и кой ще проповBдва? И дBйствително, споредъ 
туй разбиране ако останатъ глупавитB хора да проповBдватъ, 
само глупави работи ще се проповBдватъ. Значи Христосъ е въ 
този великъ свBтъ, който засBга душитB на всички хора. И така, 
за всBки единъ отъ васъ, който иска да се посвети на това 
учение, казватъ: той не е правовBренъ. Въ какво седи 
прававBрието? Нека имаме една норма за прававBрието. Кой 
човекъ е правовBренъ? ПравовBренъ човBкъ, споредъ мене, е 
този, който не отнима живота на другитB хора, на подобнитB 
си. Споредъ мене, правовBренъ човBкъ е този, който носи 
свBтлина  на подобнитB си. Споредъ мене, прававBренъ човBкъ 
е този, който носи свобода на подобнитB си. Под “подобни” 
разбирамъ всички онBзи сAщества, въ които има съзнание. Има 
нBкой нBща, дBствително, въ които нBма съзнание. Единъ 
изсъхналъ клонъ, запримBръ, нBма съзнание въ себе си. Ако 
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отрBжешъ единъ клонъ отъ нBкоя лоза и видишъ, че отъ него 
текатъ сълзи, значи въ него има животъ. Разумниятъ лозаръ 
казва на тази пръчка: “Ти ще повърнешъ своитB сокове надолу 
къмъ коренитB и тогава ще проектирашъ своя животъ въ 
останалитB три пръчки, които азъ оставихъ на лозата”. По този 
начинъ азъ съмъ дошелъ до слBдното заключение: всBки поетъ, 
всBки музикантъ, всBки художникъ е сборъ отъ велики души. 
За да се прояви единъ великъ поетъ, трBбва хиляди гениални 
души да се събератъ на едно мBсто. За да се прояви единъ 
великъ художникъ, трBбва хиляди разумни, гениални души да 
се събератъ на едно мBсто. За да се прояви единъ великъ 
музикантъ, трBбва хиляди разумни души да се събератъ на едно 
мBсто и да се изразятъ чрезъ него. За да се прояви единъ великъ 
Учителъ, трBбва всички разумни души да се събератъ въ него. 
НBкой отдBлятъ Христа, разглеждатъ Го като нBщо отдBлно. 
Не. Христосъ е съвокупностъ на всички разумни души. И 
когато се казва въ Писанието, че за обръщането на една грBшна 
душа къмъ Бога, настава голBма радостъ между ангелитB, какво 
се подразбира? Това подразбира, че Христосъ прави тBсна 
връзка между душитB. Кои сA ангелитB? - Всички онBзи 
разумни души, които живBятъ заедно съ Христа. ГолBма 
радостъ настава между всички души, когато нBкой грBшникъ 
възприеме учението на Любовьта, МAдростьта и Истината. 

Сега  мнозина  отъ насъ много се запитватъ: обича ли ме 
Христосъ? Този въпросъ ми се вижда много чуденъ. Когато 
слънцето изгрBе, и азъ туря  гърба си къмъ него да ме грBе, на 
мBсто ли е въпросътъ дали слънцето ме обича? - Щомъ 
слънцето грBе, обича те, разбира се. Отворилъ съмъ една книга 
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на слънчевата свBтлина, чета и я питамъ: дали ме обича 
слънцето? - Щомъ се ползувашъ отъ неговата свBтлина и 
можешъ да четешъ книгата, обича те, разбира се. ВсBка  
възвишена и благородна мисълъ, която прониква въ тоя умъ; 
всBко благородно и възвишено чувство, което прониква въ 
твоето сърце и всBко възвишено и благородно желание, което 
прониква въ твоята душа, това е Христосъ, Който прониква. 
Той е единъ възвишенъ, колективенъ Духъ, единъ колективенъ 
импулсъ. Това не си ти. Туй, дето казвашъ: азъ направихъ това 
нBщо, азъ написахъ това стихотворение - това е дяволското въ 
свBта. Ами, че за да напишешъ това стихотворение, ти изяде 
четири кокошки, изпи три кила вино, изяде една хубава баница. 
Добре, като казвашъ, че ти си го направилъ, направи това нBщо 
безъ кокошкитB, безъ виното, безъ баницата. Не мога. Тогава, 
признай това и кажи въ себе си: азъ, кокошкитB, винцето и 
баницата написахме това стихотворение. Това е учението! 
ТрBбва да знаете, че сегашното християнство дължи своя 
животъ на живота на онBзи хиляди мAченици, които сA се 
пожертвували за благото на другитB. А сега хората се спиратъ 
и казватъ: кой е праведенъ? - Праведни хора сA само тBзи, 
които сA пожертвували своя животъ за другитB. Това нBщо ние 
трBбва да признаемъ и да не мислимъ, че сегашния животъ, 
който имаме, е нашъ. Не, ние дължимъ своятъ животъ на 
другитB. НBкой казва; азъ имамъ право да мисля, както искамъ. 
Не съмъ ли свободенъ? Да, братко, ти трBбва да знаешъ, че си 
само единъ конецъ отъ цBлото вAже. Ти дължишъ твоя умъ, 
твоитB мисли и чувства на хиляди други братя, които ти 
помагатъ. 
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Не мислете, че въ великото БBло Братство има нBкакви 
амбиции, като нашитB. Не, когато нBкой замисли да напише 
нBщо, веднага много БBли Братя се събиратъ около него и 
казватъ: чакай да му помогнемъ! ТB се радватъ на всBко нещо, 
което излезе отъ перото на когото и да е. Не  мислете, че 
всичко, което напишете, е най-хубавото, най- гениалното. 
НBкой пAть нарисувате нBкой картина и мислитB, че е най- 
гениална. Не, не е така. Вие за въ бAдеще именно ще 
напишете, ще рисувате и то все по-хубави и по- хубави нBща. 
На земята ще пишете и ще рисувате красиви човBци, а на 
небето ще пишете и ще рисувате красиви ангели. На земята ще 
пишите човBшка поезия, на небето ще пишете ангелска поезия. 
На земята ще рисувате човBшки картини, на небето - ангелски. 
Азъ говоря само за поезията и художеството, но има хиляди и 
милиони работи още, съ които може да се занимавате. 
СегашнитB хора не магатъ да се убBдятъ въ това, че на небето 
има работа за всички души. ТB казватъ: азъ не мога да бAда 
поетъ, художникъ или музикантъ, тогава какво ще бAда? 
Изредятъ още нBколко такива поетически работи и казватъ 
най-послB: е, тогава работникъ ще бAда, ще става единъ 
обикновенъ работникъ. Но знаете ли, че и най-обикновенитB 
работници въ това велико царство на Ормуздъ-Дея сA по-
велики отъ всички наши най-велики философи и поети? Какво 
ще кажете на това отгорB? ВсBки единъ отъ тBхъ може да 
напише нBщо много по-красиво и велико, отколкото всBка една 
строфа която би написалъ най-великия поетъ тукъ на земята. А 
при това, тB заематъ такова скромно положение! ТB знаятъ, че 
въ вечностьта има редъ условия, при които човBкъ може да се 
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прояви. Има единъ законъ за това, но ти ще чакашъ своето 
врBме - нBма да бързашъ. За всBка душа Богъ е опрBдBлилъ 
единъ моментъ, когато трBбва да се прояви. За този моментъ тя 
трBбва да чака хиляди и милиони години. Ще дойде твоятъ 
денъ, когато ще ти кажатъ: излезъ да се проявишъ! И тогава 
всичкото небе ще се прояви чрезъ тебе. Готовъ ли си за този 
моментъ? А сега, ще излBзешъ нBкAде на сцената, ще 
издекламирашъ едно стихотворение отъ Вазова, или отъ когото 
и да е, и ако не можешъ да го издекламирашъ добре, или ако го 
забравишъ, ще ти кажатъ: слBзъ отъ сцената! Но когато ти 
издекламирашъ това, което небето иска чрBзъ тебе, тогава и ти 
ще останешъ доволенъ отъ себе си, и другитB ще останатъ 
доволни отъ тебе. СлBдователно, всBки единъ отъ насъ трBбва 
да бAде готовъ за този великъ моментъ. Този великъ моментъ 
не е само за насъ, но и ангелитB се приготовляватъ за него. 
Когато Богъ обедини всички въ едно цBло, тогава ще дойде 
часътъ да се проявите. Тогава ще дойде вашиятъ денъ. 

НBкои хора обичатъ да се обличатъ добрB, да иматъ хубави 
дрехи. Хубаво е всичко това, но все още не знаете, какво нBщо 
е хубавата дреха. НBкоя дама казва: булската дреха е хубава. 
Не , ще дойде денъ когато ще облBчете най-хубавата дреха, 
която ще ви задоволи. Единъ денъ Богъ ще ви даде най-хубавия 
умъ, най-красивото сърце, най-разумната душа. Тогава духътъ 
ви ще се облBче въ най-красивата дреха и така ще излBзете на 
сцената. Това нBщо засBга малко вашето щестлавие и вие 
казвате: хайде да видимъ! Не, ще дойде денъ за всички 
съврBменни хора, когато ще бъдатъ облечени въ Божествения 
животъ. Това именно трBбва да бAде въ насъ, като единъ 
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импулсъ. Всички трBбва да казвате: “Наближило е вече 
Царството Божие!” Между хората трBбва да има миръ! И ние 
казваме: ние сме противъ орAжията, не употрBбяваме никакво 
орAжие. Да ние нBма да употрBбимъ едно орAжие като 
днешнитB, но ще употрBбимъ друго. Какво оръжие ще 
употрBбимъ? - Нашето орAжие е такова, че когато срещнемъ 
единъ убитъ човBкъ, ние го въздигаме, ние го въскрасяваме. 

Ще ви приведа единъ примBръ за единъ духовникъ, който 
много обичалъ каймакъ, но жена му била по-голBма любителка 
на каймака отъ него, та докато той се наканилъ да хапне, жена 
му го изпрBварвала. Цели 30 години той самъ си квасилъ 
млBкото, но щомъ се приготвело, жена му веднага успBвала да 
обере каймака. Най-послB единъ денъ той взима гърнето съ 
подквасеното млBко, занася го въ църквата и тамъ го заключва. 
Обаче жена му и тамъ успBва да го намBри. Отключва 
църквата, намира млBкото, обира каймака и за да прикрие 
постAпката си, взима съ пръстъ малко отъ млBкото и намазва 
мустацитB на иконата свети Никола, да изглежда, какво свети 
Никола изялъ каймака. Връща се свещеникътъ, търси млBкото, 
намира го, но каймакътъ пакъ липсва. Поглежда , вижда на 
мустацитB на свети Никола слBди отъ млBко. “А”, казва той, 
“не се надBвахъ на тебе, свети Никола! - ЦBли 30 години ти 
служа, и ти да ми изядешъ каймака! Повече нBма да ти служа.” 
ЗабBгва той изъ свBта, съ цBлъ да намBри лесенъ начинъ да се 
прBхранва и да яде каймакъ, свободенъ отъ жена си и отъ свети 
Никола. Обаче свети Никола искалъ да му даде единъ добъръ 
урокъ и тръгва подирB му, като старецъ, и го запитва: накAде 
отивашъ синко? Разправилъ му той своята история: бBхъ 
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религиозенъ човBкъ, но обичах каймакъ да си похапвамъ. Жена 
ми постоянно го изядаше и азъ скрихъ гърнето съ млBкото отъ 
нея въ църквата, но въ мое отсAствие свети Никола го изялъ, 
затова азъ се отказахъ да му служа повече и забBгнахъ и отъ 
него. - Е, случватъ се такива работи, грBшни сA харата, казва 
му старецътъ. Тръгва старецътъ съ него. Наближаватъ едно 
село. Казва му старецътъ: остани съ мене въ това село. Отиватъ 
въ една кAща. Запитва свети Никола: имате ли нBкое болно 
дBте? - Имаме. Влиза той вътрB, прBглежда дBтето, поисква 
едно корито  и топла вода и започва да кAпе дBтето. Като го 
измилъ, нарBзва го на части: корема му, краката, изважда очите 
му, отрBзва ушитB - изобщо, нарBзалъ го като нBкой хирургъ. 
Следъ това взима всBка частъ отъ тBлото му, и го поставя на 
своето мBсто. ДBтето изведнажъ възкръснало, оживBло. 
Свещеникътъ като гледалъ всичко това, казалъ си: “ето една 
много лесна работа, ще мога да постAпвамъ и азъ така” и лесно 
ще си изкарвамъ каймака. На другия денъ той казва на стареца: 
старче, азъ бързамъ, имамъ малко работа, та ще те оставя. Той 
искалъ да отиде въ друго нBкое село, самъ да лBкува, та по този 
начинъ да си искарва пари за каймакъ. Свети Никола му 
казалъ: добрB, синко, когато се намBришъ  въ нBкакво 
затруднение, повикай ме, азъ ще дойда. РаздBлятъ се и 
свещеникътъ отива въ съсBдното село. Влиза въ една кAща и 
пита: имате ли нBкое болно дBте? - Имаме. Влиза той вътрB и 
започва да го лBкува тъй както видBлъ отъ стареца. НарBзва 
дBтето на части, нарежда всBка частъ на своето мBсто и чака да 
се съживи дBтето. Чака, но частите, не се залBпватъ, дBтето не 
се съживBва. Той се намира въ затруднение и скоро извиква 
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свети Никола. Дохожда старецътъ, нарежда частитB на дBтето, 
възкръсява го и му казва: “ТрBбва да знаешъ, че свети Никола 
не яде каймакъ!” 

И ние, съвременнитB хора, сме отъ тBзи, които искаме отъ 
Господа това-онова и като не ни го даде, отказваме се отъ 
убBжденията си и казваме: въ нищо не вBрвамъ вече, отказвамъ 
се отъ Бога, всичко въ този свBтъ е празна работа. Не, това е 
заблуждение. Кое е вBрно тогава? Има нBщо вBрно въ този 
свBтъ. Има едно дълбоко убBждение въ всBка  душа, то е 
убBждението за Царството Божие. Казвайте: “Наближило е въ 
насъ Царството Божие!” И сега, и преди 2,000 години Христосъ 
е проповBдвалъ и казвалъ: “Идете проповBдвайте Словото 
Божие. Азъ ще бъда съ васъ до скончание вBка”. И казва се въ 
другъ стихъ: “Ако вие прBбAдете въ мене, и азъ ще прBбAда въ 
васъ. ДBто бAдете събрани двама или трима души въ мое име, 
и азъ ще бAда между вас. И каквото попросите въ мое име, ще 
ви се даде. Тогава азъ и Отецъ ми ще направимъ жилище за 
васъ”. Вие може да тълкувате тия стихове по единъ, или по 
другъ начинъ, по който Богъ се изявява на своитB избрани. 
Единъ великъ музикантъ се изявява само на своитB избрани, на 
своитB способни ученици. Великиятъ художникъ, или поетъ, 
или склупторъ се изявява само на своитB способни, на своитB 
най-даровити ученици. На обикновенитB си ученици той не се 
изявява. СлBдователно, ако ние сме готови да пожертвуваме 
своя животъ, сили и здраве, както и всичко друго заради 
Господа, ние ще бAдемъ въ състояние да прBтърпяваме всички 
мAчнотии и страдания въ този свBтъ, безъ да се усъмнимъ въ 
Бога. Въ насъ  има една възвишена и благородна душа. Защо да 
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се съмнBваме въ Бога? Кой е причината на всички наши 
страдания, които сAществуватъ сега въ свBта? Богъ ли е 
причина, или ние сами? Кой е причина на онBзи вAтрBшни 
страдания и терзания? Ние казваме че дяволътъ ни мAчи. Как 
може да ни мAчи дяволъть? Или ние се мAчимъ, или дяволътъ 
ни мAчи. Когато нBкой момъкъ се влюби въ нBкоя мома, кой го 
мAчи? Дяволътъ ли го мAчи, та плаче? Не, той самъ се мAчи, 
иска нBщо, което не е позволено. Хубаво, ако малкото братче 
се влюби въ окото на своето сестриче и поиска да му го извади, 
на мBсто ли е тази любовь? Ако другото братче се влюби въ 
другото око и каже: Дай да го извадя - това на мBсто ли е? 
Какво ще стане съ сестричето? - Ще ослBпBе. ПослB, пакъ 
дойде братчето, иска ухото му. СлBдъ това другото. Защо? 
Защато се влюбило въ него. Оставете се отъ тази любовь, която 
заробва хората. Тази любовь сAществува въ свBта. Вие сте я 
опитвали. Ако искате, може да я прилагате, но дойдете ли до 
Божествената любовь, която създава живота, вие трBбва да 
имате едно опрBдBлено поняние. Тя не създава противорBчия 
въ живота. За сега постAпвате по човBшки, но когато дойде 
Божественото въ васъ, то ще внесе Божествената Любовь, 
която ще ви направи силни, мощни. Тя ще направи вашитB 
мисли устойчиви. НепрBменно трBбва да имате тази любовь въ 
душата си! Тя започва съ слBдното: запримBръ, дойде при васъ 
нBкой вашъ братъ и ви прочете двB строфи, които написалъ. 
ВлBзте въ положението му, зарадвайте се, като че вие сте го 
писали! Вие слушате, недоволни сте, казвате: защо да не съмъ 
азъ! НBкой направилъ една рисунка, покаже ви я. Зарадвайте 
се, не казвайте защо да не съмъ азъ? НBкой придобилъ нBкакво 
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наслBдство. Зарадвайте се за него! НBкой се облBкалъ  хубаво. 
Зарадвайте се за него! Ами че една птица може да бAде по-
хубаво облBчена, отколкото ние самитB. Туй е вAтрBшното 
безкористие, което всBки християнинъ трBбва да храни въ себе 
си. Ние трBбва да  считаме мислитB, чувствата и желанията на 
своитB братя като наши собствени; да бAдетъ за насъ тъй 
свещени, както сA и нашитB. А сега? Дойдемъ до нBкой 
православенъ, или евангелистъ, или будистъ и веднага казваме: 
той е антихристъ. Защо? Защото не е въ православната църква. 
Като че Христосъ е влBзълъ въ православната църква! Като че 
въ православната църква свещеницитB не се биятъ съ 
кандилницитB! Че кой свещеникъ служи на Бога безъ пари? Ще 
кажете: напада ни! Не, покажете вие вашето учение! Покажете 
вашия Учитель! Покажете вашия идеалъ прBдъ свBта! Нека не 
се позори Христосъ! Не ви нападамъ азъ, но вие сквернитB 
Христовото име. Каквито и да бBха евреитB, но тB поне 
почитаха Мойсея. А вие съ каква почить ще се похвалите 
днесъ? Съ какво се почита днесъ Христосъ между 
ХристиянскитB народи? 

Казва се въ Евангелието: “Не противи се злому! Ако те 
ударятъ отъ едната страна, дай си и другата страна! Любете 
враговетB си! Да възлюбишъ ближния си, както себе си! Да 
възлюбишъ Господа Бога твоего съ всичкото си сърце!” Всичко 
това изпълнено ли е? Щомъ дойде да се каже една Истина, 
казватъ: Истината е горчива. Не, азъ не казвамъ, че Истината е 
горчива. Споредъ мене, Истината е нBщо сладко. Когато азъ 
говоря на хората за Истината, азъ говоря едноврBменно и за 
ЛюбовBта  и за МAдростьта, и за Правдата, и за доброто, и за 
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мира - изобщо между хората трBбва да сAществуватъ тия 
добродBтели. Ти можешъ да бAдешъ французинъ, 
англичанинъ, германецъ, българинъ, или каквота и да е, но 
какво ти прBпятствува да живBешъ съ всички хора любовно? 
Даже и съ едно агне, и съ една кокошка, и съ едно дърво, нищо 
не ни  прBпятствува да живBемъ по човBшки. Между едно 
дърво и тебе има една връзка. Това дърво нBкога може да ти 
бAде полезно. Туй че нBкое сAщество е животно или растение, 
то се отнася само до външната страна на въпроса, до формата. 
Това сA само външни отношения. ВъншнитB отношения, 
формитB трBбва да се изключватъ. Важното е вAтрешната 
връзка. Казвате: има една православна църква. Радвамъ се, нека 
има една православна църква, но нейнитB богомолци трBбва да 
иматъ сърца чисти, като най-бистритB извори, а не мAтни. Азъ 
зная, че бистритB извори идатъ отъ дълбоко, а мAтнитB извори 
идатъ отъ плиткитB мBста. СлBдователно ако има свBтлина, 
нека бAде най-хубавата свBтлина, отъ която човBшкитB очи да 
не ослBпяватъ. ЧовBкъ може да ослBпBе даже и при слънчева 
свBтлина, ако гледа дълго врBме на слънцето. Има една 
свBтлина, при която ние не можемъ да ослBпBемъ. 

Казва Писанието: “Наближило е Царството Божие”. И 
тогава у всинца ни трBбва да се събуди само една велика идея. 
ГдB сA нашитB братя? ГдB сA нашитB сестри? Питамъ: какъ ще 
си обясните слBдния фактъ, слBдното противорBчие? Единъ 
човBкъ до вчера ви е величаялъ, да вчера ви е любилъ, а утрB се 
обръща противъ васъ и говори най-грознитB, най-сквернитB 
нBща. СAщия човBкъ ли е той? Не е сAщиятъ човBкъ. Има 
множество на съзнанието. Онзи вашъ приятелъ, който ви 
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обичаше, и който живBеше въ това тBло, изчезва и сега въ 
сAщото тBло дохожда да живBе другъ, който ви мрази. Този 
послBдния е отъ царството на Ариманъ-Таада. Той може да ви 
припише такива прBстAпления, каквито и не сте сънували. Азъ 
зная много такива случаи. НBкой пAтъ, нBкой каже на нBкой 
мAжъ: знаешъ ли, азъ видBхъ жена ти съ еди-кой си на 
разходка. Изведнъжъ космитB на този човBкъ настръхватъ. 
Жена му нBкAдB въ университета посещава лекции, учи се, а 
той се безпокои. Питамъ, какъ е възможно такова съмнBние? 
Това човBшката душа ли е, която може така да се прояви? Азъ 
се чудя, какъ може човекъ така да изопачи фактитB! Азъ зная 
много свещеници, които съзнателно изопачаватъ Истината. 
Това не са свещеници, това не сA свBтли духове, това не сA 
поданици отъ царството на Ормуздъ-Дея. Един човBкъ, който 
може да ми снеме главата; единъ човBкъ, който може да ми 
извади сърцето; единъ човекъ, който може да се подиграе съ 
мене, азъ не го считамъ за свой братъ. Нито мене може да 
считате за вашъ братъ, ако и азъ постAпвамъ така. Азъ считамъ 
за братъ този, който може да ме извади отъ тинята. Ако азъ 
извадя една жена отъ тинята и за да я извлBка отъ тамъ я 
пригърна, а тя послB говори лошо за мене, казва, че съмъ я 
пригръщалъ, питамъ: тази жена спасена ли е? Щомъ тази жена 
допуща, че съ нея се върши прBстAпление, такава жена лесно 
се подкупва. Тази жена заслужава ли спасение? Не, тя пакъ 
отива въ тинята, тя не е спасена. Азъ се чудя съ  хората при тия 
имъ прояви! Това наричамъ множественостъ. Азъ имамъ другъ 
терминъ за това нBщо: сродна двойственостъ на човBшкото 
съзнание. Това не е Божественото. Щомъ въ съзнанието на 
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единъ чавBкъ има раздвояване, щомъ той може да говори и 
така, и иначе, това не е Божествено. Когато дойде Царството 
Божие въ васъ, ще има само една мисълъ. Това значи да 
познаваме себе си. По нBкой тAть ти чувствувашъ, че въ тебе 
се яви нBщо странно, ти излъжешъ себе си и при това казвашъ: 
интересътъ ми диктува така да постAпя. Не ти ще отхвърлишъ 
този интересъ. Това не си, нищо повече. Този твой интересъ ще 
те погуби. Знай, че Любовьта иде само отъ Бога. Ти увBренъ ли 
си, че онзи, който ти казва, че те обича, та това е любовь? Ами 
ако азъ те любя като единъ вълкъ, тогава? Ако е въпросъ за 
любовь, нека бAде истинска любовь, нека ти говори съ езика 
на любовьта. Всинца вие трBбва да проповBдвате: ”Наближило 
е Царството Божие!“ Нека тази любовь бAде между братята, 
нека бAде между приятелитB, нека бAде между вBрующитB, 
нека бAде между всички и навсBкAдB! НBкой казва, че билъ 
роденъ отъ Бога. Чудни сA тия хора, които казватъ, че били 
родени отъ Бога, а при това нBматъ никакви плодове. Какво ще 
бAде, ако нBкой казва, че е роденъ отъ Бога, а роденитB отъ 
него сA вълчета? Не, Христосъ е казалъ прBди вBковетB: 
“Дървото се познава само по плодоветB си”. ВсBки човBкъ се 
познава по своитB дBла; всBки човBкъ се познава отъ своитB 
чувства, отъ онова възвишеното и благородното въ него. Ние 
не живBемъ за хората, ние живBемъ въ единъ Божественъ 
свBтъ, прBдъ лицето на онBзи наши братя, между които единъ 
отъ първороденитB е Христосъ. Говоря ви за Христа, понеже 
Него познавате. Христосъ е изразъ на Любовьта, на 
абсолютното безкористие. Да бAдешъ християнинъ, значи да 
бAдешъ абсолютно безкористенъ - нищо повече. НBмашъ ли 
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туй съвършено безкористие, ти не можешъ да бAдешъ 
християнинъ, ти може само да носиш името хритиянинъ. 
Абсолютно безкристие и пълна любовь! Да любишъ Бога съ 
свичкото си сърце, да любишъ ближния си като себе си и да 
любишъ враговетB си, това е християнското учение.  

Чудни сA постAпкитB на съврBменнитB хора. Менъ ми 
разправиха случаи отъ църковнитB събори. Какъ може да се 
обясни това противоречие? Тамъ нBкои сA казвали: човBкъ, 
който се гнуси отъ вино и отъ месо, да се изхвърли отъ 
църквата! Това сA гръцки разбирания.  Не е Латинската раса, 
която може да донесе на свBта една по- висока култура. 
РимлянитB не донесоха нBкаква висока култура. ТB оставиха 
само едно римско право, което внесе насилието въ свBта. 
Единствениятъ народъ, който носи сила, това е саксонската 
раса. Въ тBхъ моралнитB чувства сA силно развити, но за въ 
бAдеще ние желаемъ да  имаме единъ народъ, въ който 
моралнитB чувства да бAдатъ още по-силно развити. 

Христосъ казва: “ПроповBдвайте, че е наближило Царството 
Божие”. 

Сега, въ цBлия свBтъ се образува едно ядро отъ хора: 
англичани, французи, германци, американци, китайци, японци, 
българи, сърби, турци, черни, па и всBкакви, които образуватъ 
една нова раса въ свBта, единъ народъ съ по-други схващания 
отъ сегашнитB, съ другъ моралъ. Кой групирва всички тия 
хора? - Ормуздъ-Дей, или ще кажемъ, че Христосъ ги 
групирва, или закона на Любовьта, или великиятъ Божественъ 
законъ ги привлича, за да се опознаятъ и работятъ заедно. 
Какво име ще се даде на тази сила, която ги привлича, то е все 
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едно. Най-после азъ казвамъ: българитB могатъ ли да дадатъ 
единъ контингентъ отъ такива хора? - Могатъ. Нека всички 
благородни хора отъ православната, или отъ евангелиската, 
или отъ католическата църкви, нека всички свещеници и 
владици да излBзатъ на сцената! Не е въпросътъ за този за онзи. 
Нека всички излBзатъ. Нали всички сA християни? Това е 
Христовото учение, да се проповBдва Любовьта. Туй учение е 
обзело цBлия свBтъ. И ако българитB не изпратятъ тамъ свои 
поданици, тB ще изгубят. ОнBзи народи, които изпратятъ тамъ 
свои поданици, името имъ ще се запише въ това велико 
царство, а онBзи които не изпратятъ свои поданици, името имъ 
ще се зачеркне, и отъ тBхъ поменъ нBма да остане. Казва 
Писанието отъ прBди хиляда години: “ОнBзи народи, които не 
служатъ на Бога, нBматъ никакво бAдеще”. СлBдователно, 
трBбва да има единъ вAтрBшенъ моралъ, единъ вAтрBшенъ 
животъ, който може да сплоти този народъ. Ами че всBки 
единъ народъ е като единъ организъмъ! Кое е най-видното въ 
човBка? - Главата. Кое е най-красивото? - Лицето. Кое е най-
изразителното? - ОчитB. Кое е най-подвижното? - РAцетB и 
краката. На първо мBсто значи е човBшката глава. Глави трBбва  
да иматъ съврBменитB християни! Казва Писанието: “Глава на 
църквата е Христосъ.” Църквата, това е тBлото на Христа, а 
всички хора съставляватъ членове на тази църква. Значи отъ 
главата иде всичко! Тъй че онBзи идеи, онBзи мисли, които 
проникватъ въ църквата, тB са сAщинскитB. Та, казвамъ: 
оставатъ ви три нBща, които трBбва да внесете въ себе си. Вие 
ги имате, но като кажете, че сте християни, че сте новородени, 
това подразбира, че трBбва да растете. Радвамъ се, че сте 
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новородени, но казвамъ: трBбва да израснешъ, братко още 
повече. НBкой казва: азъ съмъ работилъ. Радвамъ се, братко, но 
още повече трBбва да работишъ. Азъ съмъ писалъ. - Още 
повече ще пишешъ. Азъ съмъ рисувалъ. - Още повече ще 
рисувашъ. Всички вие трBбва да се стремите да приготвите 
вашето бAдеще. Има единъ славенъ моментъ, за който трBбва 
да се приготовлявате. Радвайте се за вашето бAдаще, радвайте 
се за това, което ви чака! Когато срещнете единъ уменъ човBкъ, 
нека ви причини радостъ; когато срещнете единъ красивъ 
човекъ, нека ви причини радостъ; като срещнете единъ човBкъ 
съ характеръ, нека ви причини радостъ! Щомъ видимъ нBщо 
хубаво, нBщо добро, нBщо възвишено и благородно, въ каквото 
и да е отношение, нека ни причинява радостъ. 

Казва Писанието: “Молете се единъ за другъ, да ви се 
изцBлятъ всички недAзи”! Единство трBбва сега на хората! 
Единство въ Любовьта, а туй единство е множество. Единство 
въ МAдростьта, а тази МAдростъ е множество. Единство въ 
Истината, но тази Истина е множество. Единство въ Правдата, 
но тази Правда е множество. Единство въ ДобродBтельта, но 
тази ДобродBтелъ е множество. Въ всичкото това множество 
хората трBбва да помогнатъ на себе си, трBбва да помогнатъ и 
на другитB. Това е което Христосъ е донесълъ въ свBта; това е, 
което се проповBдва и сега 

“Наближило е Царството Божие”! Туй Царство Божие сега е 
прBдъ вашия прагъ. И ако вие доброволно не отворите вратата 
на вашето царство, единъ денъ тази врата ще стане 
параобразна, кAщата ви ще стане параобразна и вие ще 
останете безъ стаи, безъ врати и безъ прозорци. И тогава 



205 

 

Истината може да дойде за васъ, но тази Истина нBма да ви 
ползува. Доброволно трBбва да пожертвувате всичко за 
Царството Божие! 

И тъй, въ който градъ и да влBзете, кажете: “Наближило е 
Царството Божие”. 

 
 
 

БесBда, държана отъ Учительтъ, на 29 мартъ 1925 г. въ 
гр. София. 
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РAката съблазнява. 
 

“(8) и ако те съблазнява рAката ти или ногата ти, отсBчи 
ги и хвърли ги отъ себе си: по-добрB ти е да влBзешъ въ 

живота хромъ или клосенъ, а не съ двB рAцB и сA двB нозB да 
бAдешъ хвърленъ въ вBчния огънь.1” 

 
“Ако те съблазнява рAката ти” … Вие ще намBрите този 

стих нBкAдB изъ Евангелието. Нашата рAка може ли да ни 
съблазнява? - Възможно е. ВсBка вBщь, всBки прBдметъ, всBка 
сила, или всBко тBло, които ние владаме, може да ни 
съблазнятъ, но тази съблазънь може да произведе една 
неприятность, или едно нещастие за нашия животъ. Преди 
повBче отъ 40 години синътъ на единъ български свещеникъ, 
нBкAдB изъ варненско, въ село Николаевка, едноврBмешната 
Хадърча, ималъ свой пистолетъ, или както го казватъ турцитB, 
чифте, като тия, съ които си служатъ военнитB, и една вечерь 
взима пистолета си и го напълва съ голBми, едри куршуми. 
ПосрBдъ нощь, обаче, той става, изважда ядрата отъ пистолета 
и го напълва съ съчми. Сутриньта изсипва и съчмитB отъ своя 
пищовъ и оставя въ него само дрипитB и го туря на пояса си. 
ПрBзъ деня отива на купището, или както го казватъ хорището, 
и тамъ се сважда съ момцитB. За да ги наплаши, той изважда 
пистолета си и го насочва срBщу тBхъ. Щрака, но пищовътъ не 
хваща. Туря тогава гърлото на пищова прBдъ устата си, за да 
види, какво има въ него и духва, но като духналъ, пищовътъ 
този пAть изгърмява въ устата му. И какво става? - ОчитB му 
                                                 
1 Матей 18:8 
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изпAкватъ, ставатъ голBми, като на жаба, лицето му се 
обезобразява, като на нBкой канибалистъ. Този младъ момъкъ 
не умрB, той се излBкува, но прBзъ цBлия си животъ помни 
съблазъньта на своя пищовъ. СлBдователно, всBки човBкъ, 
който има рAка, която го съблазнява, тя е неговиятъ пищовъ. 
РAката е изразъ на разумното въ човBка. Само разумнитB хора 
иматъ рAка. Само разумнитB хора иматъ огнестрBлни орAжия. 
Само тB могатъ да носятъ огнестрBлни орAжия. И боговетB 
иматъ огнестрBлни орAжия. Понеже човBкъ минава прBзъ 
голBмите свBтове, минава за голBмъ, иска да се мBри съ 
боговетB, затова и той носи орAжия. ТрBбва да посBтите нBкоя 
културна страна, да сте на мBстото на нBкой отъ тBзи великани, 
или както ги наричатъ безстрашнитB, т. е. да сте на мBстото на 
онBзи, които отъ нищо не се страхуватъ, които сA надъ всичко, 
да видите, как бихте се чувствували. Ако питате българина 
какъвъ е, той ще ви каже, че е отъ тия безстрашнитB, които отъ 
никакво орAжие не се боятъ. Но я да почнатъ да падатъ ония 
гранати отъ орAдия около него, ще се види колко е отъ 
безстрашнитB. Да му мисли този, който е близо до гранатитB! 
Питамъ: въ какво седи красотата на човBшкия животъ? Въ 
разрушението ли, или въ съграждането? Въ лъжата ли, или въ 
Истината? Въ МAдростьта ли, или въ глупостьта? Въ Правдата 
ли, или въ неправдата? 

СъврBменнитB хора казватъ: самата природа така е наредила 
нBщата. ДBйствително, така ги е наредила природата, но ако за 
всичко, което става въ свBта, казваме, че природата го е 
наредила, азъ съжалявамъ тази природа. Ако природата, 
наистина, е наредила всичко, което става въ свBта, то хората съ 
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право искатъ да я завладатъ; право е понятието имъ за нея, че 
могатъ да я завладатъ. Това не е природа, това е произволъ, 
това е анархия, това е хаосъ. Подъ “хаосъ” се подразбира нBщо 
неорганизирано. И всички съврBменни философски системи 
започватъ все отъ хаоса. ТB искатъ да докажатъ, че нBкога въ 
пространството сAществувалъ хаосъ, безпорядъкъ и отъ този 
безпорядъкъ е произлBзълъ порядъка. Турците казватъ: ела, 
синко, да видя, какъвъ е умътъ ти, какво е твоето схващане за 
живота. Това значи, че отъ голBмия безпорядъкъ на яйцето е 
излBзло пилето. Въ това нBщо нBма никаква философия. 
Пилето е излBзло отъ самия порядъкъ на яйцето. Въ този 
видимъ, най-голBмъ безпорядъкъ, или хаосъ, както го 
наричатъ, седи най-голBмия порядъкъ. УченитB казватъ, че отъ 
този безпорядъкъ въ пространството материята е почнала да се 
събира. Не, тази материя никакъ не се е събирала, нBмало е 
откAдB да се събира, тя е била събрана. За устройството на 
съврBменния свBтъ и за материята трBбва да имаме малко по-
друго схващане. Ние имаме съвсBмъ други схващания за 
материята и за нейното устройство, за елементитB и за цBлатя 
природа изобщо. НашитB схващания сA различни отъ тия, 
които съврBменнитB учени хора иматъ. За сега, съврBменнитB 
хора ще минатъ съ тия елементи, които иматъ и познаватъ. 
Защо? Защото споредъ сегашнитB разбирания, сегашнитB 
теории въ химията, запримBръ, сA единъ костюмъ, съ който сA 
облBчени елементитB. ТB могатъ да бAдатъ облBчени съ синь, 
черенъ или сивъ костюмъ, споредъ както могатъ да бAдатъ 
облBчени и самитB хора. Онзи Петко, или онзи Драганчо, съ 
какъвто костюмъ и да го облBчеш, съ синь, черъ или сивъ, все 
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сAщиятъ ще си остане. Не е тамъ сAщностьта на нBщата. 
НBкои казватъ: знаешъ ли каква е послBдната теория? Каква е 
послBдната теория на науката не зная, но зная, каква е 
послBдната мода. Азъ зная, че хората носятъ фракове, които 
отзадъ сA разцBпени; азъ зная, каква е послBдната мода на 
женскитB шапки: като ги нахлупятъ, съвършенно закриватъ 
челото си; азъ зная, че споредъ послBдната мода, обущата сA 
толкова остри отпрBдъ, че мязатъ на рогитB на воловетB. Азъ 
зная още послBдната мода на какво? - На лансоветB, които 
носятъ съврBменнитB хора. Въ турско врBме хората носBха 
толкова голBми и дебели кордони, че можеше да се обBси 
човBкъ на тBхъ, а днесъ сA толкова тънки, толкова деликатни, 
че едва единъ паякъ може да се окачи на тBхъ. Казватъ: 
деликатни сA, защото култура има въ хората. 

“Ако рAката ти те съблазнява”. Ако твоятъ неразуменъ 
животъ те съблазнява и ти дава едно криво разбиране, една 
изкривена теория, чрBзъ която твоятъ умъ, твоето сърце и 
твоята воля се заблуждаватъ, хвърли тази теория, тя не ти е 
потрBбна. Ако ти имашъ една мBрка въ живота си, чрBзъ която 
като мBришъ, не можешъ да измBришъ твоята кAща и като 
викашъ нBкой майсторъ, и той като мBри съ твоята мBрка, 
остава половин метъръ разстояние до гредитB, защо ти е тази 
мBрка да ти създава беля на главата? 

“Ако рAката ти те съблазнява, отсBчи я!”. ВсBко нBщо, 
което ни съблазнява, трBбва да се отхвърли. Разумниятъ човBкъ 
не трBбва да се съблазнява отъ нищо. Онзи човBкъ, който се 
съблазнява, той е своенравно дBте; той е, споредъ мене, 
некултуренъ, простъ, невъзпитанъ човBкъ; той е човBкътъ, у 
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когото нBма никаква любовь; той е човBкътъ, у когото нBма 
никаква вBра; той е човBкътъ, у когото нBма никаква надежда. 
Той е човBкътъ, който се съблазнява отъ всичко. СлBдователно, 
всBка съблазънь трBбва да се изхвърли. Отъ дB да се изхвърли? 
- Отъ нашия умъ. За да бAде човBкъ силенъ, не трBбва да се 
съблазнява. До тогава, докато човBкъ се съблазнява въ свBта, 
той е слабъ, той не може да расте и да се развива. ВсBка 
съблазънь е велика спънка въ правилния развой на човBшкия 
умъ и на човBшкото сърце. Между всички съврBменни учени 
хора виждаме да става една пертурбация. Едни доказватъ едно, 
други доказватъ друго. И тия хора се чудятъ, най-послB, какъ е 
възможно, всички наблюдаватъ нBщата подъ микроскопъ, а 
едни виждатъ едни нBща и ги доказватъ по един начинъ, други 
виждатъ други нBща и ги доказватъ по другъ начинъ. 

Сега, съврBменниятъ ученъ свBтъ разделилъ хората на два 
лагера. ЕднитB казватъ, че въ природата има разумность, а 
други казватъ, че въ природата нBма никаква разумность. 
ПослBднитB казватъ, че единственнитB разумни сAщества въ 
свBта, това сме ние хората, които създаваме своитB теории. И 
споредъ това, всBки, който живBе съгласно тия учени теории, 
ще прокопса. Е хубаво, отъ толкова хиляди години хората 
живBятъ споредъ теориитB на своитB учени хора, прокопсаха 
ли? Нима египтянитB не живBха споредъ теориитB на своитB 
учени хора? Прокопсаха ли? Нима асирийцитB не живBха 
споредъ теориитB на своитB учени хора? Прокопсаха ли? Нима 
индийцитB не живBха споредъ теориитB на своитB учени хора? 
Прокопсаха ли? Нима гърцитB, римлянитB не живBха споредъ 
теориитB на своитB учени хора? Прокопсаха ли? Нима 
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съврBменнитB учени хора въ свBта днесъ не живBятъ споредъ 
теориитB на своитB учени хора? До тогава, докато 
сAществуватъ теории и хипотези и хората се рAководятъ отъ 
тBхъ, свBтътъ нBма да прокопса. И всBки единъ човBкъ, на 
когото животътъ е пъленъ съ хипотези и теории, той е една 
празна картуна. Ще ме извините за силното изречение, но ако 
бих казалъ празна тиква, още по-добрB щBхъ да изразя 
мисъльта си. Азъ мисля, че вие сте толкова благородни, нBма 
да се обиждате отъ този силенъ изразъ; то не се отнася до васъ. 
То се отнася само до онBзи, на които главитB сA пълни съ 
теории и хипотези. Азъ прBдполагамъ, че вашитB глави не сA 
пълни съ теории и хипотези; слBдователно, то не се отнася до 
васъ, нBма защо да се обиждате. 

Азъ искамъ да обясня факта, защо хората страдатъ. Въ 
съврBменния свBтъ всичкото нещастие седи все въ тBзи теории 
и хипотези. И въ вBроюто на хората има хипотези: хипотезата 
за Бога, хипотезата за Духа Божий, хипотезитB за човBшкия 
умъ, за човBшкото сърце, за човBшката душа, хипотезата за 
човBшката кръвь, както и за самия човBкъ. Всичко това е все 
хипотези. Е, кAдB е този човBкъ, я ми кажете! Ще кажете: ето 
този, когото виждаме, че ни говори, той е реалниятъ човBкъ. 
Хубаво, утрB този човBкъ се стопи като ледъ. Я ми кажете, дB 
ще намBря този реалниятъ човBкъ? Ние вBрваме въ хората, но 
кога? Докато хората не сAществуватъ, ние вBрваме въ тBхъ, но 
когато хората почнатъ да сAществуватъ, ние не вBрваме вече 
въ тBхъ. Когато водата замръзне, ние казваме, че по нея може 
да се ходи, вBрваме въ нея. Но утрB, когато ледътъ се стопи, 
казваме, че той е изчезналъ. Не, самата вода е минала въ ледъ, 
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минала е отъ едно състояние въ друго - нищо повече. Течното 
състояние е естественото състояние на водата, а ледътъ, това е 
едно хипотетическо състояние на водата. Кога се е образувалъ 
ледътъ въ свBта? - Когато земята е изгубила своята естествена 
топлина на полюситB си. СлBдователно, отъ липсата на 
топлина по полюситB на земята се образувалъ леда. Единъ 
день, когато земята придобие тази си естествена топлина, 
ледътъ ще изчезне и нито поменъ нBма да остане отъ него. 
Питамъ ви: тогава дB ще търсите този ледъ? - Ще го търсите въ 
водата. Водата считамъ като символъ на живота, защото 
животътъ се намира въ сAщо такова състояние, въ каквото и 
водата. Думата “вода” не е българска. Тя не може да се 
прBведе. Отъ какво произлиза думата вода? Отъ “вади” ли? Не, 
тя е една отъ много съдържателнитB думи, която не може да се 
прBведе на български езикъ. На български езикъ нBма такъв 
прBводъ. Но, да оставимъ сега, откAдB е произлBзла думата 
вода, защото ще дойдем до хипотези, а тB сA опасни. 
СлBдователно, разумниятъ животъ не трBбва да допуща 
никаква хипотеза, никаква теория! Като казвамъ, че 
разумниятъ животъ не трBбва да допуща хипотези и теории, не 
разбирамъ, че тB абсолютно не трBбва да сAществуватъ. Не, 
нека животътъ си мисли за теории и хипотези, но само като 
една скица, която не е толкова важна. ВсBка една теория и 
хипотеза може да води къмъ извBстна Истина, но това е само 
едно приготовление. Какви сA послBднитB теории и хипотези 
за живота, ние можемъ да споримъ по тBхъ. Каква е послBдната 
теория и хипотеза за произхода на човBка, как е произлBзълъ 
той, за всичко това ученитB искатъ да ни убBдятъ, че човBкъ е 
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произлBзълъ отъ една много малка клBтка. Тогава слушайте, 
азъ ви доказвамъ, че всички слънца въ вселнната сA 
произлBзли отъ единъ микроскопически атомъ. Ще ми 
повBрвате ли? Как така е дошло на ума на тази първична 
клBтка да построи човBка? Казватъ: е, това е едно съвпадение, 
едно съчетание на нBщата. Не, това сA хипотези и съчетания на 
този ученъ човBкъ. Други учени ще дойдатъ да ни доказватъ 
разумностьта на природата. Как ще я докажатъ? ТB я доказватъ 
съ редъ хипотези и теории. Ние трBбва да прBстанемъ да се 
занимаваме съ доказване на нBщата. Ние влизаме въ една нова 
область. До сега вие сте учили изкуството да доказватB нBщата 
и го знаете вече. ВсBка жена може да докаже на мAжа си, че 
месото, което е купилъ той, не е хубаво. Какъ? - Като му го 
сготви безъ да го кълца. Той почва да го дъвче, но не може да 
се справи съ него. Тя му казва: нали ти казахъ, че това месо не 
е хубаво? И наистина, това месо може да бAде отъ нBкой 15 
годишенъ волъ, или отъ нBкоя стара свиня. Тя му казва: азъ 
нали ти казахъ, че трBбваше да купишъ по-крBхко месо. 
МAжътъ казва: е, азъ като бBхъ при касапина, той ми 
доказваше, споредъ своитB теории, че този волъ е младъ. Пъкъ 
и азъ имамъ свои теории. Да, но ти като го ядеш сега, 
доказваш, че този волъ е старъ. Какъ доказвашъ това нBщо? - 
Като го ядешъ и не можешъ да го сдъвчешъ хубаво. Какво 
заключение може да се извади отъ това доказателство? - Че 
старото месо мAчно се дъвче, а младото месо лесно се дъвче. 
Какво доказахте изобщо съ това?  - Че месото или се дъвче, или 
не се дъвче. А пъкъ сега азъ казвамъ: слушайте, дъвчете една 
крBхка круша! ТB е всBкога млада, никога не остарява. Въ 
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крушитB има едно свойство, че тB никога не остаряватъ, тB 
всBкога сA млади, все по на шесть мBсеца. Азъ не говоря за 
дървото на крушата, но за самата круша, за нейния плодъ, 
който всBкога е само по на 5-6-7 мBсеца, повече не може да 
седи. Значи, крушата е всBкога млада, тя не може да бAде 
повече отъ една година. Въ плодоветB вие всBкога можете да 
бAдете сигурни, тB не могатъ да бAдатъ на повече отъ една 
година. А като кажемъ, че сA прBсни, то значи, че сA само по 
на 1-2-3 мBсеца. 

Ако въ нашия разуменъ животъ влBзатъ тия, до сега 
сAществуващи, теории и хипотези, той ще бAде старъ животъ - 
животъ на разрушени форми. ЗапримBръ, азъ често съмъ 
засBгалъ въпроса за частната собственость, но интересно е, 
какъ сA го разбрали нBкои отъ моитB ученици. ЗапримBръ, 
единъ отъ моитB ученици отива въ дома на нBкой братъ, който 
има единъ чувалъ съ орBхи, и започва самъ да си взима 
постоянно отъ тBхъ. Яде си свободно отъ тBхъ и казва: нBма 
вече частна собственость! Ако нBма частна собственость и ако 
ядешъ отъ този чувалъ, то и всички други трBбва да ядатъ отъ 
него. Та това именно е частна собственость! Този ученикъ, като 
изключва частната собственость за другитB, самъ влиза въ 
частната собственость. Той, като обсебва чувала, признава 
частната собственость за себе си, а за другитB не я признава. Да 
не признавамъ частната собственость, азъ разбирамъ, като 
имамъ нBщо за себе си, да дамъ и на другитB да ядатъ отъ него. 
Идея трBбва да има човBкъ при отхвърляне частната 
собственость отъ себе си! Щомъ той е привилегированъ, а за 
другитB не признава тази привилегия, това не е правилна 
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философия вече. СлBдователно, ако постAпваме и 
разсAждаваме по този начинъ, ние ще разпрBдBляме 
неправилно благата, които Богъ ни е далъ въ този свBтъ. Тогава 
ще каже нBкой: е, какъ трBбва да се живBе споредъ това 
учение? Всички ние трBбва да живBемъ разумно, споредъ както 
изискватъ тBзи велики закони, чрBзъ които животътъ е 
нареденъ. Въ този свBтъ Богъ всичко е промислилъ заради 
насъ. ОсновнитB нBща за живота сA промислени. Отъ какво се 
нуждае умътъ, това е промислено; отъ какво се нуждае 
сърцето, това е промислено; отъ какво се нуждае тBлото, 
всичко това е промислено. СлBдователно, човBкъ трBбва да 
намBри това, което е промислено заради него. Той ще употрBби 
своя животъ тъй разумно, както постAпва бащата на онзи 
младъ момъкъ и на онази млада мома, когато имъ порAчва 
нови дрехи при нBкой виденъ шивачъ или шивачка. Той ще 
даде една записка на дъщеря си и ще и каже: ще отидешъ при 
еди-коя си шивачка да си вземешъ дрехитB, които ти 
порAчахъ. ПослB ще каже на сина си: ще отидешъ при еди-кой 
си шивачъ да си вземешъ дрехитB, които ти порAчахъ. Това е 
благовъзпитанъ баща. Защо не остави той шивачката и 
шивачътъ да донесатъ дрехитB на сина и дъщерята дома имъ? 
Защото, ако шивачътъ и шивачката сами дойдатъ да донесатъ 
дрехитB, то освBнъ че ще трBбва да имъ се заплати за работата, 
но още трBбва да имъ се заплати и труда, който ще направятъ, 
като ги донесатъ. Той казва: азъ не разполагамъ съ излишни 
пари, затова вие ще отидете сами да си ги вземете. Синътъ и 
дъщерята ще кажатъ: колко е скAперникъ нашиятъ баща! А 
вие? Да, вие сте отъ благороднитB! Щомъ баща ви е 
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скAперникъ, и вие сте скAперникъ; щомъ баща ви е глупакъ и 
вие сте глупакъ. НBкой казва: баща ми е такъв - онакъвъ. Ами 
ти нали излBзе отъ него? И сега нBкой казва: свBтътъ е много 
глупаво устроенъ. Щомъ свBтътъ е глупаво устроенъ, и ти си 
първокласенъ глупакъ. Ако природата е глупава, и ти си 
глупавъ, нищо не ти вBрвамъ. Безуменъ е свBтътъ: казва нBкой. 
Щомъ свBтътъ е безуменъ, ти си два пAти по-безуменъ. Така 
разсAждаваме ние. Не, азъ съмъ ученъ. ДобрB, покажи своята 
ученость! Какво си показалъ на свBта? Написалъ си едно 
съчинение за нBкой бръмбарь, за нBкоя микроба. Какво показва 
микробата? Може ли хората да се ваксиниратъ така, че никога 
да не умиратъ? Днесъ дBцата до извBстна възрасть ги 
ваксиниратъ, но въпрBки това все умиратъ. УченитB искатъ да 
ни кажатъ, че намBрили нBкакъвъ серумъ, който като се 
впръсне въ кръвьта на дBтето, то придобивало имунитетъ, 
приспособявало се къмъ тази болесть и не се заразявало отъ 
нея. ВъпрBки това, обаче, ние виждаме, какъ дBцата умиратъ 
именно отъ тази болесть, срBщу която има изнамBренъ такъвъ 
серумъ. И сега, всBки човBкъ, който не ваксинира дBтето си, 
той е извънъ границитB на науката, той се счита ретроградъ. 
Да, но това не е наука! Азъ бих желалъ, слBдъ като турятъ 
инжекция на нBкое дBте, слBдъ като го ваксиниратъ, да може да 
живBе още приблизително 500 години. А сега, слBдъ като 
направятъ една инжекция на това дBте, слBдъ 5 години умира. 
Това не е наука, това сA хипотези на лBкуването, това сA 
теории на лBкуването. 

“Ако те съблазни рAката ти, отсBчи я и я хвърли навънъ!” 
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И тогава, дойдатъ нBкои и ме питатъ: трBбва ли да се 
лBкувамъ? Казвамъ: не, ти не трBбва да се лBкувашъ. Ами 
какво трBбва да правя? - ТрBбва да живBешъ разумно, съгласно 
БожиитB закони. Ти ще живBешъ съгласно БожиитB закони. 
Ако можешъ да прBчистишъ своя умъ, да внесешъ въ себе си 
онази солидна мисъль, да мислишъ, че Божествениятъ свBтъ е 
разуменъ, че Божествениятъ свBтъ е чистъ, че извънъ сегашния 
проявяващъ се свBтъ сAществуватъ множество разумни 
сAщества, които сA много близо до тебе, ти ще живBешъ 
съгласно БожиитB закони. Тия висши разумни сAщества 
всBкога могатъ да ни се изявятъ. 

За изяснение на своята мисъль ще приведа единъ примBръ. 
Знаменитиятъ Учитель на Индия, Кришна, който сега е станалъ 
почти божество, който влиза и въ троеличието на индийската 
теология и философия, живBлъ на земята въ плъть и кръвь, 
ималъ единъ възлюбленъ ученикъ. Единъ день този ученикъ 
казва на Учителя си: “Учителю, азъ те виждамъ като единъ 
обикновенъ човBкъ, но моля ти се, покажи ми да видя твоята 
слава, да те видя такъвъ, какъвто си”. Кришна му се открива и 
той вижда, че всичкото пространство на вселенната, отъ Божия 
ПрBстолъ до земята, всичко било изпълнено съ славата и 
величието на Кришна. Като се явилъ при Учителя си, 
ученикътъ казалъ: “Благодаря ти, че разбрахъ смисъла на 
живота”. Кришна му казва: “Ще запомнишъ, че това, което ти 
открихъ, не го открихъ нито за твоя умъ, нито за твоето сърдце, 
но за онова благородно чувство, което трептеше въ твоята 
душа”. Сега, нBкои ученици, съ своята ученость, казватъ: да ни 
се открие Учительтъ, да Го познаемъ. Не, никога! Има нBщо 
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по-високо въ свBтъ отъ познаването. ГръцкитB философи сA 
казвали: “Да познаешъ свBта, това е смисълътъ на живота”. Не, 
въ свBта има нBщо по-високо отъ познанието, то е да любишъ. 
Въ познанието има единъ страхъ. Ти искашъ да познаешъ 
нBкого, дали е той, или не, но въ тебе има едно съмнBние, едно 
колебание. Въ познаването ти най-напрBдъ искашъ да 
познаешъ нBкого, а послB да се проявишъ. Любовьта изключва 
всBка теория и хипотеза. Въ нея нBма страхъ. Азъ не говоря, че 
трBбва да изключите всички теории и хипотези, но говоря за 
сAщностьта на живота. При сегашния животъ, при сегашнитB 
условия, при сегашното знание, вие трBбва да имате теории и 
хипотези, но казвамъ: ако искате да се домогнете до онзи 
вAтрBшенъ смисълъ на живота, ако искате да се освободите 
отъ ограниченията на живота, отъ онзи вAтрBшенъ гнетъ, 
който сAществува сега въ свBта, вие трBбва да любите. Кого? - 
Да любимъ Бога, понеже Той е Любовь, която ни се изявява. 
СлBдователно, ние трBбва да бAдемъ носители на тази Любовь, 
трBбва да изявимъ Божията Любовь въ свBта. Въ тази Любовь 
именно не може да сAществува никаква теория, никаква 
хипотеза. Щомъ дойдемъ до това положение, ние ще бAдемъ 
много внимателни въ нашия езикъ. Знаете ли, какво нBщо е 
внимателниятъ езикъ? Знаете ли, какво нBщо е благородната 
обхода? НBкой казва: е, да се отнасяме благородно. Азъ 
наричамъ човBкъ съ благородни обходи този, който би 
постAпилъ спрBмо другитB тъй, както би постAпилъ и спрBмо 
себе си. Той да е толкова внимателенъ, че като се постави въ 
извBстно положение, да почита и другитB тъй, както почита и 
себе си. Такъвъ човBкъ нBма да ти говори никакви хипотези и 
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теории, нBма да ти казва: приятелю, азъ те много обичамъ, 
имамъ особено разположение, имамъ високо понятие за тебе, 
готовъ съмъ да се жертвувамъ напълно за тебе, азъ 
познававамъ твоята майка и твоя баща, тB бBха знатни, 
благородни хора и т. н. Такъвъ човBкъ нBма да развива тBзи 
теории и хипотези. Не, приятелю, моето приятелство не се 
обосновава на познанството на твоята майка и твоя баща. Тази 
любовь азъ я нося отъ памти-века. Тази любовь е 
сAществувала прBди този и онзи свBтъ. ПрBди да бBше този 
свBтъ, азъ бBхъ - нищо повече. Ще кажете: това сA теории и 
хипотези. Да, за васъ може да е така, но за менъ не е така. И азъ 
нBма какво да ви доказвамъ. Вие сега ще кажете: знаете ли 
какво казва Учительтъ? Учительтъ казва, че азъ сAществувамъ 
нBкAдB и съмъ сAществувалъ прBди да е сAществувалъ този 
свBтъ. Не, ти трBбва да чувствувашъ това сAществуване въ 
себе си, самъ трBбва да го изпиташъ. Щомъ кажешъ, че си 
сAществувалъ прBди този свBтъ, ти трBбва да имашъ еднаква 
мBрка спрBмо всички хора. Ти трBбва да имашъ спрBмо всички 
сAщества, отъ най-голBмите до най-малкитB, еднакви 
отношения. Ти не трBбва да правишъ никаква разлика между 
всички сAщества. И къмъ бръмбаритB, и къмъ хората, и къмъ 
ангелитB трBбва да имашъ еднакви отношения. Ама ще кажешъ 
сега, че това сA хипотези. Не, въ ангелския свBтъ, едно отъ 
най-малкитB пръстчета на единъ ангелъ мисли толкова, 
колкото единъ нашъ философъ. 

Какво ще кажете отгорB на това? Ще кажете, че това е 
хипотеза. Да, хипотеза е това, теория е това. Мисли повече! Че 
ако главата може да мисли, и пръстътъ може да мисли. Ако 



220 

 

главата може да мисли, и гръбначниятъ стълбъ може да мисли, 
и цBлото тBло може да мисли. Нещастието въ насъ сега зависи 
отъ това, че само главата мисли, а останалитB части на тBлото 
само чувствуватъ. ВслBдствие на това се заражда всичката 
дисхармония въ свBта. СлBдователно, ние трBбва да се 
повърнемъ къмъ онова първоначално положение, въ което сме 
били. Ние сме изгубили нBщо отъ себе си, а знаемъ, че когато 
една вBщь изгуби нBкое свое качество, тя става мека. Когато 
единъ човBкъ изгуби своето органическо желBзо, той става 
мекъ. Това нBщо се забBлBзва въ всички хора. Малокръвието въ 
хората се дължи на това, че въ тBхъ има малко органическо 
желBзо. Но и обратниятъ процесъ е вBренъ. Натрупването на 
голBмо количество органическо желBзо въ човBшката кръвь, 
ражда по-голBма опасность. И многото е опасно, и малкото е 
опасно. Въ кръвьта трBбва да има толкова желBзо, колкото ни е 
потрBбно. Питамъ тогава: когато великата природа е създавала 
човBка, какво е имала прBдъ видъ, споредъ нашитB сегашни 
схващания? - Тя е имала прBдъ видъ да го научи да се не 
съблазнява отъ нищо. Тя е имала прBдъ видъ да го научи да 
вBрва въ нейнитB велики закони и да живBе тъй, както тя иска. 
И всички страдания въ свBта, отъ прBди хиляди години още, 
както и сега, не сA нищо друго, освBнъ коригиране на всички 
хипотези и теории, създадени отъ човBка. ЧовBкъ въ рая 
създаде една хипотеза и теория, вънъ отъ рая - създаде друга 
теория и хипотеза. 

Хората и въ врBмето на пророцитB имаха хипотези и теории; 
и въ врBмето на Христа имаха хипотези и теории; и въ наше 
врBме иматъ хипотези и теории; и за въ бAдеще пакъ ще иматъ 
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хипотези и теории. И най-послB хората казватъ: този свBтъ 
никога нBма да се оправи! Прави сA, азъ съмъ съгласенъ съ 
тBхъ, но питамъ: кой свBтъ нBма никога да се оправи? - 
Сегашниятъ свBтъ, обоснованъ на хипотези и теории никога 
нBма да се поправи. Една бъчва, която е направена отъ гнили 
дъски и гнили обрAчи, никога нBма да се поправи. За едно 
дърво, което е проядено отъ голBми червеи, казватъ: отъ това 
дърво нищо нBма да стане. Прави сA. ТBзи червеи ще покосятъ 
дървото. ТBзи червеи сA хипотезитB и теориитB въ него. НBкои 
казватъ: човBкъ трBбва да се усъмни, за да стане ученъ. И 
тогава всBки си задава въпроса: азъ ще живBя ли, или ще умра? 
Отговарятъ: ще умрешъ. Щомъ е така, въ човBка се явява друга 
съблазънь, другъ моралъ. Той казва: щомъ ще умра, нека поне 
да си поживBя свободно, да си поямъ и попия. Защо трBбва да 
ставамъ сутринь рано и да отивамъ по горитB на работа, щомъ 
нBма другъ свBтъ, щомъ нBма бAдещъ животъ? Нека поне да си 
отямъ и отпия! Тъй създаде човBкътъ други теории и хипотези. 
Той казва: нBма Господь въ свBта. ДобрB, но при това 
разрBшение на въпроса идва друго стълкновение. Туй 
стълкновение се заражда възъ основа на теорията, че нBма 
другъ животъ и затова всBки иска да си поживBе, както трBбва, 
но съ това се явява единъ голBмъ недостигъ - това не достига, 
онова не достига. Тогава пъкъ се явява друга теория, че има 
бAдещъ животъ. Тази теория цBли да насочи умоветB на хората 
къмъ Бога, та като живBятъ по-скроменъ животъ, да остане 
нBщо повече за тия, които искатъ да благуватъ въ живота. Но 
азъ казвамъ: ако една вBра се основава на хипотези и теории, тя 
не е вBра. И ако едно безвBрие се основава на хипотези и 
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теории, и то не е вBрно. Нека безвBрникътъ да е безвBрникъ, но 
това му безвBрие да не е обосновано на теории и хипотези! 
Нека единъ човBкъ има животъ, но такъвъ, който да не е 
обоснованъ на теории и хипотези! Нека има вBрующи, но 
такиви, чийто животъ, чиято вBра да не е обоснована на теории 
и хипотези! 

Казва Христосъ: “Ако рAката ти те съблазнява, отсBчи я и я 
хвърли отъ себе си”. Значи, ние трBбва да се освободимъ отъ 
всички онBзи лъжливи теории, които имаме за живота и да 
внесемъ въ него само онова свBтлото, Божественото, което 
може да ни подигне. Сега ще се спра да обясня от кAдB 
произтича реалностьта на нBщата. Допуснете, че имате едно 
портокалено дърво, насадено въ една хубаво, модерно 
направена каца. Този портокалъ се развива добрB, дава хубави 
плодове. Азъ отивамъ често къмъ това дърво, попипвамъ 
кацата, обикалямъ около нея. ПрBдставете си, че тази каца има 
извBстно съзнание, извBстна чувствителность. Какво би 
помислила тя за себе си, като ме вижда да обикалямъ често 
около нея и да се грижа за дървото вAтрB? Тя ще помисли, че 
се ползува съ извBстна привилегия прBдъ мене, и че всичкото 
почитание, което азъ отправямъ къмъ дървото, се дължи на нея. 
Тя ще си мисли, че азъ като я попипвамъ и наглеждамъ, то е 
защото заема особено почетно мBсто, а нBма да подозира даже, 
че това внимание е благодарение на портокала, който е въ нея. 
Тя ще си каже: ако азъ не бBхъ умна и видна, нBмаше да бAда 
на това почетно мBсто. Има нBщо въ мене, за което моятъ 
господарь ме държи. 
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Второто положение пъкъ е заблуждението, въ което може да 
изпадне дървото. То като ме вижда, че обикалямъ около него, 
ще си каже: този господарь държи тази каца само заради мене. 
Не, азъ имамъ това почитание къмъ портокала, къмъ плода, 
който ще се яви въ послBдствие. Дървото, въ което има 
съзнание, си мисли, че тази привилегия се дължи на него и че 
ако не е то, кацата ще бAде изхвърлена навънъ. Право е 
дървото, но ако този портокалъ не даваше плодъ, азъ и него 
щBхъ да изхвърля навънъ тъй, както щBхъ да изхвърля и самата 
каца. СлBдователно, за плода е всичко. УтрB този плодъ узрBе и 
въ него има съзнание и казва: ако азъ не съмъ на това дърво, 
тази каца и това дърво, сами по себе си, нBмаше да иматъ 
смисълъ, щBха да бAдатъ изхвърлени навънъ. Правъ е плодътъ. 
Това е третото положение, което може да се яви въ дадения 
случай. И тъй, плодътъ казва: азъ съмъ! Да, но ако този плодъ е 
безвкусенъ, ако той не е полезенъ за живота, ще кажа: нито 
кацата, нито дървото, нито плода - всичко навънъ! Тогава? - 
Нова каца, ново портокалово дърво, новъ плодъ! Азъ искамъ 
плодъ вкусенъ, който да носи необходимитB сокове за живота. 
СлBдователно, и невидимиятъ свBтъ гледа тъй реално на насъ. 
По сAщия начинъ, всBки човBкъ заема тия три положения въ 
себе си. 

И казва Христосъ: “Азъ съмъ лозата, вие пръчкитB. ВсBка 
лоза, която не дава плодъ, отсича се”. Този плодъ за кого е? - 
Има кой да се нуждае отъ този плодъ. Този плодъ нBма да бAде 
за насъ. Този плодъ е за онBзи по-висши, по-напрBднали 
сAщества отъ насъ, благодарение на който плодъ тB взиматъ 
грижитB, за да можемъ ние да се развиваме правилно и да 
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живBемъ разумно въ този свBтъ. Вие ще кажете: това е една 
хипотеза. Азъ до сега не съмъ виждалъ Бога. Ангелъ съмъ 
виждалъ, но Бога - никога. - И Богъ си видBлъ, и ангелъ си 
видBлъ, но слBпъ си билъ - нищо повече. Ти искашъ да 
схванешъ Бога въ една малка форма. Не, азъ казвамъ, че Богъ 
се проявява въ разумното въ свBта. Ще дойде врBме, когато 
всичкитB хора въ свBта ще виждатъ проявитB на Бога. Има 
извBстни свBтли, разумни лAчи, които идватъ отъ слънцето. 
Може да направимъ опитъ съ тBхъ. Въ дадения случай тBзи 
лAчи може да се увеличаватъ, а може и да се намаляватъ. Като 
направимъ този опитъ, ще видимъ, че между тBзи лAчи на 
слънцето и между насъ има извBстно разумно общение. ВсBки 
отъ васъ може да направи този опитъ, но това е една велика и 
дълбока наука, която се отдава главно на този, който има 
прBчистенъ умъ и прBчистено сърдце. И дBйствително, този 
човBкъ трBбва да носи ума на нBкой ученъ. СъврBменнитB 
учени хора азъ ги похвалявамъ въ едно отношение, а именно въ 
тBхното голBмо търпBние. Това е една похвална чърта за тBхъ. 
Единъ ученъ човBкъ се спира цBли  20-30 години да изучава 
една малка бубулечица. А ние, съврBменнитB религиозни хора, 
които се занимаваме съ най-великия въпросъ, казваме: тази 
работа нBма да я бAде! - И напущаме този въпросъ. Дайте ни 
нBщо ново! А кое е новото? - Новото, което вие подразбирате, 
азъ го намирамъ само въ това еднообразие, отъ което нашиятъ 
животъ постоянно се покваря. 

И тъй, разумниятъ животъ изисква положителни знания, 
положителни чувства. Въ положителнитB чувства нBма 
терзания. ЗапримBръ, азъ говоря нBщо, а нBкой казва: какво 
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искаш да ми кажешъ, не те разбирамъ. Ти си боленъ, азъ ти 
давамъ цярь. Ти ме питашъ: какво искашъ да ми кажешъ съ 
това шише? Казвамъ: ти си боленъ, отъ три мBсеца търсишъ 
лBкарь, ето ти това шише, взимай по три лъжици на день отъ 
него. Това иска да ти каже моето шишенце. Ама може ли това? 
- Опитай! Азъ мога да ти кажа, какъ се е образувало това 
лBкарство, какъ дBйствува то; мога да ти изнеса редъ 
медицински теории и хипотези, но ти казвамъ; взимай по три 
лъжици на день, нито повече, нито по-малко. Опитай и ще 
видиш резултата! Ти вземешъ отъ това лBкарство, излBкувашъ 
се и послB казвашъ: така се е случило, тъй е наредила 
природата, едно съвпадение станало. ДобрB, за да се увBримъ 
въ единъ фактъ, ние ще трBбва да направимъ единъ, два, три, 
99 опити и тогава да говоримъ, дали той е вBренъ, или не. 
СлBдователно, всBки човBкъ трBбва да прави своитB опити до 
тогава, докато се убBди въ истиностьта на извBстно положение. 
И законътъ, който извади отъ тBзи си опити, трBбва да го тури 
като едно свещено правило въ живота си и да се не колебае 
повече. Щомъ дойдемъ до такива резултати, нBма какво да се 
убBждаваме, нBма какво да се колебаемъ, а ще слушаме и ще 
разбираме, както въ музиката. Музиката е едно изкуство, единъ 
добъръ методъ, който ни показва, какъ трBбва да работимъ. 
Щомъ дойде онзи великиятъ музикантъ и засвири, всички 
размишляватъ, всички слушатъ и се ползувать. За въ бAдеще, 
когато се научимъ да говоримъ хубаво, рBчта ни ще бAде тъй 
музикална, че като говоримъ, ще изпитваме приятность. Тази 
рBчь ще внася въ насъ животъ и здраве, и всички ще се 
насърдчаваме въ Божественото. Най-първо трBбва да се отвори 
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ума на човBка и да се разшири неговото сърдце. А сега, при 
тази фаза, въ която се намирате, който и да ви проповBдва, 
както и да ви говори, все ще бутне нBкое болно мBсто. Както и 
да говоришъ, колкото уменъ и да си, все ще засегнешъ нBкого 
въ неговото вBрване. Ние трBбва да се опростимъ съ всички 
онBзи вBрвания, които не сA ни причинили до сега никакво 
благо и да придобиемъ една непоколебима вBра - вBра въ единъ 
Богъ, въ единъ Господь, Който може да внесе въ насъ онова 
вBчно благо, което да осмисли живота ни. Азъ мисля, че всички 
вBрующи, по цBлия свBтъ, трBбва да подигнатъ именно това 
вBрую - вBра въ Онзи Абсолютенъ, Великъ Господь, Който е 
Богъ на Любовьта. ТB трBбва да подигнатъ Неговото знаме, да 
турятъ Любовьта като основа на живота и посрBдствомъ нея да 
създадатъ едно смекчающе влияние между богатитB. БогатитB, 
на които ние проповBдваме Любовьта, трBбва да станатъ 
разумни и да раздадатъ излишека отъ своето богатство на 
сиромаситB. СиромаситB пъкъ, които сA били лишени, като 
възприематъ Любовьта, като възприематъ тBзи блага, повече да 
се не съблазняватъ, а да се заематъ за работа. СлBдователно, 
сиромаситB трBбва да работятъ безъ принуждение, и богатитB 
трBбва да раздадатъ богатството си безъ принуждение. 
Дойдемъ ли до положение да ставатъ нBщата въ свBта съ 
принуждение, ние ще имаме насилие. Тогава бBднитB ще се 
каратъ да работятъ съ насилие, и богатитB ще се каратъ да 
работятъ съ насилие. 

ПрBди години, въ града Ню-Йоркъ, се бBше образувало едно 
политическо вBрую, подъ название Тяминихолъ. ТB бBха една 
политическа клика, която обираше гражданитB на града Ню 
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Йоркъ по всички правила на културата. Единъ отъ тBхъ 
обикаля цBлия градъ, научава се кои граждани сA извBстни 
като голBми богаташи и имъ пише по една бBлBжка: въ срокъ 
отъ четири дни ще внесешъ на еди-кой си адресъ 100,000 
долари. Пише на другъ: слBдъ два дни ще внесешъ на еди-кой 
си адресъ 200,000 долари. На трети пише: слBдъ единъ день ще 
внесешъ на еди кой си адресъ 250,000 долари. Отъ четвърти 
иска 300,000 долари и т.н. Комуто отърва, нека се откаже да 
изпрати исканитB пари - ще срещне всички прBпятствия. И 
така, въ продължение на нBколко години, тия хора забогатBха, 
милионери станаха. Най-послB се яви единъ проповBдникъ, 
малко смахнатъ го намBриха, но обиколи той цBла Америка, 
проучи въпроса и слBдъ това, съ цBлъ редъ проповBди, изнесе 
насилията, които правBше тази партия и успB да подигне духа 
на американцитB, да произведе цBлъ прBвратъ противъ 
насилницитB. Тия хора се разбBгаха натукъ - натамъ изъ 
Европа, но най-послB американцитB успBха да се освободятъ 
отъ тBхния тероръ. Това става въ една просвBтена Америка, а 
какво става у насъ въ България, това Господь знае. Защо? - 
Всички искатъ да бAдатъ велики, всички искатъ да живBятъ 
единъ щастливъ животъ на хипотези и теории. Азъ ви питамъ, 
възъ основа на единъ отъ основнитB закони: онази майка, която 
нBма любовь, ражда ли дBца? Онзи слуга, който нBма любовь, 
слугува ли на господаря си? Онзи войникъ, който нBма любовь 
къмъ отечеството си, воюва ли на бойното поле? Онзи 
служащъ, който нBма любовь къмъ работата си, заема ли се съ 
нея? Днесъ сAществуватъ навсBкAдB кражби и насилия. Защо? 
Защото липсва любовьта. Всичко онова хубаво, което 
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сAществува въ този свBтъ, то е все благодарение на тази 
любовь. Сегашниятъ свBтъ е каца съ много добри обрAчи, но 
дъскитB сA изгнили. Ако дъскитB черудясватъ, какво ще стане 
съ самата каца? - Маслото отъ нея ще се разлBе. СегашнитB 
хора не могатъ да видятъ това нBщо. Хората казватъ: едно 
врBме нашитB дBди и прадBди живBха религиозенъ животъ, тB 
бBха честни хора. Да, бащитB и дBдитB ви бBха по-честни хора, 
отколкото сте вие. ТB държаха на думата си. ВашитB бащи не 
даваха пари съ полица, ами въ тайно даваха нBкому пари и 
послB, като наближи врBме да ги връща, този човBкъ не го 
търсятъ съ сAдебенъ приставъ по нBколко пAти, ами самъ ги 
донася. Който даваше, и който взимаше паритB, всBки отъ тBхъ 
разбираше задължението си и затуй всBки живBеше добрB. 
СегашнитB хора мислятъ, че сA станали по-умни. Не, не сA 
станали по-умни. Отъ всички страдания, които хората 
прBтърпBха, придобиха една опитность, но разумностьта въ 
тBхъ ще дойде, когато се съградятъ новитB условия на живота. 
Азъ не говоря за външния животъ, но за вAтрBшния животъ въ 
насъ. Какво ще бAде положението на Англия, на Франция, на 
Германия, това е второстепененъ въпросъ за менъ, но сега, като 
сAществувамъ тукъ на земята, за менъ е важно да свърша 
своята работа, та единъ день, като ме повикатъ отъ тукъ, да 
съмъ готовъ. Най-първо ние трBбва да знаемъ, че не сме 
членове на тази земя. Както единъ ученикъ, който слBдва едно 
училище, не е членъ на това училище, а слBдва докато го 
свърши, така сме и ние. ПослB този ученикъ минава въ друго 
училище, а на негово мBсто дохожда другъ. Значи, ние сме 
дошли тукъ на земята, като въ едно училище, да служимъ на 
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своитB идеали, да влBземъ въ другитB царства и да служимъ на 
Бога. СлBдователно въ свBта само Господь е Господарь. И 
всички хора, които сега управляватъ свBта, сA само врBменно, 
единъ день Господь и тBхъ ще повика. Господь е Господарь на 
всички, а сегашнитB хора мислятъ, че Господь нBма да ги 
повика. Не, въ свBта има една велика Божия Правда, за която 
нBма никакви теории и хипотези. На всички хора трBбва да се 
отдаде правото. Всички хора, които Богъ е пратилъ на земята, 
иматъ еднакво право да живBятъ. Никому не е позволено да 
отнима правата на човBка, които Богъ му е далъ. Божията 
Правда седи въ това, да зачитаме свещено ВеликитB Божии 
Закони. Ако пъкъ искаме да туримъ друго право въ свBта, ние 
ще бAдемъ езичници. Такива бBха и езическитB богове. Ако 
изпълняваме БожиитB Закони, тогава за насъ ще има само 
единъ Богъ на Любовьта, на МAдростьта, на Истината, на 
Правдата и на Доброто. Този Богъ гледа еднакво къмъ всички 
хора. СлBдователно, всBко насилие, което се върши отъ когото 
и да е, не е угодно на Бога. И ако Той търпи, това не е отъ 
слабость. Той търпи всички насилия, но и всичко пише. Има 
Божии служители, има Царство Божие! До сега всички хора сA 
мислили, че Божествената СвBтлина може да се спре. Не, 
Божествената СвBтлина не може да се спре. Апостолъ Павелъ 
съизволявалъ въ убиването на Стефана, но когато Стефанъ 
умрB, той накара Павла да работи за него, да му свърши 
работата. Когато биха апостолъ Павла петь пAти, той каза: 
“Братя, съ голBми страдания ще влBземъ въ Царството Божие”. 
Питаха го: хубаво ли е да те биятъ? - Не, много е лошо. Тогава 
още единъ пAть не съизволявай въ убиването на своитB братя. 
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Той разправяше, какви страдания е прBкаралъ по морето между 
лъжливитB братя. Да, свBтътъ е пъленъ съ лъжливи братя. 

НBкой пAть, като вървя изъ улицитB, чувамъ нBкои да 
казватъ: този съ дългата коса е анархистъ, той развращава 
хората. Да азъ ги развращавамъ, а тB ги възпитаватъ. Азъ 
научихъ свBта да краде, да лъже, нали? Казватъ, че щBлъ да 
дойде антихристъ. Че той навсBкAдB сAществува! Отъ 8,000 
години сAществува антихристъ. Въ свBта се избиха повече отъ 
25 милиона хора. Това Христосъ ли го направи? Отъ 2,000 
години антихристъ е на земята. Той коли, бBси, убива и всички 
казватъ: да се пазите отъ дявола! НBкой бие жена си, изпAжда 
я навънъ; баща изпAжда сина си; братъ брата си убива и 
всички казватъ: да се пазите отъ дявола! Азъ се чудя на това 
вBрую. НBкои казватъ: знаешъ ли кой говори тамъ, въ този 
салонъ? Дяволътъ говори тамъ! - казватъ тB. Азъ се радвамъ, че 
тукъ говори дяволътъ, а въ всички други църкви говори 
Христосъ! Да, и като проговори този Христосъ, 25 милиона 
хора измрBха на бойното поле. Като говори този Христосъ, 
навсBкъAдB въ свBта ставатъ кражби, убийства, насилия, па и 
букаи носятъ хората! Това може да е религия на единъ народъ, 
това може да е неговъ стремежъ, но не се лъжете, това не е 
Божествено учение. Не, това не е учението на Бога, не е 
учението на Христа! ПрBдъ насъ такива лъжи не минаватъ. Азъ 
говоря въ името Божие. И този Богъ, за Когото говоря, ще 
разтърси земята и тогава ще познаете, дали азъ говоря 
Истината, или не. Писанието казва: “Още веднъжъ Господь ще 
разтърси земята, и всBка жива тварь ще познае, че има Правда 
въ свBта; всBка жива тварь ще познае, че има МAдрость въ 
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свBта; всBка жива тварь ще познае, че има Истина въ свBта; 
всBка жива тварь ще познае, че има Любовь въ свBта; всBка 
жива тварь ще познае, че има Добродетель въ свBта”! Има на 
какво да се обоснове човBкъ! Братъ за брата не е вълкъ, а братъ 
за брата е ближенъ, съ когото той може да сподBли двB сладки 
думи, съ когото той може да раздBли своя залъкъ хлBбъ. 

Туй, което ви говоря, се отнася до вBрующитB, то не се 
отнася до свBта. СвBтътъ нека си върви по своя пAть. Азъ 
говоря за онBзи, които проповBдватъ името Христово, за онBзи, 
които постоянно държатъ Неговия кръстъ, за онBзи, които въ 
Неговото име вършатъ всичко. Казвамъ: да прBстанатъ вече съ 
тия работи! Нека всички хора по цBлия свBтъ, не само тукъ въ 
България, знаятъ, че Богъ сAществува въ свBта, и хората ще 
познаятъ това нBщо! Казватъ: да, но трBбва да има готови хора! 
Не, вие ще тръгнете изъ свBта и ще кажете всичко на хората. 
Казвате: още не сме готови. Ами кога ще бAдете готови? - Не 
сме израсли още. Че кога ще израстете? - Не му е дошло 
врBмето още. Кой ви каза, че още не е дошло врBмето? Знаете 
ли на какво мяза вашата работа? Вие, които ме слушате, мязате 
на ония двама паралитици, които лежали цели 20 години въ 
болницата. Дойде нBкой лBкарь да ги прBгледа, казва: нBма да 
ги бAде, но давайте имъ поне да четатъ нBкоя книга за Бога, да 
се разсBйватъ, да минава по-леко врBмето. Дойде другъ лBкарь 
и той казва сAщото. Лежатъ тия двама болни на леглата си и се 
разговарятъ: голBма неправда има въ този свBтъ, нBма кой да 
ни помогне! Единъ день, цBлата болница се запалва, и всички 
бързатъ да спасятъ по-надеждно болнитB, а двамата 
паралитици забравятъ въ стаята имъ. Като ги напекълъ огъня, 
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тB бързо скачатъ отъ леглата си и си казватъ единъ-другъ: 
“Братко, да бBгаме навънъ”! Не забBлBзали, какъ и двамата се 
намBрили вънъ отъ болницата и си казали: слава Богу, че се 
запали болницата, за да оздравBемъ. Това, дBто били болни, туй 
е резултатъ на тBхнитB хипотези и теории.  Веднъжъ забравили 
всичко, тB излизатъ вънъ. Така ще бAде и съ васъ. Тази 
болница ще изгори, и вие ще изкочите навънъ. Господь не 
създаде този свBтъ само за болници; Господь не създаде този 
свBтъ, за да се лBкуватъ хората. Казватъ: е, да има благодBтели 
въ свBта, та както и да е! Не, Господь не създаде свBта за 
благодBтели, Господь създаде свBта само за работа. ВсBки 
трBбва да работи, а не да се труди. Свещено нBщо е работата! 
ВсBки, който е дошълъ на земята, трBбва да работи съ всичкото 
свое съзнание, а не да става робъ на труда. Всички трBбва да 
работятъ, да улесняватъ живота си единъ другъ и взаимно да си 
помагатъ. Ние можемъ да улеснимъ своя животъ, отъ насъ 
зависи. Казвате: кога ще дойде Христосъ? - Когато изгори 
болницата. Кога ще дойде Христосъ? - Когато прBстанатъ 
всички теории и хипотези. Кога ще дойде Христосъ? - Когато 
прBстанете да очаквате да дойде нBкой благодBтель да ви 
донесе пари. Кога ще дойде Христосъ? - Когато прBстанете да 
вBрвате, че въ богатството, въ кAщитB седи щастието. 
Христосъ ще дойде, когато ние съзнаемъ, че сме Синове на 
Бога, изпратени на земята да Му служимъ. Христосъ ще дойде, 
когато съзнаемъ, че сме Синове на Божията Любовь. ВсBки, 
който може да схане, какво нBщо е да бAде Синъ Божий, да 
служи на Баща си съ всичкото си сърдце, съ всичкия си умъ, съ 
всичката си душа и сила, той ще бAде готовъ да жертвува 
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всичкия си животъ за Бога Живаго, и каквото и да стане въ 
свBта, той ще казва: има Единъ въ свBта, за Когото можемъ да 
жертвуваме живота си и всичко, което имаме. За никого 
другиго не трBбва да жертвуваме живота си. Жертвуваме ли 
живота си за другиго, ние сме на кривата страна. Това е новото. 
Въ насъ трBбва да се запечати тази идея. 

Сега, запримBръ, вашиятъ баща е заминалъ за другия свBтъ; 
синъ ви, или дъщеря ви сA заминали за другия свBтъ, и вие ме 
питате, как сA. Лесна работа е да разберете това нBщо. Но, ако 
ви кажа, какъ може да се съобщавате съ умрелитB, ще се дигне 
цBлъ скандалъ. Ще кажете: какъ, какъ смBе този човBкъ да 
заблуждава хората! Не, азъ казвамъ: нBма умрBли хора въ 
свBта. Когато човBкъ умре, той започва да живBе сAщински 
животъ. Когато азъ съмъ единъ голBмъ егоистъ и мисля само за 
себе си, тогава именно азъ съмъ мъртавъ. Но до колкото азъ 
влизамъ въ страданията на другитB хора; до толкова, до 
колкото азъ чувствувамъ, че страданията на другитB хора се 
вливатъ въ моята душа; до толкова, доколкото азъ чувствувамъ 
тBхния зовъ, долавямъ тBхната нужда и искамъ да имъ помогна 
въ това положение, дотолкова само азъ разбирамъ, че живBя, че 
съмъ единъ живъ организъмъ, че въ послBдния день Богъ ще ни 
възкръси. Този день е близо, много близо! Вие седите и 
казвате: колко е близо? - Много е близо, но нBма да ви кажа, 
колко е близо. За опрBдBляне на тази близость азъ ще си 
послужа като единица мBрка съ бързината на вашата мисъль. 
УченитB хора, като мBрка за измBрване на бързината, си 
служатъ съ бързината на свBтлината, а бързината на мисъльта е 
по-голBма отъ бързината на свBтлината. СлBдователно, този 
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день е много близо за всички онBзи, на които мисъльта е бърза, 
а за онBзи, на които мисъльта е мудна, които спятъ, този день 
за тBхъ е много далечъ. ТB ще чакатъ, може би, още хиляди и 
хиляди години, а за другитB, чиято мисъль се движи бързо, 
скоро ще дойде този день. 

Христосъ казва: “Въ послBдния день азъ ще ги възкръся”. 
Кои? - Които се движатъ съ тази бързина. Това сега е 
поетическата страна на стиха, а вBруюто е, че Духъ Божий 
живBе въ насъ, и всBки отъ насъ трBбва да съзнава, че е 
гражданинъ на великото Божие Царство, и нека чувствува 
радость и веселие въ себе си, да се не съмнBва. Борете се 
всички съ съмнBнието, изхвърлете го вънъ отъ душата си! 
Изведнъжъ нBма да го побBдите. Още дълги години ще се 
борите съ съмнBнието и съблазъньта, но най-послB ще ги 
победите. На лицето ви ще дойде онази мека свBтлина, ще 
знаете, че Богъ живBе въ васъ. Тогава всBки единъ отъ васъ ще 
носи новото. Носете го, работете, но всBко сBменце нека падне 
на своето мBсто! Азъ гледамъ, нBкой поетъ написалъ нBщо, 
питамъ го: защо не напечатишъ нBщо отъ своитB стихове? - Не 
съмъ ги довършилъ още. Не, всBки стихъ самъ за себе си, е 
завършенъ. Много поети сA оставили само единъ стихъ въ 
живота си. Ами вие знаете ли, кой е този поетъ, който е 
написалъ изречението “Богъ е Любовь”? То не е казано отъ 
Бога. Богъ не е казалъ за себе си, че е Любовь. Ще бAде 
смBшно, азъ да възпBвамъ себе си! Онзи, който е написалъ това 
изречение, самъ е опиталъ, че Богъ е Любовь. Тази дума 
всBкога внася въ човBшката душа повече сила, отколкото всBка 
друга дума. Когато човBкъ е наскърбенъ и изговори това 
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изречение, този стихъ внася животъ въ него. Значи, има Единъ, 
Който може да внесе въ тебе сила. Значи, има Единъ, Който 
прBзъ всички врBмена, прBзъ всички култури на миналото и 
днесъ, въ каквото положение и да се намирашъ, само Той е въ 
сила да ти помогне. 

Та сега вие трBбва да се надBвате на Този Господь на 
Любовьта. Той е, Който може да ви въздигне и възкръси. И 
казва Писанието: “Да възкръсне Господь и да се разпръснатъ 
враговете Му”. Какво се подразбира подъ думитB “да 
възкръсне Господь”? ДB е смисълътъ на тия думи? Подъ тия 
думи се разбира множеството. Когато Господь възкръсне въ 
всBки едного отъ насъ, тогава ще се разпръснатъ и враговетB 
Му. ДумитB “да възкръсне Господь” не се отнасятъ за Господа, 
Който е живъ. Сега всички чакатъ да възкръсне нBкAдB 
Господь и да се разпръснатъ враговетB Му. Той е възкръсналъ, 
но въ насъ трBбва да възкръсне Господь, а за да възкръсне 
Господь въ насъ, ние сме ангелитB на земята, които трBбва да 
отвалимъ плочата, която е на гроба на нашия Господь. Туй е, 
което и вие трBбва да направите сега. Ти си турилъ една 
грамадна плоча на гроба на твоя Господь, Той хлопа отвAтрB и 
ти казва: “Отвори, отмахни тази плоча”! Вие казвате: “Господи, 
почакай малко, азъ още не съмъ завършилъ работитB си! И този 
вашъ Господь отново си легне, лежи цBли три дни, дълги тежки 
дни! Азъ казвамъ: стани, отвори тази плоча! Тогава ангелитB 
ще кажатъ: ето единъ достоенъ служитель, Синъ на Бога 
Живаго, който може да отвори вратата на Баща си! Ами че това 
не е ли почить? Когато бащата иде, нека синътъ се завтече да 
му отвори. Азъ съжалявамъ онBзи синове, които чакатъ бащата 
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самъ да си отвори вратата. Синътъ трBбва веднага да скочи, да 
отвори вратата на баща си и да каже: татко, заповBдай! Това сA 
синоветB, които трBбва да отворятъ плочитB на гроба на своя 
Богъ. 

Всички ние трBбва да скочимъ, да отворимъ вратата на Баща 
си и да кажемъ: “ВлBзъ Господи, само Ти си Единиятъ, Който 
носишъ благословение за синоветB си”! 

Христосъ казва: “Азъ и Отецъ ми ще дойдемъ, ще 
направимъ жилище въ васъ и ще ви се изявимъ”. Това сA 
ВеликитB Слова, ВеликитB Истини, които ще внесатъ свобода 
въ свBта. 

И тъй, ако рAката ти те съблазнява, отсBчи я отъ себе си, 
отхвърли отъ себе си тази съблазънь! 

 
 
 

БесBда, държана отъ Учительтъ, 
 на 5 април 1925 г. въ гр. София. 
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Съ Духъ и огънь. 
 

“Той ще ви кръсти съ Духъ Светъ и съ огънь”.1 
 

СъврBменното човBчество, както въ миналото, така и въ 
настоящето, се отличава съ една негативна, отрицателна чърта, 
а именно съ нетърпBнието, или както го наричатъ те съ 
бързането. Това бързане не е каквото е бързината на 
свBтлината, но то е бързане, както бърза онзи, когото коремътъ 
боли; като бърза онзи когото кракътъ боли; както бърза онзи, 
на когото паритB сA откраднати или кAщата му е запалена. 
Всички хора бързатъ. НетърпBнието показва една положителна 
чърта, но изразена въ отрицателенъ смисълъ, а именно - крайно 
користолюбие, съ което се отличава човBкътъ. Богъ казалъ на 
човBка да завлада всичко, но по единъ разуменъ начинъ, а той 
разбралъ, че трBбва да усвои, да завлада всичко само за себе си 
и да разполага съ него, както си иска. ВслBдствие на това се 
зародили онBзи желания, които сега сAществуватъ у хората и 
ги спAватъ на всBка стъпка. Всички хора бързатъ да станатъ 
богати. Защо? - за да могатъ да живBятъ добрB, да ядатъ и да 
пиятъ изобилно, да се обличатъ съ хубави дрехи, да си 
купуватъ хубави чепичета, да се разхождатъ свободно по 
лицето на земята отъ единия край до другия и слBдъ туй да 
кажатъ: наживBхме се! Това изобщо е най-обикновениятъ 
идеалъ, който хората иматъ. Щомъ вземемъ да имъ говоримъ 
нBщо по високо, тB казватъ: остави тBзи работи, тB сA 
отвлечени, тB сA непостижими, тB сA неразумни нBща. Ти 
                                                 
1 Матея 3:11 
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кажи нBщо близко, близко до живота. Чудното е, че 
съврBменнитB хора говорятъ за близкитB нBща до живота, а 
нBматъ самия животъ. Кое е близкото нBщо до живота? - 
Близкото нBщо до живота е разумното. Животътъ е проявление 
на една отъ най-великитB сили въ свBта. И слBдователно, по 
живота ние ще изучаваме тази велика сила не само като 
движение, но като една разумна проява. 

И тъй, нетърпBнието въ съврBменнитB хора, въ всички свои 
разклонения, показва именно този вAтрBшенъ, азъ го 
наричамъ, органически недAгъ въ човBшкото развитие - 
користолюбието. Той произтича отъ простия фактъ, дBто 
хората мислятъ, че знаятъ, какво нBщо е животътъ. ВсBки 
разсAждава, мисли, казва за себе си: азъ съмъ човBкъ. Но я го 
запитайте, въ какво седи човBкътъ, кои сA качествата му? - 
Достойнство имамъ. ДобрB, въ какво седи човBшкото 
достойнство? Ти казвашъ: азъ съмъ човBкъ, значи азъ мисля. 
Щомъ мисля, азъ имамъ достойнство. Хубаво, като имашъ 
достойнство, честенъ човBкъ ли си? Една отъ основнитB чърти 
на достойниятъ човBкъ е честностьта. Най-първо отъ устата и 
отъ ума на достойния човBкъ не трBбва да излиза абсолютно 
никаква лъжа. Като каже една дума, трBбва да я изпълни, въ 
нея да нBма двB мBрки. 

Въ всички наши съврBменни разбирания, както и въ 
разбиранията на миналитB, и на настоящитB философи, има два 
вида схващания: едни които сA обичали Истината и сA живBли 
далечъ отъ обикновения свBтъ и тамъ се подвизавали; други, 
които сA създали площадната, обществената философия и 
споредъ нея сA рAководели човBчеството. Какви ли не 
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чудновати философи се явили! ТB сA вдъхнали сегашната 
философия на човBчеството. Споредъ сегашнитB си разбирания 
хората казватъ: човBкъ се ражда, за да умре. Каква философия 
има въ това? Хубаво, тогава, споредъ тази ваша философия, 
казвамъ: онзи великъ художникъ е направилъ своята картина, 
за да я разруши. Онзи великъ цигуларь е направилъ цигулката, 
за да я счупи. Онази майка е родила онова дBте съ хубавата 
главичка, за да я смаже. Онзи учитель, който е повикалъ 
ученицитB си да ги учи, най-послB ще ги набие и ще ги изпAди 
навънъ. Питамъ: какъвъ смисълъ има такава една философия съ 
такива крайни заключения? И най-послB хората казватъ: ти 
трBбва да знаешъ какъ да смBташъ и какъ да го сметнешъ. 
Какво значи това, да знаешъ какъ да сметнешъ нBкого? - То 
значи, да знаешъ, какъ да излъжешъ. И днесъ, една отъ най-
хубавитB науки, математиката, хората сA я направили като 
срBдство да лъжатъ другитB съ нея. Всички учени хора лъжатъ 
все съ математиката. Казватъ за нBщо: толкова струва. Ти като 
сметнешъ послB, виждашъ, че не струва толкова. Питамъ 
тогава: защо ни е науката? - Да знаемъ какъ да смBтаме хората. 
Защо ни е геометрията? - Да знаемъ какъ да правимъ здания, да 
затваряме хората въ тBхъ. Защо се раждатъ хората? - Да се 
биятъ, да ставатъ герои. Това е друга лъжлива философия. 
Хубаво, слBдъ като се набиятъ, каква философия има въ това? - 
Върнатъ се по домоветB, единъ съ счупена глава, другъ съ 
счупени крака, трети съ счупени рAце и т.н. И въпрBки всичко 
това, хората казватъ: човBкъ трBбва да се бие, за да придобие 
нBщо благородно. Това е за тBзи философи, които сA учили 
хората на площадната философия. ТBзи философи сA създали 
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такива вBрвания, които сA вплели хората въ невBрни нBща. 
Това не сA ония философи, които сA учили хората на 
истинската философия. Това не сA философитB, които сA 
разбирали дълбокия смисълъ на живота. 

Въ Писанието се казва: “Той ще ви кръсти съ Духъ Святъ и 
съ огънь”. Подъ името “Духъ Святъ” разбирамъ, че човBкъ 
трBбва да се самоопрBдBли. Само когато се даде едно име на 
човBка, Иванъ, Драганъ, Стоянъ или Петко, тогава той е 
кръстенъ. Когато ученитB хора изслBдватъ, запримBръ, 
извBстни типове растения и ги изучаватъ добрB, само тогава ги 
кръщаватъ съ извBстни имена и считатъ, че сA изучени. 
СлBдователно, всBко едно разумно сAщество трBбва да има 
име, съ което може да се назове. Затова, въ великата 
Божествена наука, всBко сAщество, което има име, е разумно. 
То само трBбва да си тури това име. Великиятъ цигуларь самъ 
трBбва да се кръсти, че е великъ цигуларъ, а не да чака отвънъ 
да го кръстятъ. 

Казва Писанието: “Той ще ви кръсти съ Духъ Святъ.” Подъ 
думата “Святъ” се разбира онзи разуменъ духъ въ човBка, 
който ще го опAти въ разбиранието на вAтрBшния дълбокъ 
смисълъ на живота. 

Въ Писанието се казва: “Той ще ви кръсти съ Духъ Святъ и 
съ огънь”. Подъ името “Духъ Святъ” разбирамъ, че човBкъ 
трBбва да се самоопрBдBли. Само когато се даде едно име на 
човBка, Иванъ, Драганъ, Стоянъ или Петко, тогава той е 
кръстенъ. Когато ученитB хора изслBдватъ, запримBръ, 
извBстни типове растения и ги изучаватъ добрB, само тогава ги 
кръщаватъ съ извBстни имена и считатъ, че сA изучени. 
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СлBдователно, всBко едно разумно сAщество трBбва да има 
име, съ което може да се назове. Затова, въ великата 
Божествена наука, всBко сAщество, което има име, е разумно. 
То само трBбва да си тури това име. Великиятъ цигуларь самъ 
трBбва да се кръсти, че е великъ цигуларь, а не да чака отвънъ 
да го кръстятъ. 

Казва Писанието: “Той ще ви кръсти съ Духъ СвBтъ.” Под 
думата “святъ” се разбира онзи разуменъ духъ въ човBка, който 
ще го опAти въ разбирането на вAтрBшния дълбокъ смисълъ 
на живота. За сега, въ самия животъ има много усложнения, 
много сложни въпроси за разрBшение. Животътъ не е задача, 
която можемъ да изучимъ за една, за 100, за 1,000 или даже и за 
нBколко милиона години. Той е задача, която само вBчностьта, 
въ своитB проявления, може да разрBши. И когато ние 
разрBшимъ тази задача въ нейната първа степень, какво нBщо, е 
физическия животъ на земята, ние ще разберемъ до извBсна 
степень, какво нBщо е и великата МAдрость, която подига 
съврBменното човBчество. Иоанъ Кръститель, който бB дошълъ 
малко прBди Христа бB запознатъ съ основата на дълбоката 
окултна наука, съ Божественото учение. Той не е билъ отъ 
проститB, отъ невBжитB пророци. Той е билъ просветенъ, училъ 
се е въ едно отъ училищата на древностьта. И за Христа 
казватъ, че не се училъ въ никое училище. Съ това искатъ да 
кажатъ, че безъ да се училъ, е знаялъ. Това е друга площадна 
философия. Не. Христосъ прBди хиляди години е билъ въ едно 
отъ най-виднитB училища, или въ една отъ най-знаменититB 
школи. Христосъ самъ твърди, че както Отецъ ме е училъ, туй 
върша. То значи, че той се училъ тамь, дBто другитB площадни 
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философи не сA се учили. Богъ Го е училъ. И всBки единъ отъ 
васъ трBбва да се учи. КAде? - При Бога. Да се учишъ при Бога 
разбирамъ да минешъ тази школа, въ която има единство. Най-
добритB професори, най-добритB учители сA въ тази школа. 
ВсBки единъ отъ васъ трBбва да намBри тази школа. Тази 
школа не мяза на нашитB университети. Въ нея нBма никакви 
хипотези и теории. Когато въ тази школа искатъ да измBрятъ, 
колко е разстоянието отъ земята до слънцето, както това 
правятъ нашитB учени, тамошнитB професори, заедно съ 
ученицитB си тръгватъ отъ земята и въ осемъ минути врBме сA 
на слънцето. Следъ други осемь минути сA вече на земята и 
казватъ, че разстоянието между земята и слънцето е точно еди-
колко си километра, нито съ единъ милиметъръ повече или по 
малко. Толкова точни сA тBхнитB измBрвания! Ако искатъ да 
знаятъ, колко е разстоянието отъ земята до Сириуса, пакъ ще 
тръгне една експедиция отъ земята, съ бързина по-голBма отъ 
първата и ще направятъ най-точни физически изчисления и ще 
се върнатъ. И тукъ изчисленията имъ ще бAдатъ точни, нито съ 
единъ милиметъръ повече или по-малко. Запитватъ се още, 
дали въ нBкоя планета има разумни сAщества, или не. За да 
провBрятъ, пакъ изпращатъ една експедиция, която скоро се 
връща назадъ и казва: ние видBхме и знаемъ. При сегашнитB 
изслBдвания съ телескопитB, нBкои учени казватъ, че на Марса 
имало прокарани канали; други казватъ, че нBма такива канали. 
Едни казватъ, че тия канали сA направени отъ разумни 
сAщества, а други казватъ, че не сA ги правили разумни 
сAщества. Всичко товая е едно хубаво забавление. А сега, 
срBщамъ нBкого и го питамъ: защо тази дама е турила тази 
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синя панделка отзадъ на главата си? - ОтдB да зная? Казвамъ: 
все трBбва да има нBкаква подбудителна причина. Това или ще 
е нBкаква парижка мода, или ще е нBкакъвъ символъ. СрBщамъ 
нBкой господинъ, турилъ черна връзка, облекълъ черни дрехи, 
питамъ: защо този господинъ е облекълъ всичко черно? - Не 
зная. Казвамъ: навBрно майка му, или баща му, единиятъ отъ 
тBхъ ще е умрBлъ. Какво общо има смъртьта на майка му, или 
на баща му съ черния цвBтъ? При смъртни случаи черния цвBтъ 
е на мода; у нBкой народи пъкъ, когато умре нBкой, носятъ 
бBли дрехи. И туй е мода. Туй е външно, криво разбиране на 
живота. Ние мислимъ, че като се облечемъ съ бBли дрехи, може 
да станемъ добри; или като се облечемъ съ черни дрехи, може 
да се отречемъ отъ живота. Не, това е криво схващане на 
живота. Едни хора казватъ: трBбва да се откажемъ отъ свBта! 
Други казватъ: трBбва да влBземъ въ свBта! Че кога си билъ 
извънъ хората? Какъ ще се скриешъ отъ тBхъ? Ами че ти, 
самиятъ човBкъ, си едно множество отъ хора! Въ тебе има 
милиарди човBчета, събрани на едно мBсто и всички дигатъ 
шумъ. ТB си иматъ народно събрание, и царь си иматъ, който 
имъ заповBдва. ОтгорB на всичко вие казвате: да се освободя 
отъ тBзи хора? КAдB ще отидешъ? Други казватъ: не, човBкъ е 
единъ организъмъ. Какъвъ е този организъмъ? - Той се състои 
отъ множество клBтки, които постоянно работятъ у човBка. Да, 
и тBзи малки клBтки, както виждате, разбиратъ химия, 
разбиратъ физика, разбиратъ закона за размножение, разбиратъ 
нBщо отъ медицината, сами могатъ да се лBкуватъ - отъ какви 
ли работи още не разбиратъ. Когато се охлузи нBкAдB кожата 
ви, тBзи малки, глупави клBтки, както ги мислитB вие, веднага 
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могатъ да я заздравятъ отгорB, а разумниятъ, учения човBкъ, 
като си удари рAката, не знае, какъ да се лBкува, ще търси 
разни билки. Удари ли рAката си, разни лапи ще туря, празъ 
лукъ, квасъ, съ какво ли не ще я налага, но не се лBкува отвънъ. 
Тия глупавитB клBтки, споредъ васъ, се лBкуватъ отвAтрB. ТB 
иматъ по-добри, по-солидни знания, отколкото умнитB, 
ученитB хора, които се лекуватъ отвънъ. Питамъ тогава: кой е 
по-уменъ? 

На насъ, съврBменнитB хора, ни трBбва малко повече 
смирение, да знаемъ, че не сме отъ много умнитB хора. Не сме 
и отъ много проститB, но трBбва да знаемъ, че малко знаемъ. 
По негативенъ начинъ всBки може да смBта, но дойдемъ ли до 
положителната страна, до Истината, тамъ хората не знаятъ да 
смBтатъ. Кажи на нBкое дете да ти каже нBщо, то така ще те 
сметне, такава голBма лъжа ще измисли, че ще се чудишъ, отдB 
я взело. Но я му кажи да ти каже Истината, ще ти отговори: да 
говоришъ Истината, е невъзможно при сегашнитB условия на 
живота! Всички ще те считатъ смахнатъ човBкъ. И при това 
заблуждение, което сега сAществува, всички площадни 
философи казвать, че Истината била горчива, а щомъ е 
горчива, не маже да се казва, понеже ще огорчи устата ти. 
СлBдователно, не е позволено да се говори. Лъжата пъкъ била 
сладичка, затова лъжете, колкото искате. Защо хората лъжатъ? 
Защото лъжата била сладка. Защо хората не казватъ Истината? 
Защото Истината била горчива.  Не, лъжата именно е горчива, 
а Истината - сладка. 

Разправяше ми единъ приятель единь интересенъ случай за 
едного. Познавалъ той единъ бBденъ човBкъ, който често 
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гладувалъ и единъ день, понеже му се много дояло, отива въ 
една гостилница и се  помолва на гостилничаря да му даде отъ 
най-хубавитB яденета и най-хубавото старо вино. Слагатъ му 
на масата, наяжда се хубаво, но дохожда врBме да плаща, нBма 
нито петь пари въ джоба си. Казва му гостилничарьтъ: слушай, 
ти като си безъ петь пари въ джоба, защо не яде само едно 
блюдо, яде ли се толкова нBщо безъ пари? Той прибързва да 
излBзе навънъ, но гостилничарьтъ го настигва съ едно дърво и 
го набива хубаво. Стои вънъ замисленъ и си казва: добрB е, 
когато се яде, но лошо е, когато трBбва да се плаща. МислитB 
ли, че има нBкой отъ васъ, който да не е битъ въ гостилницата? 
Я ми покажете единъ уменъ човBкъ въ свBта, който да не е 
битъ! Покажете ми едно дBте, което майка му да не е била! 
Покажете ми единъ младъ човBкъ, който да не е направилъ 
поне единъ скандалъ въ свBта! Ще ми кажете, че само 
простиятъ, само бBдниятъ човBкъ прави скандали. Ако нBкой 
бBденъ, простъ човBкъ прави скандали, - и да го биятъ 
разбирамъ, но азъ мога да ви приведа множество факти, дBто 
хора отъ най-високо положение сA правили по-голBми 
скандали отъ тия, които правятъ проститB. И простиятъ може 
да направи скандалъ, и високостоящиятъ може да направи 
скандалъ. Значи, не сA вAншнитB условия на живота, които 
опрBдBлятъ постAпкитB на хората. Насъ искатъ да ни убBдятъ, 
че външнитB условия на живота диктуватъ нBщата. Това е една 
площадна философия, която въ основата си не е вBрна. НBкой 
казватъ, че външнитB условия ни заставятъ да постAпимъ тъй, 
или иначе. НапримBръ, казватъ, че условията сA заставили 
орела да яде месо. Така е, но питамъ тогава: кой заставя гълAба 
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да яде житни зрънца? Не живBе ли и той при сAщитB условия, 
при които живBе и орелътъ? Какъ е възможно, като живBятъ 
при едни и сAщи условия, орелътъ да яде месо, а гълAбътъ - 
житни зрънца? Казвамъ: и у животнитB има извBстни 
убBждения за живота. ГълAбътъ има много по-високо понятие 
за живота отъ орела; той носи по-висока култура въ себе си. 
Орелътъ е царь на птицитB, но е глупавъ. Че е глупавъ, 
виждаме по това, че не сA го взели за символъ на Свети Духъ 
въ религията. ВоеннитB го взиматъ като символъ на сила; 
руситB сAщо го взиматъ като символъ на сила, но щомъ дойде 
до религиознитB форми въ религията, тамъ взиматъ като 
символъ гълAба. Щомъ искаме да изпратимъ нBкоя птица като 
делегатъ при Бога, не изпращаме орела, но гълAба. Господь 
казва: “Орелътъ нека ходи по земята, нека участвува на 
бойнитB полета, но въ моето царство такива месоядци не 
приемамъ. Казваме: условията на живота сA такива. Ако единъ 
гълAбъ може да издържи при всички условия на живота, да се 
храни съ зърнена храна, това показва, че въ него има идея. Азъ 
говоря за идеята на гълAба. Тогава, ние съврBменнитB 
религиозни хора, може ли да се убBждаваме едни други, да се 
оправдаваме, че условията на живота били такива? Казвамъ: 
братко, засрами се отъ гълAба! Единъ гълAбъ, съ много по-
бBдни условия на живота отъ тебе, е съумBлъ да води единъ по-
чисть и порядъченъ животъ отъ тебе, а ти създаденъ по 
образецъ и подобие Божие, правишъ хиляди прBстAпления и 
създавашъ хиляди страдания на другитB. ДB е твоятъ образъ 
Божий? Казвашъ: азъ имамъ вBрвания. Да, имашъ вBрвания на 
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орела, но не и вBрванията на гълAба. ВBрвания иматъ хората на 
всBкAдB. 

Азъ раздBлямъ хората, споредъ тBхнитB вBрвания, на орли и 
гълAби. КажетB ми сега, кои се размножаватъ повече, орлитB 
или гълAбитB? ПрBди 15 години азъ правихъ своитB научни 
изслBдвания въ шуменско тамъ, въ околностьта, на една скала 
бBха се размножили толкова много орли, че селянитB се 
чудиха, какъ да се отърватъ отъ тBхъ. Най-послB се сBщатъ да 
натопятъ една мърша въ нBкоя отрова и да я оставятъ за храна 
на орлитB. Всички, които яли отъ нея, се отровили, но най-
голBмиятъ, най-силниятъ отъ тBхъ се търкалялъ дълго врBме по 
земята, докато най-послB се спасилъ. Казвамъ: това сA героитB 
на съврBменната наука. За този орелъ казватъ, че отъ тогава не 
сA го виждали вече да ходи и да търси мърша изъ тази область. 
Виждали сA го да ходи отъ едно мBсто на друго, да си лови 
нBщо живо за храна, но отвикналъ се поне отъ това, да яде 
мърша. Така и за насъ съврBменнитB хора, трBбва да ни 
дойдатъ много голBми страдания, за да поумнBятъ главитB ни, 
да се отвикнемъ да ядемъ мърша, като тия орли. 

Тази храна, която употрBбяваме, не е Божествена. ТBзи 
условия на живота ние сами ги създадохме. Обаче ние, които 
вBрваме, казваме, че човBкъ е по-силенъ отъ условията на 
живота, понеже сегашнитB условия, при които се намира той, 
сA сAздадени отъ него. Нима онзи човBкъ, който съгражда 
кAща и задлъжнBва, не създава самъ своитB условия? Нима 
онзи пияница, когото майка му родила съ здраво тBлосложение 
и отличенъ умъ, слBдъ 10-20 години не измBня той самъ своитB 
условия, не покваря самъ своя организъмъ? ВсBки самъ си 
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създава условията. Пияницата казва: е, такива сA условията, 
трBбва да пия. Не, не сA такива условията, а ти самъ ги 
създаде. Туй е едно площадно разбиране на живота, това е една 
площадна философия. Азъ сега говоря на мAже и на жени, 
понеже тази ваша площадна философия може да ви покоси. Въ 
площадната философия на живота се криятъ всички онBзи 
отрови, които днесъ рушатъ обществото. Съ тази философия 
днесъ правятъ само опити и казватъ: трBбва да се опитваме. 
ДобрB, трBбва да се правятъ опити, но разумни, а тия разумни 
опити може да се правятъ само по метода на гълAба. Подъ 
думата “гълAбъ”, азъ разбирамъ културата на онова вAтрBшно 
безкористие. Месоядството е признакъ на голBма алчность. Азъ 
съмъ правилъ редъ наблюдения върху трBвопаснитB, и върху 
месояднитB животни и като ги сравнявамъ психологически, 
виждамъ, че месояднитB животни сA крайно жестоки. Единъ 
паякъ даже, колкото и малъкъ да е, и той е крайно жестокъ. 
Онази муха, която попадне въ паяжината му, бръмчи, иска да 
се освободи, но той я убива, изсмуква, послB изхвърля навънъ и 
казва: друга да дойде на нейното мBсто! Паякътъ постAпва 
като нBкой касапинъ, който взима единъ волъ, втори волъ, 
забие ножа въ врата имъ и ги закаля. ТB мучатъ, той не обръща 
внимание. Казва дайте трети, четвърти и т. н. И най-послB, за 
свое оправдание, казва: какъ тъй, нали обществото трBбва да 
живBе! Нима обществото на гълAба не трBбва да живBе? 

И тъй, сегашнитB страдания въ живота на всBки човBкъ 
индивидуално се дължатъ на прBдшествуващи причини отъ 
миналото. Понеже природата сама по себе си е разумна, тя 
държи отчетъ за всички наши постAпки. Най-важното и най-
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мAчното нBщо въ свBта е човBкъ да създаде своя 
индивидуаленъ животъ. Създадешъ ли този разуменъ, 
индивидуаленъ човBкъ, тогава дома, обществото и 
човBчеството много лесно може да се създадатъ. СъврBменнитB 
хора искатъ да създадатъ, да прBорганизиратъ най-напрBдъ 
човBчеството, послB обществото, слBдъ това дома и най-послB 
човBка. Този пAть, обаче, не е правиленъ. 

Ще ви приведа слBдното разяснение. Вземете най-виднитB 
музиканти, които сA завършили своето музикално 
образование, добрB владBятъ това изкуство и образувайте отъ 
тBхъ какъвто искате оркестъръ, ще видите, че въ 10-15 минути 
или половинъ часъ, ще имате най-добрия оркестъръ, съ най-
хубави изпълнения. Достатъчно е капелмайстора да дигне 
своята пръчица и всичко върви по медъ и масло. Защо? Защото 
всBки отъ тBхъ знае отлично своята партитура, всBки разбира 
своята наука. Я съберете пъкъ хора, които не разбиратъ нищо 
отъ музика и се опитайте да образувате отъ тBхъ оркестъръ! И 
десеть най-видни капелмайстори да дойдатъ да ги дирижиратъ, 
ще видите, какво ще излBзе. Само ще се дига шумъ, ще 
казватъ: чакайте, чакайте! - но нищо нBма да излBзе. Вие сAщо 
казвате: чакайте да видите, какъ ще излBзе тази работа! Не, съ 
чакане нищо не става. Щомъ кажешъ “чакай”, подразбира, че 
не знаешъ да свиришъ. Щомъ не знаешъ да свиришъ, никакъвъ 
оркестъръ не става. Ние искаме да разрBшимъ единъ отъ 
великитB въпроси, има ли животъ, или нBма. Ами че ти 
живBешъ, какво ще разрешавашъ този въпросъ? Е, бAдещъ 
животъ дали има? Какво разбирате подъ бAдещъ животъ? 
Подъ бAдещъ животъ подразбирамъ единъ по-разуменъ 
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животъ. Ти си една мравя и казвашъ: мога ли да живBя въ друга 
форма? - Можешъ. Въ каква форма? - Можешъ да живBешъ въ 
формата на една пчела, на единъ гълAбъ. Възможно ли е? - 
Възможно е. ПрBкарамъ тази мравя подъ една, подъ друга 
форма - подъ формата на една пчела, или единъ гълAбъ. Тя 
почва постепенно да се разширява и хвръква. Ако ви кажа “че 
тази мравя и еди-коя си мравя отъ еди-кой си мравунякъ, ще ме 
повBрвате ли? Ще кажете: докажи, какъ тази мравя е станала 
гълAбъ! Какъ ще ви го докажа? Ако азъ река да ви доказвамъ, 
че между гълAбътъ и змията има извBстна връзка, че тB си 
мязатъ, че тB сA отъ единъ и сAщъ родъ, само че змията е безъ 
крила и безъ крака, а гълAбътъ е съ крила , съ крака и съ пера, 
ще ме повярвате ли? Ако смъкнете крилата, краката и перата на 
гълAба, той е цяла змия. ОнBзи, които изучаватъ естествена 
история, могатъ да провBрятъ тази истина. Това се отнася само 
до формата на нBщата. Затуй подъ “нисше” ние разбираме 
всичко това, което не съдържа елементи на разумния животъ. 
Като говоря за змията, азъ разбирамъ нисшето, алчностьта. 
Змията като хване една жаба, цBла я глътне. Жабата плаче, 
моли и се, но тя не иска да знае. Затова я наричатъ змия. 
ГълAбътъ като се приближи до нBкое житно зърно, самото 
зрънце му казва: братко, глътни ме! Всички зрънца се радватъ, 
защото въ гълAба има една висша култура, въ която тB могатъ 
да се подигнатъ. ЖитнитB зрънца сA разумни души, азъ мога 
да се разговарямъ съ тBхъ. Ще кажете: и това го бива! ЖитнитB 
зрънца били разумни души! Щомъ у житнитB зрънца нBма 
души, и у хората нBма души. Азъ мAчно мога да се съглася съ 
васъ, затова пъкъ подържамъ: ако у човBка има душа, и у 
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житното зрънце има душа. Азъ още не съмъ видBлъ, кAдB сA 
душитB въ съврBменнитB хора. Щомъ иматъ души, тB трBбва да 
обичатъ! Щомъ единъ човBкъ убива своя ближенъ, дB му е 
душата? Когато единъ ножъ се натъкне въ тебе и те убие, плаче 
ли за тебе? Не, моята разумна рAка никога нBма да влBзе въ 
тебе и да те убие, но ножътъ - може. И ако моята рAка е 
разумна, ако азъ съмъ разуменъ човBкъ, никога нBма да 
причиня комуто и да е страдания, защото тия страдания ще 
бAдатъ едноврBменно и мои страдания. Ние, съврBменнитB 
хора, мислимъ, че страданията и радоститB сA за смBтка на тия, 
които страдатъ и се радватъ. Не е така, обаче. 

Сега, за да обясня тази си мисъль, ще ви приведа единъ 
митологически разказъ, или една митологическа приказка, 
която сAществува въ разни форми. Тя е отъ източенъ 
произходъ, създадена нBкAдB въ Египетъ, или въ Индия. Като 
тази приказка има такива и въ България. Интересното въ нея е 
слBдното: нBкоя си царска дъщеря, много красива мома, била 
чрBзмBрно измAчвана отъ своята мащеха, затова била 
принудена да избегне отъ нея и да се крие въ едно подземие на 
една планинска мBстность, дBто останала да живBе. Но и тамъ 
младитB момци не я оставили на спокойствие, тръгнали подиря 
и, да слBдятъ дB се е скрила. Загрижили се тBзи момци, какъ да 
я извадятъ отъ тамъ, затова взели единъ слBдъ другъ да и 
прBдлагатъ рAката си, да и обBщаватъ хубави условия за 
живBние. НBкои отишли при нея пBшъ, други съ коне и като 
стигнали на мBстото, дBто била скрита, извикали я по име. Тя 
се казвала Халикязъ. Първиятъ като стигналъ на мBстото, 
извикалъ: Халикязъ, излBзъ да видимъ твоята красота! Тя била 
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много умна и още на първия отъ дошлитB герои казала: да 
станешъ на камъкъ! Той станалъ до поясъ на камъкъ. Втори 
пAтъ извикалъ: Халикязъ, излBзъ да видя твоята красота! - На 
камъкъ да станешъ! Той се прBвърналъ на камъкъ до колене. 
Трети пAть извикалъ: Халикязъ, излBзъ да видя твоята красота! 
- На камикъ да станешъ! Той цBлъ се прBвърналъ на камикъ. 
Така се превръщали на камъни единъ по единъ, всички млади 
момци, които идвали да и прBдложатъ рAката си, докато 
цBлата мBстность била покрита съ камъни - все отъ тBзи велики 
герои - и тя останала да си живBе спокойно въ тази мBстность. 
Питамъ сега: какво искалъ да изрази този, който създалъ този 
митологически разказъ, още недовършенъ напълно, съ 
избBгването на тази мома отъ дома и и затварянето и въ това 
подземие? Защо тя станала причина тBзи млади герои да 
тръгнатъ подирB и да я търсятъ? Този философъ или 
баснописецъ въ своя разказъ е скрилъ една велика Истина, 
която само разумни хора могатъ да разбиратъ. ВсBки човBкъ въ 
свBта, който иска да сAществува, трBбва да разбира 
положението, което Христосъ изказва въ стиха: “КAща, 
съградена на канара, на камъкъ, не се разсипва; кAща, 
съградена на пBсъкъ, се разсипва”. Какво искала да каже тази 
красива мома на всBки младъ момъкъ, който идвалъ да я търси 
съ думитB “на камъкъ да станешъ”? Тя искала да му каже: ти 
можешъ ли да съградишъ своята кAща на камъкъ? Ако той 
разбираше тBзи нейни думи, щBше да имъ въздBйствува и 
нBмаше да стане на камъкъ. Но като не разбираше, той стана на 
камъкъ. 
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И дBйствително, въ сегашната наука, по закона на 
внушението, краката на човBка може да се прBвърнатъ въ 
камъкъ. Гръбначниятъ стълбъ на всBки човBкъ, днесъ може да 
стане толкова коравъ, че да носи на нBго желBзо, безъ да се 
счупи. ЧрBзъ закона на внушението човBкъ може да стане 
твърдъ като желBзо. Онзи, който го е втвърдилъ, пакъ по 
закона на внушението, може да го направи толкова мекъ, че 
отъ най-малкото бутване да усеща страдания. Това сA само 
прояви въ съврBменната наука. НBкои казватъ, че внушили 
нBкому да направи това, или онова нBщо. Не, това сA велики 
закони, които дBйствуватъ въ нашия умственъ свBтъ, и ние 
трBбва да знаемъ, какъ да съградимъ живота си разумно. 
СлBдователно, ако ти отхвърлишъ отъ себе си онзи Божественъ 
законъ, онзи Божественъ моралъ и приемешъ, че всичко въ 
свBта е глупаво, ти самъ си внушавашъ и единъ день ще 
направишъ отъ себе си единъ глупакъ. Ако кажешъ, че всички 
хора сA глупци, и ти ще станешъ като тBхъ. Помни, че ти 
трBбва да мислишъ за хората, че сA благородни. Ти трBбва да 
мислишъ за човBшкитB души, че сA разумни, само че въ 
проявата си като хора тB вървятъ по единъ кривъ пAть, 
заблудили сA се. И тъй, когато ти казвашъ, че всички хора сA 
глупави, то подразбира, че само ти си уменъ човBкъ, нали? Че 
ако Богъ създаде всички тия хора, съ които ние можемъ да се 
споразумBемъ, то какъ може да сA глупави? Ако азъ мога да се 
споразумBея съ васъ, като ви говоря една Истина, то и всички 
вие помежду си можете да се споразумBете, може да се 
разберете. Ако ние можемъ да живBемъ индивидуално, ако 
можемъ да живBемъ единъ възвишенъ животъ, ще можемъ да 
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минемъ прBзъ всички изпитания, ще надделBемъ себе си, ще 
прBодолBемъ надъ смъртьта. Защото, ако човBкъ не може да 
прBодолBе надъ смъртьта, ако не може да я хване за гушата, 
това е робство. 

Първата задача въ живота ни е да хванемъ смъртьта за 
гушата, да водимъ сражение съ нея и да я побBдимъ. Какъ? 
Писанието казва, че Христосъ побBдилъ смъртьта. Онзи, който 
не разбира закона, казва, че като дойде Христосъ на земята, 
смъртьта и Него хвана. Да, но Писанието казва, че Богъ Който 
живBеше въ Христа, Го възкръси, че Богъ живBе въ него. Ние 
казваме: азъ трBбва да живBя за себе си. Никой не може да 
живBе за себе си. Да живBя за себе си, значи да имамъ въ себе 
си туй великото, Божественото, да съзнавамъ, че съмъ човBкъ, 
че Богъ живBе въ мене, да взимамъ участие въ този творчески 
принципъ и да се интересувамъ отъ всичко, което става не само 
по земята, но и по слънцето, и по цBлия свBтъ, навсBкAдB 
изобщо. НBкой казва: не ме интересуватъ другитB. Какво те 
интересува тогава? - Да се оженя младъ, да намBря нBкоя 
богата мома, съ парички, съ хубава кAща; послB, да си родя 
нBколко дBца, да ги пратя въ странство да свършатъ нBкоя 
наука и слBдъ това да ги назначи нBкAдB чиновници. И слBдъ 
всичко това, той мисли, че е човBкъ, създаденъ по образъ и 
подобие Божие. Ами онази птица, която сAщо като тебе живBе 
подъ слънцето, не е ли свършила толкова работа, колкото и ти? 
Казвате: ами ние трBбва да се грижимъ за себе си! Че кой не се 
грижи за себе си? Азъ наблюдавамъ всBка сутринь у насъ въ 
двора птицитB. Най-първо, като стане птичката сутринь, тя не 
се мие веднага като човBка, но започва да си търси храната. 
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СлBдъ като се наяде, втората работа на птичката е да си 
направи тоалета. Започва да се чисти, да си глади перцата. Като 
си направи тоалета, третата работа е да си намBри мBсто за 
легловища. Като си намBри и легловище, вече е доволна. И 
птицитB правятъ такива разузнавателни експедиции, както и 
хората. ТB изпращатъ 2-3 птици да обикалятъ, да видятъ, дB 
има хубава вода, нBкой чистъ изворъ, дB има хубаво грозде, 
хубави ябълки, круши и като разгледатъ цBлата мBстность 
наоколо, отиватъ да съобщятъ на останалитB. И тB, като единъ 
роякъ, всички заедно отиватъ въ откритата мBстность. Казватъ: 
птицитB не разбиратъ нищо. Какъ да не разбиратъ? - Много 
добрB разбиратъ. Ние, които сме създадени по образъ и 
подобие Божие, мислимъ ли, че като родимъ 2-4 дBца и ги 
отгледаме, сме изпълнили волята Божия? - Не. Първото нBщо, 
което се казва въ Писанието е: “Придобийте разумния 
принципъ, а слBдъ това завладайте земята, плодете се и 
размножавайте се!” Подъ тия думи, да завладатъ земята, да се 
плодятъ и размножаватъ, се подразбира проявлението на 
човBка въ неговото множество така, че въ всички хора да 
вижда своето проявление. Единъ день, като се събере човBкъ въ 
своя плодъ, да вижда, че плодътъ на всички хора е у него. 
СлBдъ това, да вижда, че всички хора могатъ да се събератъ въ 
неговото тBло. И тъй, всички души могатъ да се събиратъ въ 
едно тBло. Както въ моето тBло се събиратъ милиарди 
сAщества, така и въ свBта могатъ да живBятъ много хора 
заедно. Всички хора на земята могатъ да се събератъ въ единъ 
общъ организъмъ. Този организъмъ наричатъ организмътъ на 
голBмия човBкъ, на великия човBкъ, на козмическия човBкъ, 



256 

 

нареченъ Адамъ Кадмонъ въ когото нищо не умира, но всичко 
се измBнява. Той взима грижата за всички сAщества, които 
съставляватъ неговия организъмъ. 

Та сега, при тBзи условия, въ които живBемъ, благото на 
единъ народъ зависи отъ индивидитB, които го съставляватъ. 
Въ всBки индивидъ, въ всBка душа трBбва да има този мощенъ 
стремеж - да бAде разумна. 

Писанието казва: “Той ще ви кръсти съ Духъ Святъ и съ 
огънь”. Кой ще ви кръсти? Иоанъ кръсти Христа съ вода, но 
отпослB кръстиха Христа отгорB съ Духъ. Значи, не е единъ 
кръстникътъ, който кръщава. Онзи великиятъ, Който създаде 
свBта, Той кръщава и казва: “Твоето име отсега нататъкъ е 
слBдното”. Той ти дава цBлата програма на твоя животъ, какво 
трBбва да вършишъ. Тъй, както ме слушате, вие казвате: а, 
животътъ е много строгъ. Не, великъ е животътъ! Ами че ако 
ти знаешъ да свиришъ хубаво, това не е ли животъ? Ако ти 
знаешъ да рисувашъ хубаво, това не е ли животъ? Ако ти 
знаешъ да отглеждашъ лозитB и да ги използвашъ разумно, 
това не е ли животъ? Да имашъ лозе, градина и да ги 
отглеждашъ добрB, а не тъй както сега ги обработвашъ, за да ги 
използвашъ само, това не е ли животъ? Да обработвашъ лозя, 
това е добрB, но трBбва да знаешъ изкуството да правишъ 
тBхнитB сокове сладки, а не да ги прBвръщашъ въ вино. Ако 
можехме да задържаме всички тия плодове отгорB на дървото, 
не щBше ли да бAде живота ни по-добъръ? И ако всички ние, 
мAже и жени се съберемъ въ единъ домъ, и прBкараме живота 
си разумно, въ любовь, не щBше ли да бAде това нBщо по-
хубаво? А сега, хората се измAчватъ въ домоветB си, кой да 
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бAде първиятъ, кой да бAде господарьтъ. Все ще има 
господарь и слуга. НBкой пAть, обаче, господарьтъ става слуга, 
и слугата става господарь - това зависи отъ условията. 

Азъ ще ви приведа единъ примBръ, който и другъ пAть съмъ 
привеждалъ, за онзи англичанинъ лорд. Единъ английски лордъ 
пAтува къмъ Австралия съ дъщеря си и съ единъ отъ своитB 
вBрни слуги. Въ врBме на пAтешествието става едно 
корабокрушение, и той, съ дъщеря си и слугата си едва 
успBватъ да се спасятъ на единъ отъ островитB на Велики 
океанъ. Слугата ималъ въ себе си една малка торбичка съ 
нBколко житни зрънца. Като излBзли на този островъ, 
рискували да измратъ отъ гладъ, понеже нито лордътъ, нито 
дъщерята могли да работятъ. Само слугата знаелъ да работи, 
затова веднага разоралъ часть отъ земята, посадилъ житнитB 
зрънца и въ скоро врBме тB дали своя плодъ. ЦBли десеть 
години прекарали на този островъ, прBзъ което врBме слугата 
заповBдвалъ, той билъ господарьтъ, а лордътъ и дъщерята били 
слугитB. СлBдъ десеть години се връщатъ въ Англия, и тогава 
слугата станалъ пакъ слуга, а лордътъ станалъ господарь. 
Такова било положението, което заемали тB въ свBта. Нима 
онази майка, която служи на своето дBте, не е слугиня? ДBтето 
заплаче въ 12 ч., въ 1 ч. и казва на майката: стани? - И тя става. 
Едно малко дBте въ кAщата заповBдва и на майката, и на 
бащата, и на брата, и на сестрата - на всички, които сA наоколо 
него. Защо? ГолBмъ ли е този господарь? - Не е. Единъ день 
дBтето става слуга, бащата става господарь. Единственото 
разумно нBщо е да имаме този Святи Духъ въ себе си, да имаме 
този разуменъ животъ и да разберемъ, какъ трBбва да 
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поправимъ живота си. Ние очакваме за въ бAдеще да дойде 
нBкой да ни спаси. Казваме: все трBбва нBкой да спаси свBта. 
ПрBди 2,000 години дойде Христосъ да спаси свBта, но отъ 
тамъ насетне дойдоха и нещастията. Кои не дохождаха да 
спасятъ свBта, но спасиха ли го? Въ Индия дохождаха и 
Кришна и Буда но спасиха ли го? - Не го спасиха. Между 
мохамеданитB дойде Мохамедъ. Спаси ли свBта? -  Не го спаси. 
Ние казваме, че еди-кой си дошълъ да спаси свBта. Не, 
спасението на свBта още не е дошло; за сега се приготовляватъ 
само условията за това спасение. Когато всички хора приематъ 
великия Духъ въ себе си, тогава ще дойде спасението. И сега 
насъ ни заблуждаватъ, като казватъ, че тBзи, които сA на 
земята, още не сA спасени, а онBзи, които сA въ онзи свBтъ, сA 
спасени. Запитала овцата дB сA моитB дBца, дB сA моитB 
агънца? Казали и: тB сA на онзи свBтъ, много добрB сA тамъ. 
Излъгали я. Какъвъ ти онзи свBтъ сA видBли? ТB сA въ червата 
на нBкого натъпкани. Ние не вBрваме на такива философи. Ние 
не искаме да ни направятъ на жамбонъ и да ни пратятъ въ онзи 
свBтъ. Онзи свBтъ е тукъ. Азъ бихъ искалъ да видя спасението 
на хората въ онзи свBтъ. Ако спасението можеше да стане на 
онзи свBтъ, великитB учители нBмаше да слизатъ на земята. 
Понеже тB идватъ на земята, тукъ трBбва да бAдемъ спасени. 
Ние искаме, дBто живBемъ, тамъ да бAдемъ спасени. НBкои отъ 
васъ ще кажатъ: моето вBрую, моитB познания, моето 
положение въ свBта не ми позволява да приема това нBщо. 
Твоето вBрою? Че какво вBрою имашъ ти? - Азъ вBрвамъ въ 
единъ Богъ. Много добрB. - Азъ вBрвамъ, че Богъ е въ три лица. 
Първото лице на Бога е Любовьта, проявена въ живота; второто 
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лице на Бога е МAдростьта, проявена въ знанието; третото 
лице на Бога е Истината, проявена въ свободата - на всички 
хора еднакво трBбва да се даде свобода. Като казвашъ, че 
вBрвашъ въ единъ Богъ, тури ли това троеличие на Бога въ своя 
животъ? Имашъ ли животъ, знание и свобода въ действията си? 
СлBдователно, чрBзъ твоя животъ, чрBзъ твоитB знания ти 
никога не трBбва да противодBй-ствувашъ на Божественото, а 
да бAдешъ въ хармония съ него. Туй разбирамъ подъ вBрване 
въ Троеличния Богъ.  

Казва се въ Писанието: “Ще ви кръстя съ Духъ святъ”. НBма 
по-хубаво нBщо въ свBта отъ това, човBкъ да възприеме този 
Божественъ Духъ. Когато човBкъ дойде до това състояние, отъ 
душата му ще падне единъ голBмъ товаръ, ще почувствува 
голBма лекота. Въ ума му ще просветне голBма свBтлина. 
ПрBдставете си, че вие които ме слушате, казвате: дали това 
нBщо е вBрно, или не? Изпитвате ли лекота? Имате ли свBтлина 
въ ума си? НBмате ли тBзи нBща въ себе си, каквито 
доказателства и да ви привеждамъ, все ще има у васъ едно 
съмнBние. Ако днесъ ви нахраня много добрB, ще си кажете: да 
днесъ ни нахрани добрB, утрB може да ни натири. УтрB пакъ ви 
нахраня. Ще се усъмните за слBдния день. СъмнBнието върви 
всBкога въ стAпкитB ни. ЦBлиятъ животъ е пъленъ съ 
съмнBния. ВBрваме ли ние въ Бога, Който ни е далъ животъ? 
ВBрването ни въ живота ние обясняваме по разни начини. 
Казваме, че природата ни е дала живота, родителитB сA ни 
дали живота, а това, че Богъ ни обича, че Богъ ни е далъ 
живота, че Богъ ни е далъ всички блага, отричаме. И всички 
криви тояги, всички криви заблуждения на площаднитB 
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философи въ свBта, отдаваме все на Бога. Една сестра казва: 
всичко е отъ Бога! ДобрB, ако дBйствително всичко е отъ Бога, 
тогава защо ме критикувате. Значи, каквото и да говоря азъ, 
каквото и да върша, то е все отъ Бога. Ако мислите така защо 
ме критикувате? Казвате: ами защо се обхождашъ така? 
Обходата ти не е Божествена. Значи, щомъ върша нBщо по 
вашата воля, то е по Бога; щомъ върша  нBщо по моя воля, не е 
по Бога. Това не е философия. Щомъ казвате, че всичко е отъ 
Бога, тогава, каквото и да върша, и по ваша воля, и по моя 
воля, споредъ васъ, все трBбва да е отъ Бога. Ако между твоята 
воля и моята воля има дисхармония, Богъ е отвънъ; ако между 
твоята воля и моята воля има съгласие, Богъ е отвAтрB. Той е 
третиятъ между насъ. Ако между твоята любовь и моята 
любовь се заражда една умраза, едно състезание, Богъ е 
отвънъ; ако между твоята любовь и моята любовь става едно 
сливане, ако се образува едно цBло, Богъ е отвAтрB. Ако между 
твоето знание и моето знание има една дисхармония, едно 
съзтезание и не можемъ да се разберемъ, ние сме на лBво отъ 
Бога, Богъ е вънъ отъ насъ; ако между твоето знание и моето 
знание има едно съгласие, Богъ е отвAтрB. СлBдователно, въ 
вAтрBшната хармония се явява Божественото. Когато 
Божественото се яви въ човBка, той става мощенъ силенъ. Азъ 
слBдя това нBщо. Ако нBкой отъ васъ само за единъ моментъ би 
почувствувалъ Божието присAтствие, тъй както го разбирамъ 
азъ, тъй както съмъ го изпитвалъ, то ако мръднете само пръста 
на рAката си въ една разярена тълпа, която върши хиляди 
прBстAпления, всичко ще замлъкне, всичко ще утихне. Ако въ 
този моментъ се намBрите прBдъ една 100,000-на армия, добрB 
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въорAжена съ топове, пушки, и вие само помръднете пръста 
си, всичкитB топове ще млъкнатъ. Такова велико нBщо е 
Божественото, което работи въ свBта! Не мислете, че Богъ, 
Който се проявява въ свBта, е нBщо слабо. Не, Богъ вижда, 
разбира нашитB глупави разсAждения, нашата площадна 
философия и само се поусмихва, т.е. ще ме извините, че 
употрBбявамъ този изразъ за Бога. Това е само единъ 
символиченъ изразъ. Богъ не се усмихва, въ Него има нBщо 
велико! Той като вижда, че нBкой се мисли за голBмъ 
философъ, напAчилъ се, едва ли може да дигне на гърба си 100 
кгр., казва: ако на гърба на това дBте бихъ турилъ цBлата земя, 
какво ли би станало съ него? Когато нBкой каже, че е герой, азъ 
считамъ, че трBбва да е въ състояние да носи цBлата земя. 
Герой, който може да носи цBлата земя на гърба си, азъ 
считамъ, че е герой отъ трета степень. Този пъкъ, който може 
да носи на гърба си цBлата земя, слънцето и всичкитB му 
спAтници, считамъ герой отъ втора степень. Този, който може 
да носи на гърба си цBлата земя съ десеть слънца и спAтницитB 
имъ, той е герой отъ първа степень. Питамъ: ако сте герой въ 
България отъ първа степень, можете ли да носите земята съ 
десеть слънца и спAтницитB имъ на гърба си? - Не мога. Тогава 
ти не можешъ да разрBшишъ най-важнитB въпроси въ живота. 
Азъ който мога да нося земята на гърба си, казвамъ на 
българитB: слушайте вие може ли да се примирите? Кой си ти? 
Тебе ли ще слушаме? Щомъ не ме слушате, ще разтърся 
земята. СлBдъ като я разтърся 4-5 пAти, слBдъ като унищожа 
тия ваши пушки, топове, пакъ ще ви питамъ: ще ме слушате 
ли? - Ще слушаме. Какъ нBма да слушате? Ще слушате, и 
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оттатъкъ ще минете. Ще кажа: слушайте новото учение! Отъ 
сега нататъкъ не се позволява на хората да се биятъ. Защо? - 
Ще разтърся земята. Така бихъ постAпилъ, ако бяхъ единъ отъ 
третостепеннитB герои. Казвате: кAдB сA тBзи герои? Ще 
дойде единъ отъ тBзи герои, които могатъ да носятъ земята на 
гърба си. Този герой ще оправи свBта. Този герой се 
приготовлява сега, и всички ясновидци виждатъ, че турятъ 
земята на гърба му. Вие ще видите този герой и ще знаете 
името му. Като дойде този герой, ще кажа на хората: Господь 
ми каза отъ сега нататъкъ да живBете въ миръ и съгласие. “Да 
живBете въ миръ и съгласие”. -Това е учението на великитB 
Учители отъ памти-вBка и до сега. Като се разтърси земята, 
всичко ще разберете. Това нBщо ще бAде, и всички ще го 
видите. Като го видите, всички ще поумBете. Отъ сърдцето ви 
ще изчезне старата култура на орела; всички ще станете 
гълAби и съ крилBтB си ще се дигнете изъ въздуха. Ако сте 
змии, всички ще бAдете смазани на каша въ дупкитB си; ако 
пъкъ сте гълAби, ще хвръкнете и Господь ще каже: ето моитB 
умни дBца! Затуй ви казвамъ сега, че на всички ви трBбва да 
израстнатъ крилца. 

Той ще ви кръсти съ Духъ святъ, съ туй разумното великото. 
Ние трBбва да вBрваме въ това! Първото нBщо въ свBта е 
човBкъ да разбере и да опита Любовьта. Съ Любовьта трBбва да 
направимъ единъ великъ опитъ, но не трBбва да се боите и да 
казвате: какво ще бAде положението на България? Какво ще 
бAде съ човBчеството? - Какво ще бAде положението на 
обществото? - Какво ще бAде положението на България, какво 
ще бAде положението на вашия домъ, това сA второстепенни 
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въпроси. Важното е, какво ще бAде съ нашата душа. Това е 
великиятъ въпросъ, който трBбва да разрBшимъ не само за себе 
си, но и за всички други души. ВъпроситB за човBчеството, за 
България, за обществото, за дома ни, това сA въпроси, които 
отъ хиляди години се разрешаватъ и които не сA разрBшени и 
до сега. Щомъ, обаче, разрBшите въпроса за вашата душа, 
тогава ще раздаватъ на всички ви съотвBтнитB партитури и 
всBки ще влBзе въ оркестъра и ще започне направо да свири - 
ще знае своята часть. Затова днесъ се проповBдва на хората 
разумния животъ. 

“Той ще ви кръсти съ Духъ Святъ и съ огънь.” Огъньтъ е 
едно велико благословение, едно прBчистване. Всички трBбва 
да се подигнемъ! Въ какво? - Въ Любовьта. Всички трBбва да 
просветнемъ! Въ какво? - Въ МAдростьта. Всички трBбва да се 
разширимъ! Въ какво? - Въ Истината. НBма ли да бAде хубаво, 
като се срещнемъ да се познаемъ? Вие казвате, запримBръ, че 
ме познавате. Но ако ме срBщнете слBдъ 20 години, и азъ съмъ 
хвърлилъ брадата си, изглеждамъ 25 годишенъ, вие дори нBма 
да подозирате, че това съмъ азъ. Ще кажете: дали е той, или не? 
Вие казвате сега, че се познаваме. Не, не се познаваме. НашитB 
костюми постоянно се мBнятъ, понеже сме на сцената, а това го 
изисква тази пиеса на живота. И тия, които сA публика, по 
сAщия начинъ, сA различно костюмирани и често мBнятъ 
костюмитB си. НашитB костюми съотвBтствуватъ на това, 
което е написано върху тBхъ. Единъ день, когато излBземъ 
вънъ отъ театъра, дBто нBщата не сA написани, ние ще се 
явимъ въ истинската си форма, която не се мBни. Тогава ще се 
яви Божественото. И тъй, човBшкото трBбва да се снеме, да се 
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види онова великото, Божественото. Виждашъ нBкой човBкъ 
навъсенъ, сърдитъ, недоволенъ е отъ нBщо. НBкому устата се 
изкривила, една изкривена усмивка се носи по лицето му; 
нBкому очитB се изкривили; нBкому ушитB разхвърлени на 
една, или на друга страна. И слBдъ всичкото това казватъ: 
красивъ човBкъ е този! Не, ушитB трBбва да бAдатъ на мBстото 
си - МAдрость трBбва да има у човBка. Носътъ трBбва да бAде 
правъ, на мBстото си да е - трBбва да мирише човBкъ само 
хубавитB работи. ЧовBкъ не трBбва да мяза на орела. Защо 
ноктитB на краката въ орела сA закривени? Защо яде мърша. 
Той хемъ съ краката си, хемъ съ клюна си я разкAсва. Като 
забие клюна и нектитB си, нищо не остава отъ жертвата. Не, 
правъ носъ ще имашъ. Какъвъ е клюнътъ на гълAба, завъртBнъ 
ли е? - Правъ клюнъ, правъ носъ трBбва да имашъ, а не 
завъртBнъ надолу. Закривениятъ надолу клюнъ или носъ 
означава песимизъмъ. ОчитB ви, които изразяватъ Истината, 
трBбва да бAдатъ отворени, всBки да познае, че сте човBкъ на 
когото може да се разчита. Като срещнешъ човBка, да знаешъ, 
че той ти е братъ. ВсBки за себе си трBбва да каже: харесвамъ 
очитB си, харесвамъ носа си, защото съмъ Божественъ. ВсBки 
самъ себе си трBбва да харесва. А сега вие се погледнете и 
казвате: не се харесвамъ. Не, ти ще измBнишъ условията на 
живота си, ще бAдешъ доблестенъ поне като гълAба. ПрBзъ 
хилядитB години, прBзъ които е миналъ той, и при добритB, и 
при лошитB условия на живота си, не ялъ месо. Колкото пAти 
и да сA го учили да яде месо, той все казвалъ: не, азъ имамъ 
убBждения! Така и ние трBбва да казваме: азъ имамъ 
убBждения, служа на Бога на Любовьта, на МAдростьта, на 
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Истината, на Правдата, на ДобродBтельта, не искамъ да ямъ 
месо. Ще бAда гълAбъ, нBма да върша прBстAпления. Ама ще 
ви колятъ хората! Нима не колятъ орлитB? Ама вълкъ трBбва да 
бAдешъ! Нима вълцитB не ги убиватъ? Нима вълцитB не 
умиратъ? Ама мечка трBбва да бAдешъ! Нима мечкитB не 
умиратъ? Ама силенъ като лъвъ трBбва да бAдешъ! Нима 
лъвътъ не умира? Оставете тази площадна философия! Ако 
трBбва да бAдешъ лъвъ, бAди, но лъвъ на Любовьта, лъвъ на 
МAдростьта, лъвъ на Истината, лъвъ на Правдата, лъвъ на 
ДобродBтельта. Такива велики лъвове трBбва да има! Такива 
лъвове трBбва да бAдете всички! 

И ако трBбва да бAдете орли, бAдете орли на Любовьта, 
орли на МAдростьта, орли на Истината, орли на Правдата, 
орли на ДобродBтельта. Това значи да се кръстите отъ Духъ 
Свети, да се кръстите въ Истината. Такива лъвове азъ бихъ 
желалъ да бAдете! Не отъ онBзи лъвове, които прBскачатъ въ 
кошаритB вAтрB! Не отъ онBзи орли, които слизатъ отъ 
небеснитB височини въ нBкой дворъ, да сграбчатъ нBкоя 
кокошка нBкое пиле или нBкоя дребна домашна птица. Не, не, 
идейни орли трBбва да бAдете - орли на високата мисъль въ 
свBта! Да имате широкия просторъ на орела, царьтъ на 
птицитB, но въ този царь да има доблесть! Има такива орли въ 
свBта. 

“Ще ви кръсти съ Духъ Святи.” 
Сега, мнозина отъ васъ ще се кръстите. НBкои отъ васъ сте 

кръстени, но вие още не знаете. Така и дBтето, колко врBме 
слBдъ като го кръстятъ, си знае името? ДBтето го кръщаватъ на 
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първия, втория или на третия мBсецъ, но едва слBдъ 2-3 години 
си знае името. 

Та вашиятъ кръстникъ трBбва да дойде, да ви каже какво ви 
е името. СлBдъ като ви кръсти, трBбва да знаете, каква е 
Божествената програма и да живBете споредъ нея, да живBете 
споредъ живота на гълAба, споредъ Духътъ СвBти. Тогава ще 
минете въ нова фаза, ще бAдете хора, създадени по образъ и 
подобие Божие и Господь ще каже: “И видB Господь, че 
всичко, което е направилъ този човBкъ е добро, защото е 
положилъ Неговия законъ, законътъ на Любовьта”. 

 
 
 

БесBда, държана отъ Учительтъ,  
на 12 априлъ 1925 год. въ гр. София. 
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Истинната лоза. 
 

“Азъ съмъ истинната лоза, и Отецъ ми е земледBлецътъ”.1 
 

Въ природата има три състояния, които засBгатъ отблизо 
органическия животъ. Подъ думата “органическо” всBкога 
разбирамъ съзнателното, защото само съзнателното е 
органическо. Подъ думата “съзнание” въ широкъ смисълъ, ние 
разбираме онова вAтрBшно единение, което сAществува 
между частитB на едно живо цBло. СлBдователно, въ това 
отношение има два велики закона, които опрBдBлятъ Битието. 
Азъ ги наричамъ: законъ на цBлото и законъ на частитB; законъ 
на Безграничното и законъ на граничното. Благото въ свBта се 
опрBдBля отъ първия законъ, законътъ на цBлото. Ние 
наричаме това цBло “законъ на Бога, законъ на Любовьта”. 
Безграничното е първото проявление, Любовьта, която се 
проявява и която всBкога носи съ себе си благо. Благото пъкъ, 
това е вBчната хармония, която включва всички души. 
СлBдователно, този законъ прBдставлява пълнота на духовния 
животъ, и всBко зло е изключено отъ него. 

Вториятъ законъ е законътъ на частитB, законътъ на душитB, 
законътъ на индивидитB въ свBта. Отъ втория законъ, отъ 
закона на ограниченото се ражда злото. Какъ се е родило злото 
въ свBта? Законътъ на цBлото включва частитB, но 
сAщеврBменно всBка часть има законъ за себе си. Когато 
частьта иска да наложи на цBлото своя законъ, тогава се ражда 
грBха въ свBта. Когато единъ човBкъ иска да накара Бога да 
                                                 
1 Иоана 15:1 
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мисли като него, това е прBстAпление. Този човBкъ седи и си 
мисли за Господа: защо Господь не мисли като мене? СлBпъ ли 
е, не вижда ли, че азъ страдамъ? Защо не ми влBзе въ 
положението, жена, дBца имамъ? Това сA редъ разсAждения, 
чрBзъ които хората искатъ да накаратъ Господа да мисли като 
тBхъ, да ходи по тBхнитB щения, по тBхнитB своеволия. Такива 
и редъ други глупости сA минавали и минаватъ въ умоветB на 
хората отъ хиляди, хиляди години и до сега. Всички тия 
глупости сAществу-ватъ още отъ памти-вBка, още отъ 
рождението на Адама и Ева, въ мозъцитB на хората и родиха 
всички грBховB и прBстAпления, които и до днесъ 
съществуватъ. ЧовBкъ се заблуждава като мисли, че неговиятъ 
законъ е и Божи законъ. Не е така. Когато дойдатъ страданията, 
тB показватъ, че човBка не е въ съгласие съ първия законъ, съ 
закона на цBлото. НBкой пита: защо страдамъ? Защото не си въ 
съгласие съ първия законъ, съ Божия законъ. Защо се радвамъ? 
Защото си въ съгласие съ Божия законъ. Защо изгубихъ 
радостьта си? Защото не си въ съгласие съ Божия законъ. Защо 
придобихъ радостьта си? Защото си въ съгласие съ Божия 
законъ. Това е опрBдBлението на тия два закона, които ще 
имате прBдъ видъ. 

Сега, ще се повърнемъ къмъ тритB състояния на човBка въ 
разбирането на тия два закона отъ него. Първото състояние, 
това сA чувствата, или материалния свBтъ. Азъ наричамъ 
хората на чувствата волевитB хора въ свBта, които се 
занимаватъ съ близкитB нBща, както мравитB се занимаватъ съ 
прашинкитB, да ги прBнасятъ отъ едно мBсто на друго. 
Виждате нBкAдB единъ земле-дBлецъ, който прBхвърля 
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пръстьта съ ралото отъ едно мBсто на друго. Той е единъ 
волевъ човBкъ. Виждате единъ младъ цигуларь, който цBлъ 
день свири съ своята цигулка. Той е единъ волевъ човBкъ. Той 
свири: дрънъ, дрънъ. Виждате една млада мома, която свири на 
пияното: дрън, дрън. НBкой взелъ тъпана, дрънка на него. Вие 
вземете четката, мажите стаитB съ нея. Жената въ кAщи вземе 
тигана, нареже въ него лукъ и го пържи на огъня. Това сA все 
волеви хора, които работятъ, правятъ нBщо съ рAцBтB си. Онзи 
писатель, който е седналъ да пише съ перото си, той е волевъ 
човBкъ. И той бърка кашата. Пише, пише, малко разтърси 
перото си, послB пакъ го потопи и продължава отново да пише. 
Така прави и жената, която готви въ кAщи. Тури малко соль, 
но послB опитва и вижда, че е прBсолила яденето. Тури му 
малко водица. ПослB пакъ соль и т.н. Онзи, който пише, казва: 
азъ съмъ писатель! Жената, която готви, казва: добрB, азъ пъкъ 
съмъ готвачка! Каква разлика има между единъ писатель и 
една готвачка? Писательтъ казва: ама мойто е идейно! 
Готвачката отговаря: ако моето идейно не дойде, твоето идейно 
не може да се прояви. Ако моето идейно не се прояви въ 
тигана, може ли да се прояви твоето идейно чрBзъ перото. 
СлBдователно, първо ще се прояви идейното на тигана, а послB 
ще се прояви идейното на перото. Онзи пъкъ, който меси 
хлBба, казва: азъ съмъ на първо мBсто. Може ли да се прояви 
идейното на перото, може ли да се прояви идейното на тигана, 
докато не се прояви моето идейно на хлBба? ХлBбътъ казва: 
онзи, който ме слуша, и тиганътъ му върви, и перото му върви, 
и всичко има. 



270 

 

Сега, вие ще се запитате: що отъ това, ако знаемъ всичко 
туй? Що отъ това! Тамъ именно се раждатъ всичкитB нещастия, 
като мислитB, че всичкиятъ ви животъ седи само въ това, да 
стоите предъ тигана и да бъркате въ него. Това е разбиране 
само на 1/9 отъ живота. ПрBдставете си, че вие сте най-добрия 
готвачъ. СлBдъ като сте готвили, готвили и сте се научили да 
готвите хубаво, какво сте придобили? ПрBдставете си, че утрB 
вашето състояние се измBни, минете отъ една форма въ друга, 
понеже човBкъ не седи на едно положение, тогава вашето 
изкуство, готвачество, нBма да струва нито петь пари. Ами че 
колко струва онова усилие на гAсеницата да направи своитB 
челюсти, слBдъ като е прBминала въ пеперуда? Значи, има 
друго нBщо важно. СлBдователно, волевиятъ законъ е законъ 
на материята, азъ го наричамъ “почвенитB условия на живота”. 
Това е животътъ на човBка, който проучава материята, какви 
елементи има тя въ състава си. Това сA условия, за да се 
прояви човBкътъ. Почвата е необходима за коренитB на вашия 
животъ. Ние нBма да кажемъ, че тигани не ни трBбватъ, че 
хлBбъ не ни трBбва, но тBзи нBща трBбва да дойдатъ 
послBдователно. Всички тия форми, които сега сAществуватъ 
въ живота, човBкъ е заимствувалъ отъ природата, понеже и 
самата природа готви. Не мислете, че природата нBма тигани. 
Отлични тигани има тя! Ако отидете единъ день да видите 
всичките нейни съсAди, съ които тя готви, ще видите, че тB сA 
отлично направени, само че не сA калай-дисани, както 
сAдоветB, въ които ние готвимъ. И послB, нейнитB тигани сA 
тъй чисти, че никога не става нужда да се измиватъ въ такива 
омивалници въ каквито миемъ нашитB. Идеално измиване има 
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въ природата, но не такова, като нашето. Въ тиганитB на 
природата нBма никакви нечистотии. ПослB, природата си 
приготовлява по особенъ начинъ единъ плодъ, една ябълка, 
круша или една черешя. СлBдъ това тя си приготовлява и други 
плодове, такива именно, които се развиватъ въ земята: 
картофи, моркови, и редъ други. Всички тия приготовления сA 
необходими. Въ природата има единъ вAтрBшенъ планъ. Този 
планъ обема цBлия органически животъ, понеже въ 
цBлокупность-та на цBлия органически животъ може да се 
прояви Божественото съзнание. Божественото съзнание не 
може да се прояви въ единъ пръстъ; Божественото съзнание не 
може да се прояви въ едно око; Божественото съзнание не 
може да се прояви въ единъ носъ; Божественото съзнание не 
може да се прояви въ една клBтка. Божественото съзнание 
може да се прояви въ цBлокупностьта на човBшкия организъмъ. 
ЦBлокупностьта на човBшкия организъмъ пъкъ е символъ на 
общия Божественъ организъмъ. СлBдователно, всBки ученъ 
човBкъ, всBки духовенъ човBкъ трBбва да разглежда нBщата 
общо и всестранно. Той не трBбва да се отдBля - да мисли, че е 
най-важния човBкъ. Той трBбва да каже: азъ съмъ тъй важенъ, 
както сA важни и всички други. Защо е така? Защото всичкитB 
части на Божественото сA еднакво важни. 

Сега, за да поясня тази си мисъль, ще приведа една малка 
аналогия, отъ която да схванете съотношенията, които 
сAществуватъ между всички нBща. ТBзи съотношения сA 
слBднитB: ако една голBма рBка се влBе въ великия Тихи 
океанъ, какво ще му прBдаде? Тя все ще му прBдаде нBщо, но 
нBма да го направи много по-дълбокъ; тя нBма да го направи 
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плавателенъ; тя нBма да го направи по-красивъ, но все ще го 
измBни въ нBщо. При всBко вливане на тази рBка въ океана, той 
ще тежи повече. Да кажемъ, че той има извBстно количество 
милиона тяжесть, сега ще тежи съ нBколко килограма повече. 
СлBдователно, тази рBка е предала нBщо на океана въ тяжесть, 
въ обемъ, направила е нBкакво вAтрBшно измBнение въ него. 
Може ли тази рBка да каже на океана така: слушай ти трBбва да 
знаешъ, че ако азъ не се вливамъ въ тебе, ще прBсъхнешъ. Ако 
не ме слушашъ, ако не ходишъ по моитB закони, слBдъ врBме 
ще прBсAхнешъ. ВBрно ли е това твърдение на рBката? - Не е 
вBрно. Този океанъ нBма да прBсъхне. Има, наистина известни 
отношения между океана и рBката, но въпросътъ не седи тъй, 
както го прBдставя рBката. Отъ океана излизатъ извBстни 
течения, тъй че по-скоро океанътъ може да каже на рBката: ако 
азъ не ти пращамъ отъ моитB течения, ти по-скоро ще 
прBсъхнешъ. Тогава, може ли да намBрите, какво 
математическо съотношение има между океана и рBката? 
Споредъ законитB на природата, въ колко милиона години 
може да прBсъхне Великия или Тихия океанъ, и въ колко 
години може да прBсъхне една рBка, голBма като Амазонската 
въ Америка? Значи, нашиятъ животъ прBдставлява малки 
рBкички, които се вливатъ въ Божествения животъ (първото 
положение). Ако нашиятъ животъ се влBе въ Божествения 
животъ, какво му прBдаваме ние? Богъ придобива ли нBщо отъ 
насъ? Не, вливането на рBкитB въ голBмия океанъ означава 
опрBсняване водата на тия рBки. Затова тия рBки се вливатъ въ 
океанитB и послB чрBзъ изпаряване отново се връщатъ на 
сушата. Въ този смисълъ, смъртьта не е нищо друго, освBнъ 
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вливане на малкитB рBки въ Великия океанъ на живота, за да се 
опрBснятъ и послB пакъ да се върнатъ на земята. Това 
опрBсняване става чрBзъ коренитB на живота. 

Христосъ казва: “Азъ съмъ истинната лоза”. Туй е реалното, 
видимото, осезаемото. Съ какви качества се отличава лозата? - 
Въ лозата има двB важни качества: въ нея има извBстна 
гъвкавость, а отъ друга страна тя може да се увива - и на 
високо да се качва, и по низко да ходи. Тия двB положения се 
срBщатъ въ нея. При каквито условия и да поставятъ лозата, и 
при най-богатитB условия, и при най-бBднитB условия, тя е 
готова да ги използува. Въ това отношение лозата има двB 
естества. Туй нейно естество, което е включено въ по-гAстата 
материя, подобно ли е на това и естество, което е въ по-рBдката 
материя? То значи: вAтрBшното състояние на лозата въ 
почвата долу, въ коренитB и, такова ли е, каквото е състоянието 
на проявената лоза? КорBнитB никога не могатъ да дадатъ 
плодъ. СлBдователно, хората, които сA пуснали своитB корени 
въ живота, азъ наричамъ волеви хора, хора на чувствата. 
Когато нBкой пита: защо трBбва да страдамъ? Защо ми сA 
чувствата? - азъ му отговарямъ: ако нBмашъ тия корени, 
нBмаше да имашъ възможность да живBешъ! Чувствата, това 
сA коренитB на твоя животъ - ще ги пуснешъ долу, за да 
извлBчешъ сокове за по-висшия животъ. Като правя тази 
аналогия, че човBкъ трBбва да мяза на лозата, трBбва да има 
нейнитB качества, да се увива и да се качва нагорB, да слиза 
надолу, искамъ да ви обърна внимание, да видите, какъ расте 
тя, какъ се качва по дърветата. Тя чака ли да и помага нBкой. 
Не, не чака да и помага никой. Тя като расте, пуща малки 
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жилици, съ които се обвива около близкитB прBдмети. Значи, 
въ нея има извBстна интелигентность, не чака никой да и 
услужва, а сама си помага. Христосъ прави една аналогия 
между тази лоза на земята и човBка, като казва: ВсBка добра 
лоза, която дава хубавъ, доброкачественъ плодъ, господарьтъ и 
я обрBзва, и тBзи пръчки, които не сA плодни ги отрBзва и 
хвърля настрана, за да могатъ соковетB отъ тBхъ да минатъ 
къмъ плоднитB пръчки и да ги засилятъ. Много хора умиратъ 
по единствената причина, че сA безплодни. СлBдователно, 
тBхнитB сокове въ дадена епоха трBбва да прBминатъ въ други, 
плодни хора и да ги засилятъ. Тъй че този законъ за лозата е 
общъ и за човBка. СоковетB отъ почвата трBбва да минатъ отъ 
лошитB въ добритB пръчки. Ето защо човBкъ умира. Много 
лоши хора трBбва да станатъ жертва за добритB хора. Въ края 
на краищата, на земята ще останатъ само добритB хора. Такъвъ 
е законътъ и тъй ще бAде. 

И сега, цBлата съврBменна наука ни показва, че всички 
онези врBдни месоядни, грамадни, ужасни животни на 
миналитB епохи постепенно сA изчезнали и отъ тBхъ сA 
останали най-благороднитB, най-мекитB сAщества. И между 
хората ще бAде сAщия законъ. И между вBрующитB ще бAде 
сAщия законъ. ОнBзи хора, които сA искали съ мечъ да се 
налагатъ на другитB, да ги подчинятъ на себе си, нBма да 
останатъ. ТB постAпвать като турцитB, които казватъ: “Който 
не се подчини на Аллаха, долу главата!”. Така и Мойсей е 
налагалъ своето учение. Той казвалъ: “Който не се подчини на 
Бога, долу главата!” да се изколятъ всички мAже, за да не 
развращаватъ, а да се остави само добитъкътъ, само красивитB 
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жени и красивитB моми, които могатъ да раждатъ”. И сега, 
мнозина, които четатъ Стария ЗавBтъ, казватъ: така казалъ 
Господь чрBзъ Мойсея! Много добрB, но когато азъ изпратя 
единъ свой слуга да изтегли 1,000 златни лева отъ банката въ 
мое име, а той изтегли 100,000 лева, тогава дB е Истината? Богъ 
ли е казалъ така? Тъй че, когато Богъ каза на Мойсея да каже 
на евреитB да изгонятъ злото отъ себе си и да отидатъ въ 
Ханаанската земя, Той не разбра Божия законъ. 

Да се повърнемъ къмъ второто положение, дBто имаме тъй 
наречения “образния човBкъ”, словесния или разумния човBкъ, 
човBкътъ, който мисли. ЧовBкъ за да говори, за да може да 
изкаже едно разумно слово, трBбва да мисли, затова 
разумниятъ животъ на хората се изказва чрBзъ устата. Той се 
изказва още и чрBзъ лицето. ОбразитB всBкога сA носители на 
рBчьта. ДBто има образъ, има и рBчь: дBто нBма образъ, нBма и 
рBчь. НBкои ще възразятъ на това. Но вижте онзи момъкъ, 
който, като срещне нBкоя красива мома, започва да пише, 
образитB въ него започватъ да текатъ. Поезия се ражда! Я 
покажете на този момъкъ единъ умрBлъ конь, който се разлага, 
въ когото нBма никаква красива форма, вижте, ще пише ли 
той? Не. Той ще затикне носа си, ще се отдалечи и ще каже: 
нищо не мога да пиша! СлBдователно, образитB сA съзнателно 
нBщо. ОбразитB азъ наричамъ разумния животъ, който трBбва 
да се прояви чрBзъ нашата рBчь, чрBзъ нашата уста. ОбразитB, 
това сA животътъ на пръчкитB, образниятъ животъ, който 
постепенно израства. ТB се обрBзватъ и даватъ плодъ. Че 
наистина образниятъ животъ е животътъ на пръчкитB се вижда 
по това, че само слBдъ като кажешъ една сладка дума на човBка 
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той дава плодъ. Направете едно добро комуто и да е, кажете му 
една сладка дума, и този човBкъ ще ви нагости добрB, ще ви 
приеме дома си - плодъ има вече. 

И тъй, образниятъ езикъ е необходимъ. ЧовBкъ трBбва да се 
стреми къмъ него. Като казвамъ, че човBкъ трBбва да говори 
образно, подразбирамъ, че трBбва да говори разумно. Не 
трBбва да се подчинявате на онBзи горчиви чувства, които се 
пораждатъ въ вашия животъ. ТB сA коренитB на живота ви. 
НBкой пAть вие сте неразположени, гнBвни. ГнBвътъ е сила, 
която принадлежи къмъ коренитB. Какво трBбва да правите съ 
него? Като корени, вие трBбва да го пращате надолу, а вие го 
пращате нагорB и съ това се подпушвате. Вие като пращате 
гнBва нагорB, въ една по-рBдка срBда, тамъ става експлозия, 
избухване. НBкой казва: защо трBбва да се гневи? - Не питай 
защо е дошълъ гнBва, но не го пущай нагорB. ГнBвътъ е сила, 
която трBбва да се пусне надолу. Той казва: азъ съмъ единъ 
слуга, изпратенъ съмъ и вие ще ми покажете, на кAдB трBбва 
да вървя. Отъ чисто психологическо гледище, всBко гнBвно 
състояние показва, че въ живота на човBка има извBстни 
прBпятствия. ВсBко движение, което се спира, създава топлина. 
Същото нBщо е и у човBка. Ако въ него има едно силно 
движение и нBкой го спре, образува се топлина, която се 
изявява въ гнBвъ. ГнBвътъ е една неестествена топлина, която 
се развива въ човBка. И тогава ние питаме: какво трBбва да 
правимъ? - ПраволинейнитB движения трBбва да се прBвърнатъ 
въ криволинейни. СлBдователно, въ човBка има три крAга. Въ 
волевия човBкъ всички движения трBбва да отиватъ къмъ 
центъра на земята. Всички тBзи материи, всички тBзи сили 
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трBбва да се пращатъ надолу въ нашето естество. Въ втория 
законъ, който включва Любовьта, образния езикъ, разумното 
въ човBка, всички тия сили трBбва да се пращатъ къмъ 
клонищата, къмъ сърдцето на човBка. 

Отъ това гледище, като казва Христосъ, че азъ съмъ 
истинната лоза, какво подразбирате вие? Подъ думитB “азъ 
съмъ истинната лоза”, Христосъ подразбира: въ мене е 
истинскиятъ животъ. ВсBки човBкъ, който иска да живBе единъ 
щастливъ, разуменъ животъ, трBбва да познава тия закони. 
Христосъ казва: “Азъ съмъ истинната лоза, и ако не прBбAдете 
върху тази лоза, нBмате животъ въ себе си”. То значи: ако не 
възприемете този животъ, нищо не можете да направите. 

Сега, дали вие познавате Христа, или не, това е безразлично, 
вие еднакво трBбва да се подчинявате на тия закони. Защо? 
Допуснете, че азъ съмъ слBпъ. Щомъ е така, необходима ли ми 
е свBтлината и топлината на слънцето? За менъ слънчевата 
топлина и свBтлина е тъй необходима, както и за този, който 
вижда. Тази свBтлина не е нужна само за очитB, тя е 
необходима и за цBлия човBкъ. Ето защо, и онBзи хора, които 
нищо не знаятъ за Христа, както и тBзи, които познаватъ 
Христа, еднакво трBбва да се подчиняватъ на НеговитB закони. 
Азъ не взимамъ думата “Христосъ” въ този смисълъ, както 
хората Го разбиратъ, но като единъ великъ вAтрBшенъ 
принципъ, който прониква цBлото Битие. Въ този случай, ние 
чувстваме че има интелигентностъ, която работи вAтрB въ 
насъ. НBкой пAть искашъ да те обича нBкой, да ти каже нBкоя 
хубава, насърдчителна дума. Това е много естествено. Ти 
търсишъ Божествения лAчъ да те озари. НBкой казва: азъ не 
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искамъ да зная за хората. Това е човBшкото щестлавие. Ами за 
какво искашъ да знаешъ? НBкой казва: да напуснемъ свBта! Да 
напуснете свBта, това не значи, че трBбва да напуснете хората. 
Подъ думата “свBтъ”, Писанието разбира онBзи прBходни 
форми, които ни заблуждаватъ, които хората сA създали въ 
свBта, но на които животътъ е кратковрB-мененъ. 

Допуснете слBдното изяснение. Влизате въ една кръчма, и 
кръчмарьтъ ви дава една чаша ракия. Той ви казва: “Вземете 
тази чаша ракия, тя ще ви даде сила, тя ще ви направи човBкъ.” 
Вие я изпивате, приятно ви е. СлBдъ това вземете втора, трета, 
четвърта, пета чашка и започвате неговото учение. СлBдъ 
нBколко години вашиятъ организъмъ съвсBмъ се разнебити. 
Кръчмарьтъ не ви е казалъ Истината. Ракията не е храна, тя е 
човBшко изобретение. СлBдователно, има много идеи като 
ракията, които сA опивателни. Туй, което прBспива човBшкитB 
души; туй, което прBспива човBшкитB умове; туй, което 
прBспива човBшката воля, да не върши волята Божия и да не 
може да възприема възвишеното и благородното въ живота, 
това е онзи кръчмарь съ чашката. ВсBки единъ отъ васъ има по 
единъ вAтрBшенъ кръчмарь, който е опасенъ въ всBко 
отношение. И всBки единъ отъ васъ може да опита този 
кръчмарь. Кажете си, че искате да направите едно добро дBло, 
че искате да услужите нBкому, ще видите, какво ще ви каже 
този кръчмарь. Той ще ви каже: много хубаво мислишъ да 
направишъ, но чакай малко, ела днесъ да устроимъ едно богато 
угощение за това, което мислишъ да вършишъ, че слBдъ това 
ще го направишъ. Ти направишъ едно такова угощение и 
започвашъ послB да разсAждавашъ, като онзи циганинъ, който 
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носилъ въ града една кошница съ яйца за продань. Както си 
вървялъ изъ пAтя, прBсмBталъ си, колко яйца ималъ, по колко 
ще ги продаде, колко ще спечели отъ тBхъ. Като видBлъ, че 
много ще спечели, зарадвалъ се, подскочиль, изтървалъ 
кошницата съ яйцата, счупилъ всички и останалъ и безъ тBхъ. 
До като се надBвалъ, че ще стане много богатъ човBкъ, той 
останалъ безъ всBкаква стотинка. Така и ние, по този начинъ, 
унищожаваме Божественото, възвишеното въ насъ. Само съ 
една дума човBкъ може да унищожи Божест-веното въ себе си. 
ПонBкой пAть той се възгордBе и каже нBкому: ти знаешъ ли 
кой съмъ азъ? Не е грBхъ, ако кажешъ “ти знаешъ ли кой съмъ 
азъ”, но моралътъ седи въ слBдното. Излиза единъ богатъ 
търговецъ съ коня си на разходка въ гората. Напълва дисагитB 
си съ злато и скAпоценности, прBдъ него минава съ каруцата 
си единъ бBденъ, хилавъ човBкъ. Богатия като го вижда, казва 
му: ти знаешъ ли кой съмъ азъ? Какъ смBешъ да минавашъ 
прBзъ пAтя ми съ своята каруца? Знаешъ ли, че може да ме 
нападне нBкой и да ми вземе дисагитB съ паритB? Слиза отъ 
коня си и го набива добрB. Още единъ пAть, като видишъ 
юнакъ като мене, да не му се изпрBчвашъ на пAтя. БBдниятъ 
човBкъ му отговорилъ: Господь здраве да ти дава! Търговецътъ 
продължава нагорB въ планината пAтя си, но изкача насрBща 
му единъ разбойникъ, който чулъ за дисагитB съ злато, посочва 
насрBща му парабелъ и казва: дай самъ скоро дисагитB съ 
златото, събуй обущата си, дай всичко, което носишъ съ себе 
си, защото иначе, виждашъ ли този парабелъ, нBма да ми 
избегнешъ! Обира го напълно и слBдъ това го пита: какво 
мислишъ за мене? - Нехрани майко си, вагабонтинъ си, обра 
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ме, какво ще нося на дBцата си, на жена си? Той го сваля на 
земята и го налага добрB. СлBдъ това пакъ го пита, ами сега 
какво мислишъ за мене? - Много добъръ, отличенъ човBкъ си, 
братко! Вземи си сега дисагитB и си върви, но ще знаешъ, 
другъ пAть, като срBщашъ такива бBдни хора по пAтя си, да не 
ги биешъ! Туй е, което върши великото въ свBта. 

Има една Божествена Правда въ свBта, която е много точна, 
и споредъ която, всBко насилие, което извършимъ въ свBта, ще 
ни се върне отгоре. Тогава азъ питамъ: какъ трBбваше да 
схване тази работа този богатъ търговецъ? - Той като настигна 
бBдния човBкъ по пAтя си, трBбваше да му каже: чакай братко, 
азъ отъ дълго врBме те търся. ТBзи пари, тBзи скAпоцBнности 
въ дисагитB ми, този хлBбъ въ торбата ми е за тебе: Тебе търся 
азъ. ЗаповBдай, седни да си поприказваме малко и да си 
похапнемъ! НBма защо да чакамъ да ме снематъ отъ коня и да 
ме налагатъ на земята, Законътъ е такъвъ. Бога-тиятъ човBкъ 
трBбва да каже: братко, вземи всичко, каквото имамъ. Азъ 
искамъ отъ сега нататъкъ да ми бAде леко на душата. До сега, 
като имахъ, постоянно трBперехъ за живота си, а отъ сега 
нататъкъ искамъ да бAда свободенъ. Ти ще вземешъ моитB 
грижи. При такава една постъпка, богатиятъ не може да бAде 
битъ отъ никого. Ние сме бити въ свBта. Защо сме бити? 
Защото не изпълняваме волята Божия, Божия законъ. 

Третото състояние е символическото. То се отнася до 
висшия, чисто разумния животъ на човBка. То е състоянието на 
символическия езикъ, въ който грBхътъ е почти изключенъ. 
ЗапримBръ образътъ на една жена може да ви съблазни; 
образътъ на единъ мAжъ може да ви съблазни; много образи 
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може да ви съблазнятъ, но единъ геометрически триAгълникъ, 
единъ геометрически квадратъ, единъ геометрически 
петоAгълникъ не могатъ да ви съблазнятъ. Единъ 
геометрически крAгъ може ли да ви съблазни? - Не може. Една 
символическа единица, съ която математицитB смBтатъ, не 
може да ви съблазни, защото въ нея, както и въ всички 
геометрически форми се излива чистата мисъль. 

СлBдователно, когато човBкъ дойде до третото състояние, 
когато иска да се избави отъ свBта, отъ неговото влияние, той 
трBбва да почне да изучава символическия езикъ на природата. 
То е чистото, възвише-ното, Божественото. Или, казано на 
другъ езикъ, човBкъ ще влBзе въ онази Божествена свBтлина, 
която ще озари душата му. Тогава отношенията, които 
сAществуватъ между хората, ще бAдатъ ясни. Важното 
положение, което сAществува въ свBта, при условията на 
сегашното ни развитие е това, дBто Христосъ казва: “Азъ съмъ 
истинната лоза”. Ние не успBваме всBкога въ живота си, 
защото избираме методи, които не съотвBтствуватъ на нашето 
сегашно развитие. 

Сега ще ви приведа една аналогия, единъ разказъ. НBкой си 
древенъ сAдия, нареченъ Хари Хамзибенами, осAжда двама 
учени, дворцови хора, прBстAпници, на смъртно наказание. 
Но понеже въ тъзи държава не сAществувало смъртно 
наказание, той ги осAжда на слBдното до животъ наказание: 
да се движатъ тия двама души заедно въ своя животъ, безъ да 
се спиратъ нBкAдB, защото споредъ тамошнитB закони не 
могло да се затварятъ хората въ затвори. На единия 
прBстAпникъ било опрBдBлено да носи на гърба си 100 кгр. 
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жито безъ да го сваля, на другия било опрBдBлено да носи на 
главата си една въшка, безъ да я сваля. Повикватъ двамата 
прBстAп-ници и имъ прочитатъ присAдата, като ги оставятъ 
свободни, всBки да си избере, което иска отъ двBтB наказания. 
По-учениятъ, по-умниятъ си избира по-лекото наказание, а 
именно, да носи на главата си въшката, безъ да я свали до 
края на живота си. За втория вече нBмало изборъ. За него 
останало да носи житото на гърба си, което наказание му се 
видBло доста тежко. Първиятъ, който избралъ въшката, като 
по-леко наказание, се присмBлъ на втория. Тръгнали да 
вървятъ заедно, такова било наказанието имъ. Този, който 
носилъ чувала, постоянно се молилъ на Бога. Господи, азъ 
съзнавамъ, че направихъ едно прBстAпление, но маля ти се, 
покажи ми единъ начинъ, какъ да си облекча положението, 
много е тежъкъ чувалътъ съ 100 кгр. жито на гърба ми! Въ 
присAдата, обаче имало едно облекчение, въ този смисълъ: тB 
ще могатъ да се освободятъ единъ день отъ наказанието си, 
ако се явятъ хора, които да поискатъ тBхния товаръ. По 
никакъвъ другъ начинъ не могатъ да се освободятъ отъ товара 
си. 

Той все продължавалъ да се моли на Господа, да го 
освободи отъ товара му. Молилъ се на Бога, казвалъ: Господи, 
помогни ми, обBщавамъ да ти служа отъ всичкото си сърдце! 
Не се минава много врBме, Господь изпраща единъ човBкъ, 
който го запитва: какво носишъ въ този чувалъ? - Жито. Дай 
ми тогава отъ твоето жито единъ килограмъ да го посBя. Той 
бръква въ чувала си и му дава единъ килограмъ. Поотдъхна си 
малко и благодари на Господа. Този човBкъ се обръща къмъ 
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другия пAтникъ и го запитва: ами ти какво носишъ? - Въшка. 
А, не ми трBбва въшка. Вървятъ по-нататък, и дBто минатъ, 
все ще се спре нBкой човBкъ да ги запита какво носять. И 
когато чуятъ, че първиятъ носи чувалъ съ жито, поискватъ отъ 
него по единъ килограмъ. Като запитватъ втория какво носи и 
чуятъ, че носи въшка, отсраняватъ се съ думитB: не ни 
трBбватъ въшки! Така продължавали тB да вървятъ 2-3 години 
и въ това врBме, отъ житото на първия останали само 30 кгр., 
а въшкитB на главата на втория се увеличавали отъ день на 
день все повече и повече, и въ което село и да влизали, 
никAдB не го приемали. Отъ житото, обаче, всBки се силилъ 
да си вземе по-малко, така че товарътъ на този човBкъ всBки 
день олеквалъ. А за другия казвали: въшки има той, не го 
приемайте! Въшката, това е крайното материалистическо 
схващане за живота. Въшката това е грBхътъ, който хората 
носятъ. ВсBки иска да живBе охоленъ животъ, та по какъвто 
начинъ и да е. ВсBки казва: да ямъ и да пия, това е смисълътъ 
на живота. Не, въшката представлява материалистическиятъ 
животъ, а чувалътъ, това е духовниятъ животъ. Всички добри 
хора, всички светии носятъ тBзи чували, носятъ своитB 
благословения. И този, който избира най-лекия пAть, избира 
въ сAщность най-опасниятъ пAть. Да носишъ една въшка 100 
години, това е най-опасното нBщо. Благословение е да 
носишъ единъ чувалъ отъ 100 кгр. жито! То ще тB запознае съ 
всички хора. 

И тъй, Христосъ казва: “Азъ съмъ истинната лоза, и всBка 
пръчка, която не прBбAдва на мене, отрBзва се.” То значи, че 
тази лоза ще се подложи на извBстно обрBзване и 
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обработване. “Ако не прBбAдвате на мене”, това подраз-бира, 
че човBшкото трBбва да прBбAдва на Божественото. Ако 
сегашниятъ ни животъ не е тBсно свързанъ съ Божествения; 
ако всBки день нBмаме туй съзнание да извършваме волята 
Божия, както онзи, който носи житото на гърба си, а носимъ 
онази въшка и искаме съ нея да се отървемъ лесно, на кривъ 
пAть сме. НBкой казва: ние не носимъ въшки. Ами когато си 
неразположенъ, какво показва твоето неразположение? ВсBко 
неразположение е въшката. Онзи, който носи въшката, ще го 
видишъ постоянно прави гимнастика: чеше се натук-натамъ. 
Онзи пъкъ, който нBма въшки, държи си рAцетB нагорB, 
свободенъ е. Та въ духовно отношение ще разсAждавате 
правилно и ще бAдете разумни. Щомъ вземате да се чешете, 
ще снемете въшката отъ главата си и ще турите чувала съ 
житото на гърба си. Тамъ е спасението сега. 

“Азъ съмъ истинната лоза, и Отецъ ми е земледB-лецътъ”. 
Когато въ насъ се яви това великото, хубавото желание да 

служимъ на Бога отъ Любовь и безъ страхъ, това е 
Божественото. Когато ние почнемъ да служимъ на Бога 
разумно, разумно да изпълняваме Божия законъ, това говори, 
че въ насъ е събудено вече Божественото. Мнозина отъ васъ 
казватъ: ние сме служили на Бога. Въ служенето на Бога има 
различие. Въ природата нBма еднообразие, въ нея сAществува 
вBчно разнообразие. Като четете Словото Божие, всBки новъ 
день ще го разбирате по различенъ начинъ. Има нBкои които 
сA чели Словото Божие и сега пакъ го четатъ и ми казватъ: 
“Едно нBщо разбрахме отъ Него, че колкото повече Го 
четемъ, всBки день откриваме по нBщо ново въ Него. Защо е 
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така? Защото Словото Божие е живо. И въ природата сAщо 
така има единъ вBченъ растежъ. Словото Божие е вAтрB въ 
насъ. Ние всBки день се промBняме въ нашитB схващания. 
ТBзи схващания сAщо сA вAтрB въ насъ. 

Тази лоза, т.е. Словото Божие трBбва да даде плодъ. Кои 
сA плодоветB на Духа? Писанието казва: “Плодъ на Духа е 
Любовьта”. Първиятъ плодъ който човBкъ трBбва да 
възприеме, е Любовьта. Когато човBкъ влBзе въ свBта на 
чувствата, т.е. въ материялния свBтъ, ще се създаде извBстна 
промBна. Каква трBбва да бAде тази промBна? - Материята ще 
почне да се организира. Когато този плодъ влBзе въ нашия 
душевенъ животъ, той ще роди красотата. Когато този плодъ 
влезе въ нашия умъ, той ще създаде онова велико желание въ 
насъ да изпAдимъ съвършено лъжата. Ние трBбва да 
разсAждаваме правилно. ЧовBкъ може да събира хората, безъ 
да се събира. Може да сте събрани на едно мBсто, безъ да сме 
събрани. Може да има умножение, безъ да се умножаватъ 
хората. Може да има дBление, безъ да се дBлятъ хората. Може 
да има изваждане, безъ да се изваждатъ хората. Всички 
процеси на живота, които ставатъ вAтрB въ насъ, трBбва да 
бAдатъ реални. Ти казвашъ: азъ ще направя това или онова. 
Казвашъ, но не го направяшъ. Направи го! Не го ли 
направишъ, това е събрание, безъ да е станало нBкакво 
събрание. Когато нBкой човBкъ тури чувала на гърба си и 
почне да се моли и да дава, този човBкъ азъ наричамъ 
“добриятъ човBкъ”. Ти имашъ тяжесть, скърбь, мAчно ти е 
нBщо - ще давашъ отъ чувала си. Господь казва: “ИзлBзъ!”. - 
Ама азъ не съмъ разположенъ! - “ИзлBзъ този день вънъ и 
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давай отъ чувала си!” Не излBзешъ ли, този чувалъ ще те 
смъкне долу. 

“Азъ съмъ истинната лоза,” казва Христосъ. Истин-ната 
лоза не седи отвAтрB, а отвънъ. Тя трBбва да се пече на 
Божественото слънце. 

И тъй, имате три състояния. Вие трBбва да упражнявате 
вашата воля, да обработвате вашия животъ. Не задържайте 
повече материални блага отколкото ви трBбватъ. НBкой казва: 
насъ не ни трBбватъ материални блага. Не, това е крива 
философия! Значи другитB братя да работятъ за васъ 
материално, а вие да седите на готово. Така казва и вълкътъ: 
азъ не ямъ трBва. ТрBва не яде, но месо яде. Кое е по-умно, 
трBва ли да се яде, или месо да се яде? Овцата е по-умна отъ 
вълка. Ние казваме: не ни трBб-ва материалното. Не ни 
трBбва, но щомъ ни дадатъ материално, веднага го туряме въ 
джоба си. Всичко въ живота е чисто. Ще работишъ съ трудъ и 
постоянство и ще знаешъ, че всичко, което си извършилъ, 
изработилъ си го самъ и съ това си изпълнилъ волята Божия. 
Всички трBбва да работимъ за Бога въ свBта. Да кажемъ, че 
нBкой отъ васъ е чиновникъ въ банката. Ще кажешъ: Господи, 
понеже Ти установи тази държава и всBка властъ е Твоя, а въ 
тази държава азъ съмъ чиновникъ, азъ ти благодаря, че ме 
остави на тази работа да ти служа. Какво искашъ да направя 
днесъ? Ами че всBки отъ васъ може да направи едно малко 
добро. Да кажемъ, че нBкому не идва на умъ, какъ да рBши 
извBстна задача. СлBдъ като свършишъ своята работа иждиви 
половинъ часъ заради него! Другъ примBръ. Ти си господарка 
въ една кAща, искашъ да направишъ нBкое добро. Молишъ се 
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на Бога, казвашъ: Господи, покажи ми, какво да направя 
днесъ заради Тебе! Тази господарка има една слугиня въ 
кAщи, но този день слугинята не може да свърши сама 
работата си. Нека господарката и помогне, нека и покаже, 
какъ да свърши по-скоро работата си. СлBдъ като и помогне, 
туй, което е направила заради нея, нека не го тури на смBтката 
на слугинята си, нека и даде повече, да я поощри въ работата. 
А сега, ние се чудимъ, какво да направимъ заради Господа. 
Искаме съ единъ замахъ да поправимъ свBта, съ единъ замахъ 
да станемъ добри. Такъвъ законъ не сAществува. Ако 
сAществуваше такъвъ законъ, ние нBмаше какво да очакваме, 
съ единъ замахъ щBхме да станемъ добри. Ако това нBщо 
можеше да стане съ единъ замахъ, Господь би казалъ само двB 
думи, и всичко щBше да се измBни. Пъкъ ние не сме и най-
лошитB хора въ свBта. Лошото е една капка въ океана. Извънъ 
земята всички сA добри. Чудни сA хората, като казватъ: какъ 
Господь не поправи свBта? Онзи въ болницата казва: Господь 
ще поправи свBта. СвBтътъ вънъ отъ болницата е поправенъ, и 
вие, които сте въ болницата, ще се поправите. Азъ не се 
запитвамъ, кога ще се поправи свBта, но питамъ: кога вие ще 
излBзете отъ болницата? Кога вие ще излBзете отъ този свBтъ, 
отъ земята и ще отидете въ обBтованата земя, дBто хората сA 
здрави? Кои сA здравитB хора? - Които живBятъ въ 
добродBтелитB, които носятъ чувалъ съ жито. А тBзи, които 
носятъ въшки и пари въ дисагитB, които чакатъ да ги биятъ, 
не сA отъ много умнитB хора. Тия хора носятъ тояги да биятъ 
всBки бBденъ по улицата. 
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“Азъ съмъ истинната лоза”. Това е положението, което 
всBки единъ духовенъ човBкъ трBбва да схване въ себе си. 
НBма какво да се реформиратъ болницитB! Сега всички хора 
които сA въ болницитB, искатъ да излBзатъ отъ тамъ часъ по-
скоро, но за това трBбва да имъ се слугува. На едни отъ тBхъ 
гръбначния стълбъ е парализиранъ на други друго нBщо. 
Какво ще се прави съ тия хора? Може ли да се създава законъ 
за болницата? Служители трBбва на тия хора! Законъ може да 
сAществува за здравитB, за умнитB хора. И слBдователно, 
изпълнението на законитB въ свBта трBбва да става само отъ 
духовнитB хора. Само тB могатъ да ги изпълняватъ. Хората на 
свBта не могатъ да изпълняватъ законитB. Азъ мога да 
изпълня закона безъ стражари, нBма защо да ме биятъ, да 
чакамъ да ме сAдятъ. НBкои чакатъ сAдътъ да имъ наложи 
това, или онова. Азъ мога да сAдя по-добрB. Азъ мога да нося 
100 клгр. жито на гърба си, нBма какво да чакамъ да ме 
товарятъ други. ВсBки човBкъ самъ трBбва да приложи закона. 
И тогава, азъ прилагамъ слBдния моралъ. НBкой пAть 
казвамъ, че и азъ правя погрBшки! Вие казвате: а, и Учительтъ 
прави погрBшки! Знаете ли какви сA моитB погрBшки? Седя 
нBкAдB, виждамъ, че едно бBдно момиченце си има 10 лева. 
Единъ апашъ се приближава, иска да му вземе паритB. 
Споредъ закона, на който служа, азъ не му казвамъ съ думи: 
не обирай това момиченце! Съ мисълта си само му казвамъ: 
не обирай това момиченце! Той казва: и на мене ми трBбватъ 
пари. Втори пAть му кажа. Трети пAть му кажа, но той ги 
взима. Това малко момиченце започва да работи, да изкара 
тия пари. Веднажъ азъ видBхъ това прBстAпление. Азъ съмъ 
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вече съучастникъ и трBбва да изправя прBстAплението. 
Длъженъ съмъ вече да платя вмBсто него. Тогава азъ казвамъ 
на момиченцето: вземи тBзи 10 лева, този който ги взе е мой 
другарь. Така и всBки отъ васъ е длъженъ да изправи 
прBстAплението на този, когото е видBлъ, че го върши. 

Казва Христосъ: “Азъ съмъ истинната лоза”. ВсBка една 
пръчка така трBбва да се насади въ вBчната ДобродBтель, че 
да могатъ ДобродBтелитB на Божията Любовь, Божията 
МAдрость, Божията Истина, Божията Правда да минатъ отъ 
лозата въ насъ и да просветнатъ дBлата ни прBдъ человBцитB. 
Тогава вашиятъ животъ ще стане красивъ, ще дойде Божията 
радость въ насъ. Къмъ това трBбва да се стремимъ, това е 
цBльта на нашия животъ. Скърбите, това сA само единъ 
методъ. Скърбьта всBкога показва, че си изгубилъ нBщо. Не е 
лошо човBкъ да скърби. Скърбьта всBкога те подтиква да 
намBришъ загубеното. Щомъ го намBришъ, ти си радостенъ. 
Ето защо, всBки трBбва да се присади на тази лоза, да бAде 
обрBзанъ и да даде плодъ; да разбира законитB на великата 
Божия Любовь. Само така ще дойде въ насъ закона на 
вAтрBшния миръ. Този миръ нBма да го чакате да дойде 
отвънъ, той още сега може да дойде. Още днесъ ще дойде този 
миръ. 

Сега, като излBзете от събранието, желая да видя всBки 
едного отъ васъ съ чувалъ на гърба! Азъ като излBза, гледамъ 
хората, носятъ ли чували на гърба си, или не. 

“Азъ съмъ истинната лоза, и Отецъ ми е земледB-лецътъ”. 
Христосъ, това е Любовьта, която се проявила въ свBта. 
Отецъ, това е великото, възвишеното, разумното, което е 
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изпратило тази Любовь въ свBта. Ние, това сме плодътъ на 
възвишеното. СлBдователно, плодътъ трBбва да носи 
качествата на Духа въ себе си. 

 
 
 

БесBда, държана отъ Учительтъ,  
на 14 юни 1925 г. въ гр. София. 
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И оздравB дъщеря и. 
 

“ И оздравB дъщеря и отъ онзи часъ1”. 
 

Тия послBдни думи отъ стиха азъ считамъ като единъ 
разуменъ резултатъ. 

“И оздравB дъщеря и отъ онзи часъ”. За да оздравBе 
дъщерята на тази хананейка, това показва, че тази жена имаше 
нBколко цBнни качества. Тя бBше разумна жена, въ нея нBмаше 
онова болезнено честолюбие. При това тя имаше голBмо 
смирение, познаваше своето положение и се задоволяваше съ 
най-малкото, което можеше да и се даде. 

Въ живата природа има единъ великъ закон, който опрBдBля 
положението на всички тBла, положението на всички сили и 
положението на всички разумни сAщества. Затова природата 
цBли да постави всBки едного на неговото мBсто. Това е 
красивото въ живота! 

Сега, ако нBкой ви запита, кога дойдохте на земята, нBкои 
отъ васъ ще кажете, че сте дошли прBди 10 години, други 
прBди 20, трети прBди 30, четвърти прBди 40-50-60 години. 
Питамъ: каква интелигентность може да има въ единъ човBкъ, 
у когото паметьта се простира до 40-50 години само? Отъ 
прBди колко години се родилъ на земята, това и единъ волъ 
помни. И мухата помни отъ прBди колко врBме се е родила. 
ЧовBкътъ казва: има около 40-50 години отъ какъ съмъ се 
родилъ на земята, но прBди това нищо не помня. Какъ е 
възможно при това, единъ човBкъ, който не знае откAдB е 
                                                 
1 Матея 15:28 
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дошълъ, да се явява като философъ, който пише голBми 
трактати, дава направление въ живота на човBчеството, показва 
имъ какъ да живBятъ? Не само това, но по нBкой пAть този 
философъ се осмBлява да покаже на хората пAтя къмъ 
невидимото, къмъ Бога. Това сA съврBменнитB наши 
философи, съврBменнитB наши държавни мAже. Желанието, 
което тB иматъ, да покажатъ пAтя на човBчеството, не е лошо, 
но нека покажатъ онзи истински пAть, който да има резултати. 

“И оздравB дъщеря и отъ онзи часъ”. 
Здравието, това е единъ плюсъ на живота. Въ човBка има 

три състояния: едното наричамъ естествено състояние, което е 
здравето. Второто състояние наричамъ природно, или 
състояние на живата природа и третото състояние наричамъ 
разумното състояние на човBшкия животъ. Здравето, значи, 
спада къмъ естественото състояние. То е основата, върху която 
човBкъ трBбва да започне живота си. 

Тази хананейка се приближава при Христа и Му казва, че 
дъщеря и, идеалътъ на нейния животъ, злB страда отъ бBсъ. 
ВсBка майка живBе за своята дъщеря, и всBки баща живBе за 
своя синъ. НBкои ще кажатъ: ами ние, които нBмаме синове и 
дъщери? Все имате нBкAдB нBкоя дъщеря, или нBкой синъ. 
Онази майка, която нBма своя дъщеря, все ще намери да 
осинови нBкоя друга. Онзи баща, който нBма свой синъ, все ще 
намBри да осинови нBкой чуждъ синъ. Най-послB, всBки ще 
намBри по една свещена идея въ себе си, за която да живBе. 
СлBдователно, това е цBльта, това е смисълътъ, къмъ който 
човBкъ трBбва да се стреми. 
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Ние трBбва да разбираме върху какви закони почива 
здравето. Здравето почива върху почвата, на която живBемъ и 
върху храната, която приемаме. Щомъ човBкъ не възприеме 
онази естествена храна, която е необходима за тBлото му, 
непрBменно идватъ неестественитB болезнени състояния, за 
лBкуването на които съврBменната медицина е посвBтила 
цBлия си животъ. Питамъ: при всичкитB усилия на милионитB 
лBкари по цBлия свBтъ да лBкуватъ хората, сполучили ли сA да 
ги излBкуватъ? Статистиката показва, че болеститB не само се 
намаляватъ, но се и увеличаватъ. Вземете, запримBръ, 
прBсаждането, което съврBменната медицина употрBбява като 
методъ за прBдотвратяване заболBването отъ шарка. 
Статистиката показва, че онBзи дBца, които се прBсаждатъ, 
умиратъ повече, отколкото ония, които не сA прBсъдени. 
Изобщо не присаденитB дBца по-малко заболBватъ, по-малко 
умиратъ. При това, има единъ законъ, споредъ който, ако не 
дадешъ твоето дBте да го присадятъ, да го ваксиниратъ, 
считатъ те невBжа и те държатъ подъ отговорность, че не 
вървишъ въ пAтя на науката. Статистиката, обаче, показва, че 
въпрBки това резултатитB не сA по-благоприятни. Каква е тази 
наука? ЧовBкъ трBбва наистина да се присажда, но чрBзъ 
какво? - ЧрBзъ храната. Ако лBкаритB искатъ да подобрятъ 
положението на човBчеството, трBбва да сA въ състояние да 
опрBдBлятъ, отъ каква храна се нуждае организъма. Приема ли 
човBкъ тази храна, никаква болесть не може да го хване. Не 
приема ли тази храна, която му е необходима всBкаква болBсть 
ще може да го хване. Отъ този законъ изваждаме правилото, че 
човBкъ се храни не само съ хлBбъ, но и неговиятъ умъ се 
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нуждае отъ здравословна храна. Много хора заболяватъ 
умствено. Отъ какво? - Отъ неестествени идеи. Има идеи, 
които не реагиратъ еднакво благоприятно върху всички хора. 
Вземете, запримBръ, какъ се отразява върху нBкои хора идеята, 
има ли Господь, или нBма Господь. Запитватъ нBкого: какво 
знаешъ, има ли Господь? - Нищо не зная. Казвамъ тогава: има 
животъ, нBма животъ; има пари, нBма пари; има здраве, нBма 
здраве. Това сA все противоположности. Казватъ: какво значи 
това нBщо? Казвамъ: внесълъ си пари въ банката, отидешъ да 
си извадишъ отъ тBхъ, но ти казватъ, че нBма никакви пари. 
Какво ще бAде твоето състояние? Това е едно лъжливо 
състояние, което ние, съврBменнитB хора, прBкарваме въ 
живота си. Има и редъ други лъжливи състояния, които всички 
хора, безъ изключение, прBкарватъ. Всички се намиратъ подъ 
еднакъвъ знаменатель. И религиознитB, и свBтскитB хора. 
Виждамъ ги въ живота, всички се проявяватъ като герои. Кога? 
- Когато иматъ пари. НBкой внесълъ 200,000 лева въ банката, 
отиде да вземе частъ отъ тBхъ, но предварително чете въ 
вBстникъ, че банка “Гирдапъ” фалирала. Наведе надолу глава 
този човBкъ, отчае се. На другия день сAщия вBстникъ пише: 
имаме погрBшка, че банка “Гирдапъ” е фалирала, а друга нBкоя 
банка. Питамъ: защо този вBстникъ наведе главата на този 
човBкъ, и сAщиятъ този вBстникъ изправи главата на този 
човBкъ? Това състояние ние изпитваме всBки день. Казвамъ: 
има вода, нBма вода. НBкое цвBтенце нBма вода, изсъхне, 
наведе надолу главата си. НBкой нBма хлBбъ, наведе надолу 
глава, като цвBтенцето. На другия день чете въ вBстника, че 
банка “Гирдапъ” не е фалирала, и той казва: нашето сBмейство 
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е спасено! Има Господь значи. Питамъ сега: Господа ние ли 
създадохме? УченитB искатъ да кажатъ, че хората сами сA 
създали идеята за Бога. Много хубаво, отлично е това нBщо. 
Нека дойдатъ тия хора и докажатъ, че това е така, че тB сA 
сAздали идеята за Бога. Ние се нуждаемъ отъ такива хора. Нека 
тBзи хора дойдатъ и спасятъ човBчеството, ние ще ги туримъ на 
чело. Ако тBзи хора дBйствително измислиха идеята за Бога, 
нека сега измислятъ друга нBкаква идея, какъ да станатъ хората 
добри. Тогава между хората ще има добродBтели, нBма да има 
войни, нBма да има раздори, мBжду тBхъ ще сAществува 
истинско братство. Щомъ съврBменнитB учени не могатъ да 
измислятъ такава идея, право ли е, че хората измислиха идеята 
за Бога? 

СмBшни сA съврBменнитB хора, като казватъ, че ние не 
говоримъ логически, че нBмаме логика въ своитB разсAждения. 
Когато азъ кажа думата слънце и убBдя хората, че има слънце, 
въ сAщность азъ ли го създадохъ? Тази идея азъ ли я 
създадохъ? Не, мухитB имаха идея за слънцето прBди азъ да 
говоря за него, понеже мухитB се явиха по-рано отъ слънцето, 
така че тази идея тB я сAздадоха. МухитB сA по стари отъ 
човBка, и млBкопитаю-щитB сA по-стари отъ човBка. Днесъ 
ученитB хора казватъ, че стариятъ човBкъ оглупBвалъ. Прави 
сA тB, защото наистина много стари хора оглупBватъ, но азъ 
казвамъ, че много млади хора се раждатъ глупави. Учени ли се 
раждатъ младитB? - Не. Обаче, ако младиятъ е роденъ глупавъ, 
глупавъ си остава. И като старъ, пакъ глупавъ остава. 
Младиятъ роденъ мAдъръ, мAдAръ остава. Така е законътъ. 
Тъй че, когато говоримъ за слънцето, ние не го създаваме; 
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когато говоримъ за Бога, ние не Го създаваме. Идеята за Бога, 
па и самъ Богъ си сAществува. Ние трBбва да разбираме 
дълбокия смисълъ, какво нBщо е Богъ и да не размишляваме 
като външнитB хора. Богъ нBма никаква форма. Единственото 
нBщо, което трBбва да знаемъ за Бога е, че Той съзнателно 
внася живота. Тамъ, дBто прониква Божествения Духъ, Той 
внася сила, здраве, можь, крBпость и интелигентность. 
СлBдователно, ако тази СвBтлина не сAществува въ човBшкия 
умъ; ако тази ДобродBтель не сAществува въ човBшкото 
сърдце, идеята за Бога не е проникнала. Ние въ такива богове 
не вBрваме, тB сA мъртви богове. Въ такива богове вBрватъ 
всички езически народи. Каква е идеята ми? Турете прBдъ 
единъ идолъ нBкой боленъ, ще видите, че колкото и да седи 
тамъ, той нBма да оздравBе. ЗапалетB една свBщица прBдъ 
нBкой боленъ, той нBма да оздравBе. Тази запалена свBщица 
нBма да излBкува болния. Но ако поставите единъ боленъ на 
действието на слънчевитB лAчи, той ще оздравBе. СлънчевитB 
лAчи носятъ животъ въ себе си. ВсBки може да опита тия 
лAчи, всBки може да опита Божествената мисълъ въ свBта. Тя е 
мощна. Тази мисъль върви периодически, по извBстни закони. 

Тази хананейка се приближава при Христа, съзнава, че Той е 
носитель на тази Божествена идея и Му казва: “Помилуй ме, 
помогни ми!” Христосъ и казалъ: “Азъ не съмъ пратенъ до 
езичницитB, а само до израилския народъ.” Съ това Той иска да 
каже, че езичницитB сA глупави, а израилтянитB сA разумни 
хора. Значи, за езичницитB още не е дошло врBмето. Тя доказва 
на Христа, че е умна жена, като Му казва: “Да, но Ти знаешъ, 
че и псетата ядатъ трошицитB отъ трапезата на господаря си”. 
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Христосъ позна, че тази жена е умна и  и каза: “Жено, да ти 
бAде споредъ вBрата!” 

“И оздравB дъщеря и отъ онзи часъ”. 
Ще ви приведа накратко единъ малъкъ разказъ отъ една 

съврBменна европейска писателка. Този разказъ се отнася до 
Христа, когато билъ на около 12 годишната си възрасть. Завела 
го майка му да разгледа Ерусалимския храмъ въ цBлото си 
величие, и той, като всBко малко момченце, се заинтересувалъ 
да го разгледа хубаво. Развела го тя навсBкAдB и най-послB му 
показала една прашасъла трAба. То я запитало: каква е тази 
трAба? - За тази трAба има прBдание, че който може да свири 
на нея, ще бAде най-великиятъ човBкъ, който ще управлява 
свBта. Ами защо е прашасала тази трAба? - Никой до сега не е 
свирилъ на нея. Отива по-нататъкъ въ храма и вижда една сабя, 
турена на двB крайнини подъ една пропасть. Христосъ запитва: 
какво означава това нBщо? - Това означава пAтя за рая, къмъ 
Бога. Никой до сега не е миналъ прBзъ този пAть. Който мине 
по този пAть, той ще научи хората да вървятъ къмъ Бога  и да 
се обичатъ. Като го развеждала изъ храма, най-послB го довела 
до двB много красиви колони, тъй слBпени една до друга, че 
никой не могълъ да се промъкне. Какво означава това нBщо, 
запитва Исусъ? - Това означава вBчната Правда. Който може да 
мине прBзъ тBзи колони, той ще даде на свBта единъ законъ, 
чрBзъ който да се управлява. Ами защо и тия колони сA 
прашасали? Никой до сега не е минавалъ прBзъ тBхъ. Никой до 
сега не е могълъ да мине прBзъ ножа, нито прBзъ тези колони, 
нито пъкъ е могълъ да свири на тази трAба. Излизатъ най-
послB отъ храма, но слBдъ малко Исусъ се връща отново, иска 
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самъ, по-спокойно да разгледа тия работи. Влиза въ храма, 
доближава се до колонитB, мисли си, какъ може да се мине 
прBзъ тBхъ. Не се минава много врBме, единъ богатъ търговецъ 
довежда една бBдна вдовица въ храма прBдъ първосвещеника и 
му казва: тази вдовица ми дължи пари. Но азъ се заклевамъ, че 
както тBзи колони не могатъ да се отворятъ, така и тя не може 
да ми се издължи. Ако тя може да ми плати, нека се отворятъ 
тия колони! Исусъ слуша този разговоръ, разбира, че жената е 
права и се помолва тихо на Бога: “Господи, нека се отворятъ 
колонитB!” Доближава се до колонитB, тB се отварятъ и той 
минава. Отива при първосвещеника и му казва: видишъ ли, че 
колонитB се отвориха! Мнозина отъ васъ може да се 
заинтересуватъ, какъ е станала тази работа, но питамъ ви: 
мAчили ли сте се вие като Исуса да минете прBзъ тBзи двB 
колони? 

Приближава се после Исусъ до сабята, разглежда я и 
размишлява. Тъкмо по това врBме пристига единъ бBденъ, 
послBденъ сиромахъ, носи една болна овца, която иска да 
принесе жертва за болния си младъ синъ. Свещеникътъ му 
казва: “Мойсеевиятъ законъ казва, че не можешъ да принесешъ 
такава жертва на Бога, не се приема. Ако може нBкой да мине 
върху тази сабя, само тогава ще може да се приеме жертвата 
ти.” Исусъ чува това нBщо, наскърбява се за болното момче и 
започва да се моли на Бога: “Боже, покажи, че може да се мине 
прBзъ този пAть!” Минава Исусъ върху сабята и съ това 
показва на свещеника, че Господь приема въ жертва и болнитB 
овци. И това чудо станало. 
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Най-послB дохожда Христосъ до трAбата и размишлява. Въ 
това врBме идва единъ младъ момъкъ, езичникъ, при 
първосвещеника и му казва: “азъ съмъ евреинъ, искамъ да 
влBза въ школата.” Езичници не се приемали въ школата, 
затова той излъгалъ. Казва му свещеникътъ: “Не може, ти не си 
евреинъ.” “Искамъ да влBза въ тази школа!” Не може. Исусъ 
слуша това и се моли на Бога: “Господи, покажи, че и други, 
освBнъ евреитB, могатъ да влBзатъ въ Твоето царство!” 
Свещеникътъ казва на езичника: “Ако се намBри нBкой да 
засвири на тази трAба, ти ще бAдешъ приетъ въ школата.” 
Исусъ се помолва на Бога, приближава се до трAбата и започва 
да свири. Съ това показва, че и езичницитB могатъ да влBзатъ 
въ Царството Божие. 

Вие казвате: това само Христосъ, може да го направи. Не, 
това всBки може да направи въ живота си. За да ни се простятъ 
грBховетB, трBбва да се мине прBзъ колоната. За да ни се 
приеме жертвата, трBбва да минемъ по острието на сабята. И за 
да влBземъ въ училището, трBбва да свиримъ на тази трAба. 
ТрAбата е най-разумниятъ езикъ, чрBзъ който може да се 
говори на човBшката душа. 

Ние посвBщаваме 15-20 години отъ живота си само да се 
учимъ. Не е лошо учението, то си е на мBсто, но трBбва да го 
прилагаме. Ние трупаме милиони. Защо ни сA тB? Въ гроба си 
нBма да ги носимъ. Още въ този свBтъ трBбва да ги използваме. 
ДобрB, вие искате сега да влBзете въ Школата. Защо? - Да се 
учите. На какво? - На вBчната Божия Правда. Правдата е една 
необходимость. ВсBки единъ писатель, за да пише добрB, 
трBбва да бAде справедливъ. Има единъ законъ, който гласи: 
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всBки писатель, който напише една незаконна, лъжлива строфа, 
рAката му ще изсъхне. Този законъ ще се приложи. А всBки 
писатель, който напише една свещена дума, едно свещено 
прBдложение, чрBзъ което да научи хората на добро, ще се 
благослови. На този писатель и рAцетB му, и краката му, и 
умътъ му ще се разработи. Ще знаете вече този законъ: всBки 
писатель, който въ името Божие каже една лъжа и поведе 
хората въ кривия пAть, езикътъ му ще изсъхне за цели 10 
поколения. Казвате: строгъ е този законъ. Не е строгъ този 
законъ, той е законъ на Любовьта. ВсBкои отъ васъ, който не се 
храни, краката му не отслабватъ ли? СлBдователно, за въ 
бAдеще, всBки който не говори Истината, умътъ му нBма да се 
храни, и той ще отслабне. И ние, съврBменнитB хора, не 
можемъ да разсAждаваме правилно, защото не говоримъ 
Истината. Ние не обичаме Истината. Казвате: съ Истината не 
може да се живBе, когато съ лъжата можемъ да разбогатBемъ. 
Казвамъ: покажете ми единъ народъ отъ историческитB 
врBмена и до днесъ, който да е разбогатBлъ съ лъжата! Всички 
народи сA лъгали, но сA и пропаднали. СвBтътъ е пъленъ само 
съ лъжи и то лъжи отъ най-ученитB хора и отъ най-
религиознитB. Дойде нBкой светия, говори, говори Истината и 
най-послB казва: чакай да кажа поне една лъжа! То нBма да 
мине безъ лъжа, ами да му пусна края! ЦBлъ животъ посветилъ 
на Бога, и накрая каже една лъжа. Случи се, обаче, че тази лъжа 
разруши всичко. НBкой казва: чакай да кажа една лъжа, не 
може безъ нея. Не, и съ лъжа може, и безъ лъжа може. Може съ 
лъжа, но ще бAдешъ куцъ, слBпъ, хромъ, сакатъ, хилавъ и 
нBмъ. Може и безъ лъжа, и тогава ще бAдешъ богатъ и уменъ. 
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Не лъжешъ ли, щастието ще дойде въ тебе. НBма изключение 
отъ това. Ако ние искаме да съградимъ една истинска култура, 
никаква лъжа не трBбва да допущаме въ себе си. Ние трBбва да 
мислимъ само за Истината. И като лъжешъ, ще казвашъ: не, 
Истината ще говоря, Истината ще говоря. Като повтаряшъ 20 
години наредъ, че все Истината ще говоришъ, най-послB ще я 
проговоришъ. Знаешъ ли какъ ще я проговоришъ? Едно момче, 
било още на три години, прBживBва нBкакъвъ страхъ и отъ това 
онBмBва. Като станалъ момъкъ на 21 години, баща му го 
пазарява слуга при единъ български чорбаджия. Момъкътъ 
всичко чувалъ, но не могълъ да говори. Единъ день 
господарьтъ му го праща въ гората да набере дърва. Идватъ 
горскитB стражари и го хващатъ въ момента когато сBче дърва. 
Кой ти позволява да сBчешъ дърва? Той не могълъ да имъ 
отговори нищо, понеже билъ нBмъ. Хваща го единъ отъ 
стражаритB и му удря единъ страшенъ бой, но той все мълчалъ. 
Стражарьтъ продължава да го бие. Най-после, отъ силно 
напрBжение да проговори и да се помоли да не го биятъ, 
момъкътъ успBлъ да проговори и казалъ: мо-мо-моля ти се не 
ме бий! СлBдъ този бой, момъкътъ се връща дома си радостенъ, 
че може да говори и забравилъ, че толкова години наредъ не 
могълъ да говори. Така ще бAде и съ васъ. Като дойде онзи 
горски стражарь, като почне да ви налага, ще проговорите 
Истината и ще кажете: мога да говоря Истината! Чудни сA 
хората, като казватъ: не може съвсBмъ безъ лъжа, поне най-
малката лъжа, но все трBбва да се каже нBкаква лъжа. НBкой 
казва: ами представете си, че си на моето положение, какъ ще 
говоря Истината? Представи си пъкъ, че и ти си на моето 
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положение! Не, друго нBщо е важно. Представи си, какво ще 
бAде твоето положение, когато се явишъ предъ Бога и почне да 
те сAди и тебе, и свBта за лъжа! Той ще каже: я да дойде тамъ 
Иванъ Стояновъ! Какво направи отъ толкова милиони години 
насамъ, като те пращахъ на земята да се учишъ? Господь нBма 
да говори тъй като мене, още по-страшно ще говори. Ще ти се 
разтреперятъ и парцалитB отъ страхъ и ще проговоришъ. Нищо 
нBма да остане у васъ отъ страхъ. Казвате: азъ искамъ да ямъ и 
пия. Не, смисълътъ на живота не е въ яденето и пиенето. 
Господь е започналъ вече да затваря стомаситB на хората. Богъ 
затвори стомаха на най-богатия американецъ - Рокфелеръ и 
цBли три години той се хранилъ само съ овесена чорба. Той 
казвалъ: цBли три години ме храниха съ овесена чорба, като 
конь. НBкои казватъ: ние да имаме милионитB на Рокфелера, че 
за друго нBма какво да мислимъ. Питамъ: ако слBдъ като си 
свършилъ четири факултета, Господь ти отнеме ума, колко ти 
струватъ знанията? Ако Господь ти отнеме силата, колко ти 
струва пехливанството? 

Сега нBкои отъ васъ сте по-насърчени, казвате: ние 
тръгнахме вече въ този пAть. Радвамъ се, че сте тръгнали въ 
пAтя, но това още не е достатъчно. Чудни сте, вие хората, съ 
своитB разсAждения! Не може да разсAждавате така. Питамъ: 
може ли човBкъ да мине прBзъ рBката и да не се окваси? - Не 
може. Казвамъ: има едно изключение, може човBкъ да мине 
прBзъ рBката и безъ да се окваси, но кога? - Когато мине прBзъ 
моста. Вие мислите, че като минете прBзъ рBката и се оквасите, 
та това е нBкаква философия. Казвамъ: който минава прBзъ 
плитки води, всBкога се намокря, а който минава прBзъ 
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дълбоки води, всBкога сухъ остава. Защо? Защото само 
плиткитB рBки сA безъ мостове, а дълбокитB рBки сA съ 
мостове. СлBдователно, всBки човBкъ който лъже е една малка 
рBчица безъ мостове, а който казва Истината е една голBма, 
дълбока рBка съ мостове. Затова нBма защо човBкъ да лъже. 
Колко струватъ моитB разсAждения, щомъ не говоря 
Истината? Колко струватъ и твоитB разсAждения, щомъ и ти 
не говоришъ Истината? Казвамъ тъй: безъ мостъ мокъръ ще 
бAдешъ, съ мостъ сухъ ще бAдешъ. Безъ мостъ болень ще 
бAдешъ, съ мость здравъ ще бAдешъ. Защо? Който минава 
безъ мостъ, ще се накваси, ще се върне потенъ, ще се простуди, 
а онзи, който е сухъ, никога не заболBва. БългаритB иматъ 
друга една поговорка: “Мокриятъ отъ дъждъ не се бои”. ВBрно 
е, че мокриятъ не се бои отъ вода, но отъ болесть го е страхъ. 

Да се върнемъ къмъ стиха, въ който Христосъ казва: “Иди 
си дъщеря ти оздравB!” Въ живота си ние трBбва да спазваме 
онази велика идея, за която сме дошли. Подъ тази велика идея 
азъ разбирамъ човBшката душа, която трBбва да пазимъ винаги 
здрава. ЧовBкъ който обича душата си, ще се грижи за нея. Ако 
тази езичница-хананейка прBтърпB толкова страдания за своята 
дъщеря и получи нейното оздравBване, колко повече ние въ 
този свBтъ трBбва да прBтърпимъ всички страдания, за да може 
нашата душа да оздравBе! И когато душата ни оздравBе, всички 
състояния, които сега сAществуватъ въ свBта, ще се измBнятъ. 
Сега ние сме весели, но само приврBменно. Азъ зная, че всички 
хора сA весели, но кога? - Когато иматъ пари. Много хора сA 
весели, когато сA намBрили онзи, който ги обича. Всички хора, 
които иматъ противоположни състояния на споменатитB, все 



304 

 

сA скърбни. Майка, която изгубва дBтето си, е скърбна. 
Търговецъ, който изгубва паритB си, е скърбенъ. Чиновникъ, 
който е уволненъ, е скърбенъ. Свещеникъ, който нBма кому да 
проповBдва, е скърбенъ. 

Азъ бихъ желалъ да видя единъ уволненъ чиновникъ, който 
се радва. Азъ бихъ желалъ да видя единъ проповBдникъ, който, 
като нBма кому да проповBдва, се радва. Азъ бихъ желалъ да 
видя нBкой, който нBма пари въ джоба си и се радва. Вие 
казвате: какъ така само съ пари човBкъ може да се радва! Да 
направимъ единъ опитъ! Ще туря на гърба ви единъ чувалъ отъ 
100 кгр. злато, а пъкъ азъ ще взема на гърба си единъ празенъ 
чувалъ. Споредъ закона, вие нBма да сваляте отъ гърба си този 
чувалъ, той е ваша собственость, пъкъ азъ съмъ безъ 
собственость. Тръгваме заедно изъ пAтя и се разговаряме. Кой 
отъ двамата ще бAде по-веселъ? Вие ще кажете: ама това сA 
изключителни случаи. Да, изключителни случаи сA тB, но това 
е философията на живота. Туй което е вBрно за физическия 
животъ, не е вBрно за духовния животъ. Благото на земята не е 
благо и за небето. Щастието на земята не е щастие и за небето. 
Тамъ резултатитB сA обратни. СлBдователно, жителитB въ 
небето нBматъ понятие, какво нBщо е скърбь. Какво нBщо е 
радостьта и за нея нBматъ понятие. СлBпи сA тB въ това 
отношение, невBжи сA. Обаче, какво нBщо е блаженството, тB 
го знаятъ. НашитB радости сA чужди за тBхъ, и нашитB скърби 
и нещастия сA чужди за тBхъ. ТB нищо не виждатъ. НаримBръ, 
когато единъ човBкъ скърби, че въ вBстника писало, какво 
банка “Гирдапъ” фалирала, или пъкъ, когато този човBкъ се 
радва, че банка “Гирдапъ” не е фалирала, тB нищо не разбиратъ 
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отъ това. Банката си е банка за тBхъ, тB нищо не виждатъ. ТB не 
виждатъ никакви причини, които да ги правятъ радостни или 
скърбни. При даденъ случай, като се върти колелото, ние се 
движимъ нагорB; при другъ случай, като слиза колелото 
надолу, и ние слизаме надолу. Такова е нашето състояние. 
АнгелитB сA невBжи, тB не знаятъ сAщо и какво нещо е грBхъ. 
ТB не знаятъ още, какво нBщо е опрощение на грBховетB. Вие 
казвате, знаешъ ли, толкова врBме за опрощение на грBховетB 
си! ТB въ това отношение не сA учени, не могатъ да влBзатъ въ 
нашето положение, понеже не знаятъ, какво нBщо е човBкъ да 
се моли за прощBние на грBховетB си. Ние въ това отношение, 
можемъ да имъ бAдемъ професори. ТB казватъ: тази наука за 
сега не ни трBбва. Единъ день, когато Господь ни прати на 
земята, тогава ще ви имаме предъ видъ, ще ви потърсимъ да ни 
проповBдвате тази наука, но за сега ще ни оставите свободни. 

Питамъ: този животъ,който ние сега живBемъ, сAщественъ 
ли е? - Не е сAщественъ. СлBдъ 50-60 години вие ще се 
измBните, и отъ сегашното ваше положение нBма да остане ни 
поменъ. Отъ сегашното ви величие нищо нBма да остане. Какъ 
мислите, каква ще бAде тогава вашата философия? - Ами като 
душа ще бAда! Хубаво, правилъ ли си опитъ да видишъ, какво 
нBщо е твоята душа? Правилъ ли си опитъ да се молишъ за 
здравието на тази душа? Тази идея, - да се сродимъ съ нашата 
душа - трBбва да проникне въ цBлото ни сAщество. Ние и 
нашата душа, тия двB понятия трBбва да се слBятъ. ТрBбва да се 
сродимъ съ душата си! За сега тB сA двB различни нBща. Безъ 
душа ти не можешъ да имашъ никакъвъ образъ, никаква идея. 
Безъ душа ти не можешъ да се движишъ на никAдB ще бAдешъ 
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една малка клBтка турена на дъното на океана и ще съзнавашъ 
само, че си едно малко, голо съзнание. Ако си съ душа, цBлиятъ 
свBтъ, ще се открие прBдъ тебе. Тази езичница-хананейка 
прBдставлява именно тази идея, скрита дълбоко въ нашата 
душа. Христосъ искаше да опита тази жена, до колко душата и 
живBеше въ нея, и тя отговори на Христа: “Господи, азъ съмъ 
готова да заема всичкитB положения, минала съмъ прBзъ 
всBкакви мBста. И наистина, тя показа на Христа, прBзъ какви 
мBста е минала.  

Та казвамъ: онBзи, които сA влBзли въ този пAть, трBбва да 
разбиратъ, какво нBщо е духовниятъ животъ. Всички казватъ, 
че на свBта трBбва да се проповBдва едно учение, да знаятъ 
какъ да живBятъ. Азъ нBма какво да ви уча на търговия, вие я 
знаете. НBма да ви уча, какъ да строите кAщи и по колко стаи 
да имате, вие знаете това по-добрB отъ мене. Всички тия 
материални нBща вие сами знаете, нBма какво да ви уча. ПослB, 
какъ се възпитаватъ малкитB дBца, и това знаете. ДBтската 
душа вие я знаете. Питамъ ви: какво нBщо прBдставлява 
дBтската душа? Казвате: душата, това е сборъ отъ различни 
функции. Какъ, душата била сборъ от разни функции? Казвамъ: 
не, това е една влашка мамалига, една каша. Ами какво нBщо 
сA функциитB? НBкои казватъ: функциитB, това сA 
зависимости. Ами отдB се вмъкнаха тия функции? Сърдцето 
имало своитB функции. Отъ дB дойдоха тия функции? Тъй било 
наредено, да се свива и разпуща. Тъй наредила природата. Тъй 
казватъ нашитB учени хора. Туй, което ученитB хора казватъ, 
то е само единъ фактъ. Туй сърдце като се свива, кара кръвьта 
да се качва нагорB. Ако останеше на човBшкото сърдце да 
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движи кръвьта нагорB и да я изпраща по цBлото тBло, човBкъ 
до сега сто пAти би умрBлъ. Има друго нBщо, което кара 
кръвьта да се движи по тBлото на човBка. ЧовBшкото сърдце въ 
този процесъ е само единъ ортакъ, то бие тAпана, а другъ се 
мAчи. Азъ тъй зная работата. Не казвамъ, че сърдцето не 
върши никаква работа. Напротивъ, отлична работа върши то, 
но не е сърдцето, което кара кръвьта да се движи по тBлото. Не 
е и човBшкиятъ мозъкъ, който създава човBшката мисъль. Не е 
и човBшкиятъ организъмъ, въ който живBе душата. НBкои 
казватъ: въ това тBло живBе човBшката душа. Не, човBшката 
душа не живBе въ това тBло. Ако би живBла тамъ, то би 
прокопсала тя. ТBлото е само една врBменна станция за 
душата. ЧовBшката душа живBе въ единъ такъвъ великолBпенъ 
палатъ, който ако бихте видBли, ще кажете, че това е нBкаква 
вълшебна приказка отъ книгата “1001 нощь”. Ако бихте влBзли 
въ тBлото на душата, въ този палатъ, то слBдъ като се върнете и 
разкажете всичо, което сте видBли, ще ви турятъ въ 
Александровската болница, да ви прBглеждатъ тамъ като 
нервноболенъ. 

Питамъ тогава: какво е прBдназначението на съврBменната 
религия? Да ни научи да вBрваме въ Бога ли? Какво е тогава 
прBдназначението на вBрата? - ПрBдназначението на вBрата е 
да крBпи нашия умъ. Какво е прBдназначението на нашия умъ? 
- Да ни научи да живBемъ добрB, разумно. Какво е 
прBдназначението на нашия разумъ? - Да подтикне нашето 
сърдце къмъ добродBтели. Какво е добродBтельта? Защо ни е 
тя? - ДобродBтельта е основа на нашия земенъ животъ. 
СлBдователно, тя е необходима за всинца ни. И докато човBкъ 
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не добие за себе си тBзи добродBтели, той не може да си 
спомни, не може да разбере своето минало. До сега, въ 
България съмъ срещалъ само двама души, които знаятъ отъ 
кога сA дошли на земята и при какви условия. Питамъ единия 
отъ тBхъ: кога си дошълъ на земята? - Родихъ се въ първата 
епоха на ледения периодъ и затова темпераментътъ ми е 
студенъ. Той описва дрехитB на майка си и на баща си - всичко 
помни. Питамъ другия: ами ти кога се роди? - Когато изтичаше 
ледения периодъ, въ началото на горещия периодъ, затова 
темпераментътъ ми е горещъ. Родихъ се въ една малка колибка. 
Това научни твърдения ли сA? - Научни, разбира се. Отъ тия 
научни твърдения азъ мога да напиша цBла история. Ако 
хората само отъ една костъ на нBкое прBдпотопно животно 
описватъ цBлата епоха, условията, при които е живBло то и 
редъ други свBдения, защо и азъ да не мога отъ тия научни 
данни на този, който живBлъ въ ледената епоха, и на този, 
който живBлъ въ горещата епоха да опиша тBхния животъ, 
тBхната история, и при това да вBрвамъ на всичко това? За 
мене тBзи данни сA вBрни, научни. Азъ казвамъ на единия: ти 
въ това врBме бBше едно овчарче, пасеше овцитB и се хранBхте 
съ мBсо, което печаха въ специални за това пещи. Казвате: това 
вече сA приказки отъ 1001 нощь. Може да бAдатъ вBрни, може 
да бAдатъ и невBрни. ТурцитB казватъ: олабелиръ. Въ 
математиката тия нBща сA възможности, вBроятности. Но ние 
ще дойдемъ постепенно до нBщата, споредъ както се изявяватъ. 
Нашиятъ животъ носи своето минало, своето настояще и въ 
зародишъ и своето бAдаще. 
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За да измBнимъ живота си правилно, ние трBбва да зачитаме 
законитB на живата природа. Има единъ естественъ правиленъ 
начинъ на мислене. Азъ като мисля, като говоря, зная въ 
дадения случай право ли говоря, или не; право ли мисля, или 
не. И всBки единъ отъ васъ знае право ли говори, или не. 
Никога не се извинявайте прBдъ себе си, че не знаете, дали 
това, което мислите е право, или криво. Когато мисъльта ви е 
права, турете я настрана; когато е крива, турете я пакъ на 
страна. Това изисква природата отъ всинца ви! Съзнанието ви 
всBкога трBбва да бAде будно. НBкой пAть може да кажете 
нBщо  прBувеличено, а нBкой пAть може да кажете нBщо 
намалено. Не, вие ще казвате нBщата тъй, както ги е турила 
природата. Вчера говоря съ една сестра, тя има едно 
богословско вBрую за Бога и ми казва: азъ искамъ да изпълня 
волята Божия, но зная, че и добритB, и лошитB нBща все Богъ 
ги е поставилъ, тъй че азъ не съмъ виновна за нищо лошо, 
което върша и което се поражда въ мене. Не само тя, но и 
много други мислятъ, че Господь вършилъ грBховетB и 
прBстAпленията чрBзъ тBхъ, а тB сA свBтии. Пъкъ азъ ви 
казвамъ, че този Господь, който върши грBхове, е много 
дребнавъ и азъ мога да ви го опиша. Той е човBкъ, подобенъ на 
насъ, съ мустаци и съ брада. Ако мислите, че Господь прави 
грBхове и убива хората, той не е Господь. Азъ за Бога имамъ 
друго мнBние. Богъ е Този, Който дава животъ на хората. Богъ 
е Този, Който дава разумъ на хората. Онзи, който убива хората, 
не е Господь. Не е грънчарь онзи, който смачква тBстото, 
направя отъ него форми и слBдъ това ги разваля. Истински 
грънчарь е този, който омесва добрB тBстото и направя отъ 
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нBго най-хубави и доброкачествени форми. Не е писатель онзи, 
който само драска и слBдъ това кAса написаното. Истински 
писатель е този, който пише най-хубавитB съчинения, и тB 
оставатъ безсмъртни за вBчни врBмена. Не е художникъ онзи, 
който само цапа съ боитB и съ четкитB си. Истински художникъ 
е този, който може да рисува най-велики творения. Чудни сA 
хората, като мислятъ за Господа, че Той правилъ грBхове. 
Казвамъ: сестра, съ този умъ ти никAдB нBма да отидешъ. За 
Господа вие трBбва  да имате едно правилно мнBние, една 
свещена идея. НBма да мислитB, че Господь прави грBхове и 
прBстAпления. Вие ще кажете: Господь е най-умното, най-
мAдрото, най-великото сAщество, но азъ, съ своя глупавъ умъ, 
не мога да Го разбера. Имамъ, обаче силното желание да Го 
разбера. Христосъ имаше това разбиране. Той казваше: “Вие ме 
наричате благъ, но чакайте, още не сте ме видBли. Единъ день, 
като взема камшика, ще ме видите”. Ако ви гладя и мажа, ще 
имате мнBние за мене, че съмъ святъ човBкъ, но ако и азъ единъ 
день взема камшика, ще си измBните мнBнието за моята 
святость. Азъ виждамъ хората, разбирамъ ги. Азъ употрBбихъ 
два метода: употрBбихъ и лошия методъ и добрия методъ. Едно 
нBщо разбрахъ, че хората не разбиратъ отъ добрия методъ. 
Днесъ и лошо да направишъ, и добро да направишъ, все лошо 
го тълкуватъ. Вземете едно малко момиченце и го отглеждайте 
въ кAщи, възпитавайте го и наблюдавайте, като почне да 
отраства, какъ ще разсAждава върху нBщата. Ако тази мома не 
я осиновите, ще си каже: има си тукъ крушка опашка. Или, ако 
нBкоя жена прBвързва нBкого, той ще си каже хъмъ… Давашъ 
пари нBкому, ще си каже: хъмъ… Говоришъ за Бога някому ще 
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си каже: хъмъ… Всички знаятъ все това хъмъ… хъмбъкъ. 
Хубаво, това е вBрно. Едно нBщо, което зная азъ е това, че въ 
всBки човBкъ, даже и въ най-голBмия прBстAпникъ, въ 
извBстенъ моментъ се пробужда нBщо благородно въ душата 
му. Това именно благородното въ всBки човBкъ, то е 
Божественото, което се пробужда. Пробуди ли се Божественото 
въ всBки човBкъ, тогава ние казваме: този е пAтьтъ, по който 
трBбва да вървите.  

Отъ тази хананейка ние трBбва да научимъ урока си. Първо 
трBбва да имаме абсолютно смирение въ душата си. И послB, 
нека запазимъ достойнството си, но какъ? НBкой казва: азъ 
имамъ честолюбие, достойнство, гордость. Нека имамъ 
достойнство, нека бAда гордь, но това достойнство да не бAде 
опетнено отъ нищо. Да бAдешъ гордъ въ това, че никога не си 
казалъ една лъжа! Да бAдешъ гордъ въ това, че никога не си 
онеправдалъ нBкого! Да бAдешъ гордъ въ това, че никога не си 
изнасилилъ нBкого! Да бAдешъ гордъ въ това, че си заставалъ 
всBкога къмъ страната на слабитB! Но да бAдешъ гордъ въ 
твоето насилие, това не е достойнство. НBкой казва: азъ имамъ 
достойнство. Достойнството седи въ това, да служишъ на Бога 
въ името на великата Любовь. Ти можешъ да бAдешъ 
търговецъ въ свBта, но да си гений. Ти можешъ да бAдешъ 
лBкарь, жена, дBте всичко можешъ да бAдешъ и всичко 
можешъ да опиташъ, но трBбва да бAдешъ господарь на всички 
форми, отъ нищо да не те е страхъ. Да си толкова уменъ, че въ 
каквото положение на живота и да изпаднешъ, и при най-
беднитB условия да живBешъ, и при най-богатитB условия да 
живBешъ, да можешъ да ги използвашъ разумно. Това е 
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великата наука, къмъ която трBбва всBки да се стреми. А сега, 
всBки отъ васъ иска майка му и баща му да сA богати. Съ пари 
ли? Не може. Господь иска баща ти да бAде богатъ съ 
добродBтели и съ умъ. Що се отнася до пари, бBденъ е 
човBкътъ. Какво ще прBдпочетешъ? - Умътъ и сърдцето на 
баща си, но не и неговитB звонкови пари. 

И тъй, силата въ свBта Господь дава само на онBзи, които Го 
любятъ. Такъвъ е законътъ. Богъ дава сила, Богъ дава знания на 
онBзи, които Го обичатъ отъ дълбочината на сърдцето си и сA 
готови да вършатъ Неговата воля. Да не мислите, че тъй лесно 
ще постигнете това нBщо. Не, обаче, при каквито условия и да 
застанете, не трBбва да се обезсърдчавате, а да си кажете: азъ 
ще живBя за Бога. Какъ? Ако съмъ търговецъ, ще продавамъ 
по-евтино. Ако съмъ слуга, добрB ще извършвамъ работата си. 
При каквито положения и да се намирате, не трBбва да ви е 
страхъ. Ами че ако азъ стана слуга при нBкой милионеръ, още 
на втората година той ще раздаде половината отъ богатството 
си. Азъ ще му кажа: не трBбва на мене да дадешъ богатството 
си, раздай го за Бога, раздай го на сиромаситB! Ще служа при 
него, ще го науча да дава и ще си излBза тъй, както влBзохъ. 
Това значи служене на Бога! Хемъ ще му измивамъ тиганитB, 
хемъ ще го науча да дава. Ако остана и втората година да 
служа при него, нито той, нито азъ ще имаме пари въ джоба си. 
Ще тръгнемъ двамата безъ петь пари въ рAка, ще се 
прBдставимъ като слуги при нBкой богатъ човBкъ и на третата 
година ще станемъ трима. Така, година слBдъ година ще се 
увеличаваме и ще продължаваме работата си. Питамъ: ако 
свBтътъ така осиромашBе, сиромахъ ли ще бAде? - Не, богатъ 
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ще бAде. Тогава ние ще имъ кажемъ: ние имаме пълната вBра, 
управлявайте вие това богатство! Тъй трBбва да бAде. А сега, 
богатитB трBбва да ги пазимъ. Отъ кого? - Отъ сиромаситB. 
СиромаситB трBбва да ги пазимъ. Отъ кого? - Отъ богатитB. 
Изнасилватъ се едни други. Не, ние не разбираме още онзи 
великъ Божественъ законъ, а при това казваме: Господь има! 
Не, нашата душа трBбва да оздравBе. ВсBки трBбва да намBри 
Христа и да каже: Учителю, да оздравBя сега! 

Христосъ каза на тази хананейка: “Жено, голBма е твоята 
вBра! Иди си, да бAде моето благословение съ тебъ. Дъщеря ти 
ще бAде здрава.” 

Та сега и ние ще се молимъ да изпрати Господь повече 
добри писатели, повече добри и честни търговци, повече добри 
хора, добри майки, бащи, слуги - за всички се молете. Молете 
се, та като дойде всBки на мBстото си, душата му да бAде 
здрава. 

Сега всички казватъ: кога ще дойде Царството Божие? 
Казвамъ: Царството Божие вече е дошло. Вие само отворете 
кепенцитB си! Азъ виждамъ много ангели, които отъ 4-5 
мBсеца тропатъ на вашитB кепенци. Отворете ума си да ги 
приемете. ТB минаватъ покрай васъ и ми казватъ: “Не ни 
отварятъ вратитB си”. НBкои сестри ме запитватъ: Учителю, 
кога ще дойде Царството Божие? Кога ще дойде нBкой ангелъ 
при мене? Казвамъ: този ангелъ е дохождалъ 100 пAти до сега 
при васъ. - Ами азъ не съмъ го чула. Кой ти е виновенъ? Азъ ги 
виждамъ. Ако дойде още единъ пAть, нBма да дохожда повече. 
Не казвайте така! Казвамъ: за нBкой ще дойде още само единъ 
пAть, а за други - още 99 пAти ще дохожда. Само не спете, 
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бAдете будни! Казвате: не мога да разбера какво иска да каже 
учительтъ. Ако ви поканя на моята трапеза и на единъ отъ васъ, 
като на вегетариянци дамъ ябълки, круши и други плодове, а 
на други, които обичатъ по-пищна храна и сA месоядци, дамъ 
хубави пражоли или друго нBщо подобно, трBбва ли да ви 
кажа, какъ да ядете? Не, ще ви кажа: заповBдайте! Вие като 
седнете, ще вземете ножа и вилицата и ще започнете сами. И 
вегетариянцитB, и месоядцитB сA виртуози въ тази работа. Ще 
бAде смBшно, ако азъ взема ножа и започна да ви уча и ви 
питамъ: научихте ли какъ да ядете? Ще кажете: научихме. 
Знаете ли въ този случай на какво ще замязате? Ще замязате на 
онзи царь, на когото единъ циганинъ рBшилъ да занесе отъ 
своитB череши въ една табла. Като ги носилъ по пAтя, отъ 
врBме на врBме си хапвалъ по една черешка и като стигналъ до 
царя, останала само една черешка въ таблата. ВлBзълъ при 
царя, прBдложилъ му черешката, но царя го запитва: какъ се 
яде това нBщо? Циганинътъ показалъ какъ се яде черешата, 
изялъ и послBдната, а за царя не останало нищо. Тъй се 
свършили всичкитB череши. Царьтъ, това сме ние, глупавитB 
хора въ свBта. Като ни донесатъ едно благо, ние казваме: я ни 
покажете, какъ се яде това нBщо! СлBдъ като ни покажатъ, не 
остава нищо, и трBбва да чакаме втората година, докато 
получимъ пакъ сAщото благо. 

Дъщеря ви трBбва да бAде здрава. Вашата душа трBбва да 
бAде здрава! Всички хора трBбва да имате здрави души! Я 
разгледайте лицата си! Всички сегашни хора сA болни; лицата, 
мускулитB имъ сA загрубели; всички сA недоволни. Казватъ: 
темпераментътъ ми е такъвъ. Казвамъ: или си въ ледената 
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епоха роденъ, че си малко студенъ; или си въ горещата епоха 
роденъ, че си малко сприхавъ, но при студения топлината 
трBбва малко да се  увеличи. Не е лошо да си роденъ въ зимно 
врBме; не е лошо да си роденъ и пролBтно врBме; не е лошо да 
си роденъ и прBзъ лBтото, както не е лошо да си роденъ и прBзъ 
есеньта. Важното е, че вие трBбва да разбирате условията на 
този великъ животъ. Вложете въ умъ си мисъльта, че всички ме 
разбирате. НBкой казватъ: не ви разбираме. Тъй както ви 
познавамъ, азъ виждамъ, че всички ме разбирате много добрB, 
само нBкой казватъ, че още не имъ е дошло врBмето. Да, не е ви 
дошло врBмето, но ако ви поканя на угощение, дошло ви е 
врBмето. Ако не ви поканя на угощение, врBмето не е дошло 
още. Когато азъ съмъ при васъ, врBмето е дошло; и когато вие 
сте при мене, врBмето е дошло. Когато азъ дойда при васъ, 
врBмето е дошло; когато вие дойдете при мене, врBмето е 
дошло. За Бога врBмето е дошло. Между Бога и васъ трBбва да 
има една вAтрBшна връзка. Богъ идва, за Него врBмето е 
дошло. И за васъ врBмето трBбва да дойде. Когато дойде Богъ, 
трBбва да Го приемемъ. НBкой братя и сестри казватъ: да ни 
остави Господь поне още 10-15 години за да се приготвимъ. Ти 
си приготвенъ. Приготовлението не става по единъ физически 
начинъ. То е единъ духовенъ процесъ, който става моментално 
и извънъ врBмето и пространството. За да се приготвишъ, ще 
ти вземе 1/1000-на часть отъ секундата. НBкои хора, като 
станатъ сутринь, усBщатъ, че сA изминали голBмо 
пространство и казватъ: за мене врBмето е дошло. За нBкои 
пъкъ е обратниятъ процесъ. Станатъ сутринь, казватъ: за мене 
врBмето не е дошло. И едното е вBрно и другото е вBрно. 
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И тъй, сега вие ме разбирате. Тия ваши колони нBма да 
бAдатъ така слBпени, че никой да не може да мине прBзъ тBхъ. 
Не, първо вие ще минете и послB всички други ще минаватъ. 
ОсвBнъ това, пAтьтъ ви нBма да бAде толкова остъръ. Това 
острие показва, че вие не сте толкова честни. Затова Господь е 
направилъ толкова остъръ ножа, че да плаши всички, които 
минаватъ за Царството Божие. За сега пAтьтъ е тBсенъ. Но 
когато станете добри, тогава широкъ ще бAде този пAть. 
Когато прBдъ прозорцитB ви има желBзни пръчки; азъ зная, 
какви хора сте. Когато влBза въ домоветB ви и видя пушки, 
ножове, кобури, револвери, азъ зная какви сA хората. За всинца 
ви е необходима само онази живата Любовь, онази живата 
МAдрость, онази живата Истина. 

“Иди”, казва и Христосъ, “дъщеря ти е здрава!” “Идете въ 
дома си!” Това сA думитB, които е казалъ Господь на онBзи, 
които сA искали по закона на смирението. КAдB въ дома си? - 
Не въ свBта, но въ онзи палатъ, въ вашата душа. Дъщеря ви 
сега е здрава - това е резултатъ. Щомъ идете дома си, вие ще 
имате бAдеще. Ако сте боленъ, ще станете отъ леглото си; ако 
сте старъ, ще се подмладите; ако сте сиромахъ, ще забогатBете; 
ако сте глупавъ, ще поумнBете; ако сте писатель и не можете да 
напишете два реда и се оплаквате, че сте изгубили 
въодушевлението си, ще се вдъхновите и ще започнете да 
пишете леко и хубаво. Азъ въ въодушевлението не вBрвамъ, а 
въ вдъхновението. Въодушевлението е за день и половина, а 
вдъхновението е постоянно. Вдъхновение трBбва да иматъ 
нашитB писатели и поети! Вдъхновение трBбва да иматъ не 
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само писателитB и поетитB, но и всички хора. Кой каквато 
работа върши, вдъхновение трBбва да има. 

Та сега като се върнете дома си, всички да напишете 
слBднитB нBколко реда: “Азъ, Иванъ Стояновъ, запримBръ, 
колективно име е то, и дома ми, отъ сега нататъкъ ще живBемъ 
въ закона на Любовьта. Въ нашия домъ отъ сега нататъкъ ще 
царува Божията МAдрость. Божията Истина ще ни дава 
свBтлина, и ние ще ходимъ въ Неговата Свобода за сега и прBзъ 
всичкитB врBмена. Да бAде Името Божие благословено прBзъ 
всичкитB вBкове! - Аминъ! 

 
 

БесBда, държана отъ Учительтъ,  
на 21 юни 1925 г. въ гр. София. 
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Плодътъ на дървото. 
 

“А плодътъ на Духа е: любовь, радость, миръ, 
дълготърпBние, благость, милосердие, вBра, (23)кротость, 

въздържание; противъ таквизъ нBма законъ”.1 
 

По отношение на живота, всBко дърво отъ плода си се 
познава, и всBки човBкъ отъ своята мисъль. 

Вселената не е създадена за мъртвитB хора, нито за 
глупавитB сAщества. СвBтътъ не е създаденъ за модернитB 
дами. СвBтътъ не е създаденъ за декадентитB философи. 
СвBтътъ не е създаденъ за днешнитB религии. СвBтътъ не е 
създаденъ за днешнитB държавници, за днешнитB народи. 
СвBтътъ е създаденъ за възлюбленитB на Бога, а другитB 
живBятъ по благодать, отъ любовьта къмъ възлюбленитB. 

НBкои ни питатъ: тогава, какво търсите вие въ свBта? 
Питамъ ви: вие какво търсите въ свBта? СвBтътъ не е за васъ. 
Писанието казва да не любимъ свBта, а Богъ възлюби свBта! 
Значи, ние не трBбва да любимъ свBта, а Богъ самъ възлюби 
свBта! Едно противорBчие има тука. Има нBщо изопачено въ 
това изречение, или не е казано тъй, както трBбва, или не е 
написано, както трBбва. 

Въ Писанието на едно мBсто се казва: “Не се съобразявайте 
съ модата на този вBкъ!” ВсBки вBкъ си има своя специална 
мода за живBние; всBки вBкъ си има свои теории, свои 
схващания, свой врBмененъ моралъ. 

                                                 
1 Гал. 5:22, 23 
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“ВсBко дърво се познава отъ плода си”. Думата “дърво” 
произтича отъ единъ старъ коренъ, не е славянска дума. 
Дървото означава онзи първиченъ, Божественъ животъ. 
Коренътъ на думата “дърво” произтича отъ думата “дBва”. Въ 
английски езикъ произтича отъ думата “тера” - tree; (трий) въ 
гръцки езикъ отъ числото “три”. “Тера” значи земя, а земята 
пъкъ означава животъ. Тъй че дървото означава първичния 
животъ. 

“ВсBко дърво се познава отъ плода си”. Има лъжливи 
дървета, има и истински дървета. СвBтътъ днесъ е пъленъ съ 
лъжливи дървета. Виждали ли сте вие красиви хора? ТBхъ мога 
да уподобя на ония хубави цвBтя, които никога не увBхватъ. ТB 
всBкога сA весели и разноцвBтни: синички, червенички, 
зеленички. Изобщо въ свBта по нBкой пAть посаждатъ цвBтята 
въ саксии и ги понапръскватъ съ разни парфюми, та не можешъ 
да познаешъ, кои сA истински и кои не сA истински. Поставете 
пчелата срBщу тBхъ, тя ще ви покаже, кое цвBте е истинско, и 
кое не. Отъ истинското цвBте медъ бере, отъ изкуственното - 
нищо. Тия цвBтя, отъ които пчелата не може да събира медъ, 
мога да уподобя на нBкакви човBшки изобрBтения. Казватъ: 
човBкътъ е направилъ фонографа. Какво нBщо е човBш-киятъ 
фонографъ? Фонографътъ прBди да заговори, шуми, съска и 
при това не е толкова ясенъ. Фонографътъ е отпечатъкъ на 
човBшката рBчь и то въ изопачена форма. Ако тия плочи се 
изоставятъ 5-6 години безъ употрBбление и слBдъ това се 
завъртятъ, не зная, дали биха могли да произведатъ сAщата 
човBшка рBчь, както сега. Но, да оставимъ това нBщо, 
изобрBтението на фонографа е все пакъ крачка напрBдъ. Ние се 
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възхищаваме отъ изкуството на фонографа. И дBйствително, и 
менъ ме възхищава фонографа, но не толкова това колело въ 
него, което се върти и възпроизвежда рBчьта, колкото 
мисъльта, която е накарала една игла да говори. Какъ се е 
дошло до това изобретение, това ме интересува. Този, който 
изнамBрилъ фонографа, е взелъ въ съображение човBшкия 
езикъ. И човBшкиятъ езикъ е една подобна игла, само че по-
широка. Иглата на фонографа е малка и остра, а отъ човBшкия 
езикъ може да се направятъ нBколко стотинъ хиляди игли, 
подобни на тия отъ фонографа. Тъй щото и по съдържание, и 
по количество, иглата на съврBменния фонографъ не може да 
се сравнява съ човBшкия езикъ; и рBчьта, която произвежда 
фонографа, не може да се сравнява съ рBчьта която излиза отъ 
плочитB на човBшкия мозъкъ. Питамъ: ако е чудно изкуството 
на онзи, който накаралъ една игла да говори, не е ли още по-
чудна онази висша интелигентность, която отпечатила 
човBшката мисъль върху плочитB на мозъчнитB клBтки? Вие 
още не сте се замислили върху това, какъ се произвежда 
човBшката мисъль, какъ минава прBзъ мозъчнитB нервни 
влакна и какъ най-послB се прBдава прBзъ гортана въ видъ на 
гласъ. Върху колко работи вие не сте се спирали! Тия нBща за 
васъ сA толкова прости, колкото да направитB една баница. 
Казвате: баница е това! При това, я да те накарамъ да наточишъ 
една баница, тогава ще видишъ! НBкои ме запитватъ: какво 
мислишъ? - Мисля, какъ може да се направи баница отъ просо. 
Мисъльта на нBкой хора е такава, че баница не можешъ да 
направишъ отъ него. Боза отъ него става, но баница - никога! 
Право сA опрBдBлили житото и царевицата на просото, каква е 



321 

 

неговата задача. Единъ день житото и царевицата, като 
заминали за екскурзия, оставили просото да храни свBта. То ги 
запитало: каква длъжность ми оставяте? - Да хранишъ свBта. 
На баница мога ли да ставамъ? - Ти на хлBбъ стани, че за 
баница не мисли! Просото не може да става на баница. 

“ВсBко дърво се познава отъ плода си”. Значи, въ всBко 
растение има едно качество, че то расте постоянно къмъ 
слънцето, има стремежъ нагорB. СAщеврBменно въ това 
растение има и стремежъ къмъ центъра на земята, двояко се 
развива. То разбира законитB на слънцето, разбира и законитB 
на земята. Азъ нBма да се спирамъ да ви говоря за това. Има 
редъ митове върху произхода на растенията. Единъ день, 
когато съврBменнитB хора станатъ по-просвBтени, по-духовни 
или по-мистични, тB ще разбератъ дълбокия смисълъ, който се 
крие въ растенията. ЧовBка по нBкой пAть наричатъ растение. 
Богъ го уподобява на растение. Той казва: “Отъ плода си се 
познава”. И дBйствително, като се разгледа човBкъ чисто 
органически, той е двояко растение. Въ него сAществуватъ двB 
растения, които се прBплитатъ. КлонетB на едното растение сA 
горB въ мозъка, а коренчетата - долу въ стомаха. КоренитB на 
другото растение сA въ симпатичната нервна система, или въ 
тъй наречения стомашенъ мозъкъ, а клонетB му отиватъ горB 
въ мозъка, тъй щото тBзи двB растения сA прBплетени. И 
между това двойно растение, именно, живBе човBкътъ, като 
мисляще сAщество. Значи, щомъ растението прBстане да расте, 
и животътъ прBстава. Щомъ човBкътъ прBстане да мисли, по 
сAщия законъ и растението умира. До тогава, докато човBкъ 
мисли, и растението живBе. И обратното е вBрно. До като 
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човBкъ живBе, до като има чувства въ сърдцето си, до като има 
мисъль въ ума си, той е човBкъ. Когато сърдцето на човBка 
изсъхне, той прBстава да е растение. И когато мисъльта въ 
човBшкия мозъкъ прBстане, той прBстава да е мисляще 
сAщество. Какво става тогава отъ него? - Той минава въ 
Нирвана - едно състояние безъ съдържание. И мнозина отъ 
съврBменнитB хора искатъ да живBятъ въ Нирвана, т. е. да не 
мислятъ, да не чувствуватъ, да не страдатъ - искатъ 
невъзможното. ТB искатъ да бAдатъ радостни, безъ да бAдатъ 
скърбни; искатъ да мислятъ, безъ да чувствуватъ. Това сA двB 
невъзможни нBща. Да чувствувашъ, значи да мислишъ; да 
мислишъ, значи да чувствувашъ. Когато чувствувашъ, ти 
носишъ товаръ, а когато мислишъ, другъ носи твоя товаръ. 
СлBдователно, тежката работа въ този свBтъ - какъ трBбва да 
прBживBемъ и какво трBбва да мислимъ, това е прBдоставено 
на Бога. Богъ, великиятъ създатель на цBлата вселена, мисли за 
всичко това, а ние носимъ малкия товаръ на ежедневния ни 
животъ. Този товаръ е само за насAщния хлBбъ. Ние мислимъ 
за ежедневния животъ, а въ сAщность, нашиятъ товаръ е само 
за това, какво трBбва да ядемъ. Сегашната ни философия не е 
нищо друго, освBнъ “философия на хлBба”. Каквото и да 
говоримъ, каквито култури и теории да разглеждаме, ние сме 
хора на хлBба - нищо повече! ПроповBдници, философи, или 
каквито други и да сме, ние изучаваме още “хлBбъ нашъ 
насAщний, дай ни го намъ днесъ”. Това е, което се изучава 
днесъ. 

СлBдователно, цBлата днешна наука е съсрBдоточена все 
около хлBба, какъ да се гарантираме, какъ да се осигуримъ. И 
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дBйствително, хлBбътъ съдържа всички необходими елементи 
за живота. Ако единъ пороченъ човBкъ изучава тази 
философия, нищо нBма да успBе. Защо? Защото ние още не сме 
изучили съдържанието на хлBба. Ние още не сме изучили езика 
или живота на житото. Ние още не сме изучили живота на 
всички онBзи растения, които ни помагатъ да живBемъ. Ние 
още се спираме върху единъ отъ стиховетB на Писанието и 
казваме: “И направи Богъ человBка отъ пръсть по образъ и 
подобие свое и духна въ ноздритB му дихание”. Значи, Богъ се 
уподобява на човBкъ, като насъ. Колко дни е работилъ Богъ 
върху човBка, за да го създаде отъ тази каль? Тъй щото, Богъ е 
билъ скулпторъ. Богъ вдъхналъ дихание въ ноздритB на този 
човBкъ, и той станалъ жива душа. Тъй се прBдава на 
съврBменното човBчество въ свещената книга легендата за 
създаването на първия човекъ. Отъ коя раса е останала тази 
легенда? - Отъ семититB, четвъртата подраса. ТB сA хора 
крайни материалисти. Отъ тия хора днесъ като остатъкъ се 
явяватъ китайцитB, хора, които даже и за Бога нBматъ име. 
Когато китайцитB искатъ да кажатъ нBщо за Бога, казватъ “тау” 
- това означава небето. За тBхъ всичко на небето горB е Богъ. У 
евреитB пъкъ, когато Яковъ отиваше при своя роднина Лавана, 
той сънува единъ сънь, видB Бога и Му каза: “Тамъ, дBто ме 
водишъ, благоволи да ми дадешъ овци и говеда, а пъкъ азъ като 
се върна, ще Ти направя единъ малъкъ олтарь и жертва ще Ти 
принеса”. И дBйствително, Яковъ направи олтарь на Бога, даде 
десятъка си отъ овцитB въ жертва. 

“ВсBко дърво се познава отъ плода си”. Плодътъ опрBдBля 
качеството на растението. Азъ ще засегна духовния животъ. 
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Онези отъ васъ, които сA родени отъ Духа, ще взематъ 
дълбокия смисълъ на тази философия. ОнBзи отъ васъ, които 
още не сA родени отъ Духа, а сA въ ембрио, въ зачатие, ще 
вземете живота, а онBзи отъ васъ, които сега се приготовляватъ 
отвънъ, които съставляватъ тази каль, отъ която Богъ за въ 
бAдаще ще прави хората, ще гледате пръстьта да бAде по-
доброкачествена. Колкото е по-доброкачествена пръстьта, 
толкова по-добъръ хлBбъ може да стане отъ нея. Твърдата 
пръсть, за която говори Христосъ, това е хлBбътъ, който има 
отношение до стомаха. Христосъ казва: “Азъ съмъ живиятъ 
хлBбъ”. Това се отнася до сърдцето на човBка, “а живата вода” 
подразбира единъ още по-високъ животъ отъ хлBба. ХлBбътъ 
трBбва да се прBвърне на вода, а водата трBбва да се превърне 
на Духъ. Затова и въ Писанието е казано: “Ако се не родите отъ 
вода и Духъ, не можете да влBзете въ Царството Божие”. Значи, 
водата е потрBбна за сърдцето, а Духътъ - за ума. 
СлBдователно, ако се съединятъ тия два полюса - умътъ, който 
е почва за човBшката мисъль, и сърдцето, което е почва за 
човBшкитB чувства, ще се образува човBшката душа, или 
съзнателното човBшко его. 

Сега, мнозина отъ васъ сте много обрBменени отъ 
сегашнитB проявления на живота, т. е. сегашниятъ животъ е 
толкова важенъ за васъ, че поглъща всичката ви мисъль. Вие 
мислите, че това, което имате, това, което знаете, съставлява 
цBлия животъ. ПрBдставете си положението на онова малко 
дBте, което сега учи въ училището и направете аналогия съ 
себе си. То отива на училище, и учительтъ му открива буквата 
“а”. Връща се отъ училище, разправя на майка си, какво е 
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научило. Взима плочата, пише, изтрива, казва на майка си: 
наука е това! Буквата “а” е това! Значи тази буква му отваря 
вратата за разбиране на живота. Майката се обръща къмъ 
другитB които сA около нея, казва имъ: е, нека се радва, дBте е. 
Питамъ: ами кое е по-високото за майката въ дадения 
моментъ? Майката казва: азъ трBбва днесъ да прBсBя брашното, 
да омBся хлBба. Елате тукъ да видите, какъ се мBси хлBбъ! И 
почва тя да проповBдва. ЗамBсва всичкото брошно, покрие го 
отгорB и го оставя да втасва. Най-послB запали пещьта си. 
Взима слBдъ това едно яйце, разбива само желтъка му и 
намазва съ него хлBба, за де се лъсне кората му и казва: това е 
хлBбъ! ХлBбътъ е началото на живота. ДBцата въ кAщи 
казватъ: това е хлBбъ! Учительтъ казва: това е “а”! Значи, тази 
първа буква е хлBбътъ. ДBтето казва само мамо хлBбъ! 
МAжътъ дойде въ кAщи, казва: жено, хлBбъ! Учительтъ казва: 
хлBбъ! ПроповBдникътъ казва: хлBбъ! Защо всички искатъ 
хлBбъ? Защото, ако нBма хлBбъ, растене нBма, мисъль нBма. 
Значи, има нBщо сAществено въ живота. 

“ВсBко дърво се познава отъ плода си”. Какъвъ е този плодъ 
на живота? Най-първо човBкъ трBбва да има разположение на 
чувствата си. ВсBки трBбва да се стреми да има това 
разположение. ЧовBкъ трBбва да си лBга съ разположение; да 
става съ разположение; да яде съ разположение. Азъ не 
казвамъ, че човBкъ трBбва да мисли съ разположение на 
чувствата си.  При мисъльта, законътъ е обратенъ. Мисъльта не 
се проявява при разположение на духа. Най-хубавата мисъль се 
проявява при обратния законъ, а разположението е необходимо 
за живота. Когато човBкъ развива живота си, той трBбва да има 
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разположение на духа, за да може животътъ му да се оформи. 
Щомъ животътъ образува тия форми, отъ които мисъльта се 
проявява, тогава именно ще дойдатъ най-силнитB налBгания въ 
живота, тогава именно ще дойдатъ скърбитB, страданията. 
СкърбитB и страданията сA БожественитB рала, които 
разораватъ почвата и създаватъ благоприятни условия да 
поникнатъ БожественитB сBмена на ДобродBтельта. Само така 
се ражда мисъльта. Кое заставя да мисли онази майка, на която 
прBдстои да ражда? ДBтето. Това дBте, щомъ влезе въ почвата, 
т. е.  въ утробата на майка си, заставя я да мисли, пъкъ ако ще 
да е най-глупавата майка. Когато една птичка ще снесе яйцата 
си, тя веднага започва да мисли, дB да направи гнBздото си, 
какъ да го направи. Щомъ се нареди, тя знае вече, колко врBме 
да лежи върху яйцата си, знае какъ да отглежда малкитB си, 
всичко това знае. Разбира тя тBзи закони! Всички тия грижи 
внасятъ въ нея Божествени мисли. 

Та казвамъ: при страданията този законъ нBма нищо общо 
съ живота. Животътъ, напротивъ, трBбва да се прояви въ 
нBжни, хармонични чувства. Въ какво седатъ хармоничнитB 
чувства? Ще ви дамъ едно малко сравнение. Въ живота има три 
категории фактори. ТB сA слBднитB: вземете за примBръ 
хартията на която се напечатва нBкоя свещена мисъль. Тази 
хартия е направена отъ хора, които не се интересуватъ, не 
искатъ да знаятъ, какво ще се печати на нея. Значи, качеството 
на тази книга не зависи отъ онзи, който пише, а отъ онBзи 
работници, които сA я правили въ фабриката. Тия работници 
сA първата категория фактори въ живота. 
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СлBдъ това идваме до онзи мислитель, който започва да 
пише върху хартията. За да изрази своята мисъль, той извиква 
нBкой по-висшъ духъ, който му диктува. Значи, единиятъ 
диктува, другиятъ пише. Тъй че, какъ е замислена тази книга, 
какъ е написана, това не зависи отъ самия авторъ, който слага 
името си върху книгата, а отъ този, който е диктувалъ. 
СAщностьта, която е вложена въ книгата, е самата мисъль, и не 
зависи отъ автора. Този, който прBдава тази мисъль, той е 
вториятъ факторъ. СлBдователно, онBзи фактори, които сA 
създали нашето тBло, нашето сърдце и нашия умъ, произтичатъ 
отъ три категории интелигентности. Ето защо, когато мислимь 
само за тBлото си, ние сме свързани съ най-нисшата 
интелигентность въ природата, съ първата категория фактори - 
съ работницитB. ТBзи сAщества ще ни покажатъ най-хубавитB 
ястия, ще ни научатъ, какъ да приготвимъ храната си, какъ да я 
добиваме. ТB, обаче, нBма да ни покажатъ извора на живота. 

Втората категория сAщества уподобявамъ на тия, които сA 
писали книгата. ТB ще ни покажатъ пAтя на живота, т. е. 
вAтрBшното съдържание. ТB сA още по напрBднали отъ 
първитB въ своята еволюция, но не могатъ да ни кажатъ нищо 
за онази велика Божествена мисъль, която е прBдшествувала 
образуването на материялния свBтъ, образуването на силитB въ 
живота. 

Най-послB идваме до третата категория сAщества, които сA 
създали човBшката мисъль. И понеже човBкъ сега е свързанъ съ 
тия сAщества, за това той се нарича “сAщество на мисъльта”, 
но за въ бAдаще той ще измBни това си име и ще се нарича 
“човBкътъ на Любовьта” или “възлюбления синъ на 
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Любовьта”. Съ мисъльта си той трBбва да се съедини съ 
Божествената Любовь, за да стане цBлъ човBкъ, защото за сега 
човBкътъ е половинъ. Въ сегашния човBкъ има борба между 
неговия духъ и неговата плъть. Защо? Защото вAтрB въ него 
става единъ процесъ на обновление. Когато този процесъ се 
завърши въ насъ, тогава ние ще съзнаемъ, че можемъ да 
бAдемъ господари на себе си. За сега ние не сме господари на 
себе си, насъ всBки може да ни подкупи. ОнBзи, които сA 
родени отъ вода и Духъ, тBзи думи не ги засBгатъ, но тB се 
отнасятъ за онBзи, които не сA родени още. СлBдователно, ние 
можемъ да се подкупимъ отъ малкитB работи. НBкой казва: азъ 
не се подкупвамъ. Вие не говорите Истината! Не е грBхъ, дBто 
човBкъ се подкупва, но казвамъ, че той може да се подкупи съ 
една ябълка, съ едно бонбонче, съ една карфичка, съ едни фини 
чорапи, съ една хубава шапка, съ едни обуща или съ едно 
стихче посветено въ негово име и т. н. Мога да ви приведа 
хиляди начини, чрBзъ които хората се подкупватъ. Дай на 
човBка да си хапне нBщо, дай му една малка стаица, съ хубаво, 
меко легло, и той веднага се подкупва. Хората лесно се 
залъгватъ. Лошото не е въ залъгването, но въ това, че когато ни 
залъгватъ, ние лесно се продаваме, а мислимъ, че сме 
осигурени. Никой отъ насъ не е осигуренъ! Ние сме въ една 
пBсъчлива почва, но много наши приятели - евангелисти, 
теософи, окултисти, хората на новото учение ни проповBдватъ, 
че сA намBрили Бога. Питамъ: въ какво седи новото учение? 
Основата на новото учение, това е великата Божия Любовь, 
великата Божия МAдрость и великата Божия Истина - живата 
Любовь, живата МAдрость и живата Истина, всадени и 
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проявени въ сърдцата, въ умоветB, въ душитB и духоветB ни. 
СлBдователно, ако ти си човBкъ отъ новото учение, тогава азъ 
казвамъ: плодътъ на Духа, на туй Великото е Любовь, радость, 
миръ, дълготърпBние, благость, милосърдие, вBра, кротость, 
въздържание и много други. Павелъ не ги изброилъ точно, той 
турилъ като качества на Духа деветь категории, но всBка 
категория съдържа още по три качества, та ставатъ всичко 27. 
Сумата на цифритB 2+7=9. Питамъ тогава: кои сA другитB двB 
качества, които влизатъ въ категорията на Любовьта? Вие 
мислете за другитB категории, азъ нBма да се спирамъ върху 
тBхъ. 

И тъй, лошото не е въ това, че ни залъгватъ, но ние се 
самоизлъгваме, че сме намBрили истинския пAть, че сме 
намBрили Истината. По нBкой пAть азъ се наблюдавамъ и така 
проучвамъ хората. Защо? Защото ретроспективно, чрBзъ 
отражение на хората въ себе си, виждамъ какви сA. Дойде 
нBкой човBкъ, приказва ми и азъ се вдълбоча въ себе си, 
поставямъ се въ едно пасивно състояние, за да видя, какво е 
трептението на неговото сърдце, какви сA неговитB мисли, 
изобщо каква е степеньта на неговото развитие. Като влBза тъй 
въ неговото положение, азъ почвамъ да мисля като него, да 
чувствувамъ като него, зарегистрирамъ неговия животъ, 
записвамъ всичко и си казвамъ: познавамъ този човBкъ. И 
всBки който ме види, казва: ето, видишъ ли този? Казвамъ: да, 
азъ го видBхъ, но и вие трBбва да го видите. ПогрBшката на 
единъ човBкъ е погрBшка на хиляди сAщества, и доброто на 
единъ човBкъ е добро на хиляди сAщества. Въ този свBтъ ние 
не живBемъ за себе си. Въ този смисълъ, индивидуално, светии 
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нBма. Светията е колективно сAщество, въ което Богъ живBе. 
Хора, у които Богъ не живBе, не могатъ да бAдатъ никакви 
светии, а не тъй както вие разбирате. Хора, у които Любовьта 
не живBе тъй, както Богъ е опрBдBлилъ, какви сA? Хора, у 
които МAдростьта не живBе тъй, както Богъ е опрBдBлилъ, 
какви сA? Хора, у които Истината не живBе тъй, както Богъ е 
опрBдBлилъ, какви сA? - Такива хора не вBрватъ въ никакъвъ 
Господь! Какъвъ Господь ще иматъ тB? Ами че съврBменната 
европейска война показва, какъвъ Господь иматъ тия хора. 
ТBхниятъ Богъ е като старитB езически богове, които се биятъ, 
които иматъ сAщитB страсти, като хората. И при това, 
съврBменнитB християнски народи се осмBляватъ да казватъ, 
че иматъ Господь. Срамота е да казватъ така, никакъвъ Господь 
нBматъ тB! Хора, които признаватъ Бога, за които Богъ е живъ, 
казватъ като Христа: “Благъ е този Господь”. И христовитB 
ученици, като съврBменнитB хора, като отидоха да 
проповBдватъ въ едно село и не ги приеха, казаха: “Учителю, 
остави ни да пометемъ, да изгоримъ тия хора, за дBто не ни 
приеха. Ти си Учитель, ние апостоли”. Христосъ имъ каза: 
“Този Господь, на Който азъ служа, не е като старитB езически 
богове, Той е Богъ на Любовьта, Богъ на МAдростьта, Богъ на 
Истината. Синъ человBчески не е дошълъ да погубва души, но 
да спасява. Има други начини, по които можемъ да ги 
изгоримъ”. 

Сега, старайте се да не разбирате мисъльта въ изопачена 
форма. Страданието въ свBта е допуснато, за да се създаде 
човBшката мисъль. Нека има страдания, но никога да не 
въздBйствуваме на една душа, съ цBлъ да я спремъ отъ пAтя, 
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който Богъ и е опрBдBлилъ. Нито себе си, нито другитB! Често, 
ние се опълчваме противъ хората, защото грBшатъ. РазрBшете 
въпроса, защо вие грBшите. Ето главниятъ капиталенъ въпросъ, 
който трBбва да разрBшите. Казвате: защо онзи грBши? - Не е 
въпросътъ защо грBши онзи, ами ти защо грBшишъ. Защо онзи 
мисли така? - Не е въпросътъ, защо той мисли така, ами ти 
защо мислишъ така. Нима твоята мисъль е безпогрBшна? 
Хубаво, въ едно отношение ти го прBвъзхождашъ, но въ друго 
отношение ти си по-долу отъ него. Всички така разрBшаватъ 
въпроса, защо хората грBшатъ, защо мислятъ така, а не се 
спиратъ да разрBшатъ този въпросъ по отношение себе си. Въ 
сAщность, ето единъ въпросъ, който трBбва да разрBшатъ. 

Често хората на новото учение, хората на новитB течения, 
казватъ: трBбва да се даде свобода на всички! Но тия хора на 
новото учение, както ги виждамъ тукъ въ България, сA крайно 
натрапливи хора. Азъ виждамъ въ нBкои съврBменни писатели, 
музиканти, художници, свещеници, владици, проповBдници, 
царе, князе, въ нBкои просвBтени хора, ужъ хора на новото 
учение, голBма натрапчивость. По-натрапливи хора отъ тия на 
новото учение нBма. Ако отидешъ въ дома на единъ простъ, 
свBтски човBкъ, той ще се отнесе братски, но ако отидешъ въ 
дома на единъ ученъ човBкъ, на единъ човBкъ отъ новото 
учение, и нарушишъ едно отъ правилата му, че не си изтрилъ 
обущата си, ще ти каже: Господине, навънъ, моятъ домъ не е 
домъ за каль! Азъ похвалявамъ този човBкъ, право е да се 
грижи за чистотата на дома си, но трBбва да знае, че има 
външна каль, има и вAтрBшна каль - има външна култура, има 
и вAтрBшна култура. 
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Сега, да ви приведа единъ анекдотъ, случилъ се въ България 
въ врBме на освобождението. Отива единъ български селянинъ 
при единъ лBкарь. ЛBкарьтъ билъ жененъ, и този день жена му 
го раздразнила нBщо, та билъ малко неразположенъ. 
Селянинътъ влиза въ стаята му и казва: “Господинъ докторе, 
жена ми е нBщо болна, има огненица, силна треска, моля ти се 
да ми услужишъ, нBкакви цBрове да ми дадешъ”. ЦBрове ли? - 
удря една плBсница на селянина, послB още една и му казва: 
“На ти лBкарства за жена ти”! Бре, смръднаха ме тBзи нови 
лBкарства! Си казва селянинътъ. До сега и майка ми, и баба ми 
бBха болни, но други лBкарства имъ се даваха. Да те пази 
Господь отъ тBзи нови лBкарства! Да не дава Господь да лBкува 
човBкъ жена си! Ще употрBбя това лBкарство за жена си, да 
видя какъ ще и подBйствува. Връща се дома си посрBща го 
жена му, пита го: “Носишъ ли ми лBкарство?” - Нося ти. - Е, 
дай да видя какво е! Удря и той една силна плBсница. - Чакай, 
чакай, стига толкова! Тя се разлюлява отъ тази плBсница, влиза 
въ стаята и започва да плаче. Случва се, обаче, че наскоро 
оздравBва. Е, казва си селянинътъ - помогна това лBкарство, 
заслужава си. Господь здраве да дава на този лBкарь, жена ми 
оздравB отъ това лBкарство! Наука е това! Не се минава и два 
мBсеца, отива той въ града и си спомня за лBкаря. Казва си: 
“Чакай отъ благодарность да му занеса двB пуйки и да му кажа, 
че жена ми оздравB отъ неговото лBкарство”. Влиза при лBкаря, 
той го запитва: “Какво искашъ?” - ПрBди два мBсеца 
дохождахъ при тебъ, да ми дадешъ лBкарство за жена ми. Е, та 
какво? - Ти ми даде едно лBкарство, и тя оздравB отъ него. Азъ 
употрBбихъ само едното, другото остана. - Да, това е наука, 
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това бBха отъ скAпитB лBкарства, тB даватъ добъръ резултатъ, 
казалъ докторътъ. Въ сAщность, той забравилъ, отъ какво била 
болна жената на този селянинъ и какво лBкарство и далъ. Като 
видBлъ, че селянинътъ носи двB пуйки, поканилъ го да седне и 
се разположилъ. - Ама, господинъ докторе, единиятъ лBкъ 
остана у мене - казва селянинътъ. - Е, ще го върнешъ, щомъ не 
ти трBбва, защото той е отъ скAпитB лBкове. Селянинътъ става, 
удря втората плBсница на лBкаря и си излиза. - Ако жена ми се 
разболBе втори пAть, пакъ ще дойда при тебе. Като останалъ 
лBкарьтъ самъ, опомва се отъ плBсницата и се поухилва малко. 

Та и ние нBкой пAть съ тази наша философия на живота 
разсAждаваме, дBйствуваме, все като този лBкарь. Не е 
виновенъ той. Това е за пояснение на въпроса. Съ това не 
искамъ да кажа, че сме лоши, но или ученикътъ, или майката, 
или жената, все ще се намBри нBкой, който да ни разгнBви, и 
послB, като ни разгнBви, ще излBемъ гнBва си на всBки пръвъ, 
който ни излBзе насрBща. Но постAпкитB ни се връщатъ послB 
обратно. 

“ВсBко дърво се познава отъ плода си”, казва Христосъ. 
ОтдB идатъ горчивитB плодове на нашия животъ? 

Страданията, които ни сполетяватъ въ живота, отдB идатъ? По 
нBкой пAть жената не ни обича, ученицитB не ни обичатъ, 
дBцата не ни обичатъ, окрAжающитB не ни обичатъ, всички не 
ни обичатъ. Питамъ: защо е всичко това? Ще кажете: хората сA 
лоши.  Това не е разрBшение на въпроса. Ако хората сA 
създадени отъ Бога, какъ е възможно да сA лоши? Я ми 
обяснете това нBщо! Когато животътъ не се проявява въ своето 
Божествено естество, а се проявява по човBшката мисъль, той е 
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всBкога лошъ. Лошевината произтича отъ това, че ние искаме 
да употрBбимъ Божествения животъ за човBшки изгоди, и 
вслBдствие на това този животъ лесно се изпарява. ПрBди 
нBколко дни азъ взехъ въ едно шишенце етеръ и го запушихъ 
отгорB съ малко памучецъ. СлBдъ извBстно врBме отидохъ да 
го взема, но го нBмаше тамъ. Имало една малка дупчица, и той 
изфирясълъ отъ тамъ. Така и ние, по сAщия начинъ, затваряме 
Божествения животъ въ едно шишенце, туряме му запушалка, 
но слBдъ врBме виждаме, че го нBма. Божествениятъ животъ 
казва: не можете да ме държите затворенъ въ шишенце. Азъ ще 
си намBря и най-малката дупка ще излBза отъ тамъ. Така и ние 
мислимъ за свобода, за широкъ просторъ въ нашия животъ. 

“ВсBко дърво се познава отъ плода си”. Първия плодъ на 
Духа, това е Любовьта. Отъ основното разбиране на Любовьта 
зависи смисъла на вашия животъ; отъ основното разбиране на 
Любовьта, зависи и вашето щастие. Сега вие ще кажете, че 
разбирате Любовьта. Азъ бихъ желалъ да дойде при менъ този, 
който казва, че разбира Любовьта и да я опрBдBли. Нека 
опрBдBли, какъвъ е животътъ при Любовьта. Тамъ, дBто има 
Любовь, има и животъ. ДBто има животъ, има и радость. 
Гледашъ, нBкоя домакиня, въ чийто домъ царува Любовьта, 
цBлъ день пBе, всичко въ кAщи е въ хармония - дBцата и сA 
радостни, мAжътъ и е радостенъ и слугитB и сA радостни - 
всички въ кAщи сA радостни. Щомъ Любовьта излBзе отъ 
кAщи тя ходи съ сгърчени вBжди, намръщена, отваря 
Писанието и като нBкой моралистъ рови се въ отдBлни стихове, 
цитира, кой какъ писалъ, за какво писалъ и т. н. Все ще намBри 
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нBкакви специални стихове за случая и ще ги цитира, като 
казва: така е писано въ Евангелието. 

Та когато пророцитB сA писали въ тази книга, и тB сA имали 
такива настроения. Когато чета плачъ Иеремиевъ, виждамъ 
онзи пророкъ плаче ли, плаче! Защо? - Понеже заробиха 
евреитB. Той казва: “Господь ни направи играчка на тия да имъ 
свиримъ” - и написа много тAжни работи. Господь имъ казва: 
“Когато ви казахъ да живBете тъй, както трBбва, вие не 
живBхте. Ето додB ви доведе вашиятъ глупавъ животъ: да ви 
заробятъ ВавилонянитB. Ето отдB иде вашата скърбь”. Идватъ 
сегашнитB християни и казватъ: знаете ли какво е писалъ 
пророкъ Иеремия? Пророкъ Иеремия отивалъ въ плBнъ, но ти, 
който не си въ плBнъ, какво разбирашъ отъ неговото 
положение? - Разбирамъ. Нищо не разбирашъ! Казвате: Давидъ 
писалъ псалми. Да, Давидъ писалъ псалми, но защо? - ГонBше 
го царь Саулъ, гонеше го, като нBкой заякъ. БBгаше той, ти си 
седишъ на мекото легло. Тъй че, за да разберете плача 
Иеремиевъ, за да разберете псалмитB на Давида, трBбва да 
минете прBзъ тBхната опитность. Но и това още е човBшко 
учение, не е Божествено. ЕвреитB трBбваше да се подигнатъ, а 
не да плаче Иеремия за тBхъ. Туй е една слабость. И Христосъ 
си поплака, което показваше, че въ Него имаше една 
чувствителна душа. Христосъ, като дойде между евреитB, казва 
имъ: “Искахъ да ви помогна, но не ме разбрахте” - и заплака. 
СълзитB на Христа не изразяваха слабость, но съ това той имъ 
казваше: “Както азъ плача, така ще плачете и вие”. Казвате: 
това е слабость! Не е слабость! Не е слабость. Истинскиятъ 
пророкъ, който говори на хората, трBбва да имъ каже, какво ще 
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стане. Съ сълзитB си Христосъ казваше на евреитB: “Тъй ще 
плачете вие хиляди години, понеже не приехте моето учение”. 
НBкои ми казватъ: Учителю, въ сърдцето ми нBщо плаче. А, 
плаче нBщо въ сърдцето ти! Казвамъ: ти си единъ израилски 
пророкъ, който не прие Христовото учение. Ще плачешъ, и ще 
плачатъ всички около тебъ. Всички онBзи, които не 
възприематъ Любовьта; всички онBзи, които не възприематъ 
МAдростьта; всички онBзи, които не възприематъ Истината, 
ще плачатъ не само единъ день, но още хиляди години ще 
плачатъ. И деньтъ, въ който възприематъ Любовьта, ще дойде 
истинската радость - “скърбьта имъ ще се прBвърне на 
радость”. До тогава има да изтекатъ деветъ категории сълзи. 

Азъ бихъ желалъ да проучите характера и състава на тия 
сълзи.  ТB се различаватъ по състава си. Когато човBкъ плаче 
отъ скърбь, отъ тAга или отъ радость, сълзитB сA различни. 
Когато човBкъ плаче отъ любовь, отъ милость, сълзитB пакъ се 
различаватъ. НBкой казва: Господи, азъ плакахъ. Господь 
казва: “Вижте, защо е плакалъ този! - Въ шишенцето ми има 
сълзи. Вижте въ шишенцето му, сълзи има. Като разгледатъ 
сълзитB му, казватъ: “Разбрахме за какво е плакал”. Другъ 
нBкой казва: “Вижъ ме, Господи, че плача”. Господь казва: 
“Разгледайте тия капки, които се лBятъ отъ очитB му, за какво 
сA! Защо е плакалъ, отъ любовь ли, отъ радость ли, отъ скърбь 
ли, отъ що”. Това се знае въ невидимия свBтъ. Изобщо, има 
деветь категории сълзи, деветь категории страдания и деветь 
категории радости. “ОблB се”, казватъ, “сърдцето ми съ кръвь”. 
Действително, облива се сърдцето съ кръвь. Когато скърбишъ, 
облива се, но и когато се радвашъ, пакъ се облива. И когато 
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любишъ и си милостивъ, и когато мразишъ, пакъ се облива 
сърдцето съ кръвь. Казва се въ Писанието: “плъть и кръвь нBма 
да наслBдятъ Царството Божие”. Да кръвьта на плътьта нBма да 
наслBди Царството Божие, но кръвьта на Духа ще Го наслBди. 
Плътьта сама нBма да наслBди Царството Божие, но плътьта и 
Духътъ заедно ще Го наслBдятъ. Тогава, какъ ще разберете 
думитB на Йова, който казва: “Пакъ съ плътьта си ще видя 
Бога”. На друго мBсто Христосъ казва: “Въ второто битие вие 
ще дойдете съ менъ”. Кое е второто битие? Казва се: “Ще имъ 
отнема каменото сърдце и ще имъ дамъ ново сърдце отъ плъть, 
което ще бAде толкова нBжно, че Богъ ще напише на него Своя 
Законъ”. Значи това сърдце ще бAде толкова благородно, 
толкова фино, че върху него Богъ ще напише своя законъ и 
както ние, така и всички сAщества, ще четемъ отъ него. 

“ВсBко дърво се познава отъ плода си”. 
Какъвъ е тогава смъсълътъ на живота? -  Смисълътъ на 

живота е, че можешъ да живBешъ за себе си, можешъ да 
живBешъ за другитB, можешъ да живBешъ и за Бога. Има 
деветь категории животъ, но тия три категории сA важни - да 
живBешъ за себе си, за другитB и за Бога. Вижте най-послB, че 
наистина, не може да се живBе самъ, все искашъ да имашъ при 
себе си поне едно сAщество. Най-голBмото геройство на 
първия човBкъ въ рая е било това, че слBдъ като видBлъ, че 
самъ не се живBе и обмислялъ много години този въпросъ, най-
послB едва се рBшилъ да каже: “Господи, самъ не се живBе”. 
Адамъ билъ голBмъ аристократъ, макаръ нBкой мислятъ, че 
билъ простъ човBкъ. СлBдъ като Господь го поставилъ да 
живBе въ рая и да се занимава съ животнитB той прBгледалъ 
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всички и си казалъ: “Азъ нBмамъ другарь, съ когото да дружа, 
съ тBхъ не мога да дружа тB сA нисши сAщества, тB нBматъ 
никаква култура”. Пъкъ той трBбваше да дружи сA животнитB, 
трBбваше да ги учи. Адамъ си казалъ: Господь създаде всичко 
много умно; и мене и животнитB, но едно нBщо не Му дойде на 
ума: на мене, този богатия човBкъ не даде другарь”. Щестлавие 
имаше въ Адама. Господь го чу, поусмихна се малко и си каза: 
“Ще имашъ другарь”. И действително Адамъ имаше вече 
другарь. Той си казваше: “Така, нека излBзе моята избраница 
отвънъ, да видятъ славата, величието ми, да видятъ какъвъ 
великъ човBкъ съмъ, какво благоволение имамъ прBдъ Бога”. 
Това бBше едно щестлавно чувство, което той криеше въ себе 
си. Господь му каза: “Другарка ще имашъ!” Като я видB, той 
каза: “Плъть отъ плътьта ми, кость отъ костьта ми!” Обаче, 
тази жена, направена отъ плъть и кости, не бBше като Адама. 
Тя си каза: не, братко, не съмъ азъ плъть отъ плътьта ти, ще ти 
докажа, че и въ мене има малко-много умъ”. И му доказва. 
Отива тя при дървото, което и посочва змията, и казва на 
Адама: “Ти си голBмъ страхливецъ! На животнитB давашъ умъ, 
обработвашъ градината, а те е страхъ да бутнешъ онова дърво!” 
“Не може, Господь е забранилъ да се бута това дърво” - 
прBподава и Адамъ първиятъ урокъ на послушание. “Ти си 
плъть отъ плътьта ми, кость отъ костьта ми, нBма да буташъ 
това дърво, ще ме слушашъ!” - Колко си лBковеренъ ти! Азъ 
ще бутна това дърво и ще ти покажа, че не съмъ плъть отъ 
плътьта ти и кость отъ костьта ти. Ще ти покажа, че съмъ жена, 
която мисли. Азъ мисля, че и ти ще дойдешъ подиръ мене. 
Както мисля азъ, това мислишъ и ти”. И двамата нарушиха 
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закона на послушанието и съгрBшиха. СлBдъ сгрBшаването у 
Адама се пробужда друго едно чувство: въ него нBмаше 
доблестьта да остави жена си сама да бAде наказана по 
БожиитB закони, но си каза: хайде, и азъ ще страдамъ съ нея, да 
намаля малко страданията и”. Въ него имаше борба, казваше 
си: “Да оставя ли рая, или да отида съ нея? Съ нея тежко, но 
безъ нея по-тежко. Тя ми взе сърдцето и кAдето и да отида, 
самъ не мога. И въ рая сега животътъ е тежъкъ. Хайде, ще 
отида съ нея, поне жертва ще направя, че каквато ще да става! 
“Жената сгрBши, а той се лиши отъ благата. Господь не ги 
изпAди, но ги прати вънъ отъ Божественото училище, да 
растатъ и да се развиватъ. 

И тъй, 8,000 години вече откакъ вие се намирате извънъ рая, 
но всичко сте забравили. Всички сегашни жени по цBлия свBтъ 
бBха събрани тогава въ Ева вAтрB като душички, и всички 
сегашни мAже по цBлия свBтъ бBха събрани вAтрB въ Адама 
като душички. Всички мAже и жени заедно гласувахте и 
сгрBшихте. А сега всBки мAжъ казва: е, този Адамъ! И всBка 
жена казва: е, тази Ева! Не, не мислите право, всички заедно 
сгрBшихте, всички бBхте тамъ. ВсBки отъ васъ трBбваше да 
каже: не, азъ не давамъ думата си, не се съгласявамъ, не искамъ 
да постAпя така. РазрBшението на въпроса сега седи въ 
признаванието ви. Кажете: Господи, сгрBшихме! Ние не 
упазихме ТвоитB велики закони на Любовьта, МAдростьта и 
Истината. Ще ги упазимъ сега”. Туй е благородството на 
човBка! ВсBки човBкъ трBбва да мисли, какъ да изправи своя 
миналъ животъ. Какъ ще го изправи? Азъ гледамъ, нBкой 
отишълъ въ църква и тамъ се моли, моли на Господа, но при 
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това, като дойде да дBйствува спрBмо хората, не знае какъ да 
постAпи. Колко лесно ние се раздразняваме въ живота! Колко 
лесно се съблазняваме! Има единъ законъ: никой никого не 
може да излъже! Помнете това! ЧовBкъ самъ себе си може да 
излъже. Защо? Защото всBки човBкъ разбира много добрB 
своитB интереси. Чудни сA съврBменнитB хора, когато искатъ 
да ни убBдятъ че могатъ да ни излъжатъ! Вземете, запримBръ, 
гAската, хвърлете и нBщо, което не яде, напримBръ бобъ или 
друго нBщо, ще видите, че тя въ първо врBме се нахвърля, но 
веднага се отстранява. Хвърлете и царевица напримBръ, тя ще 
се хвърли и ще почне да яде. Значи, тази глупава гAска, както 
вие мислите, познава законитB. Не, тази гAска не е тъй 
глупава, както мислятъ хората. Върви единъ голBмъ патарокъ 
съ своята възлюблена и съ 12 малки патенца. Тя върви напрBдъ 
съ патенцатата, а той подирB и. Затичва се единъ плъхъ слBдъ 
тBхъ и хваща едно отъ патенцатата. Обръща се веднага 
патарокътъ, хваща съ клюна си плъха и го издига въ въздуха. 
Отива съ него въ рBката, потапя го въ водата и го изважда, пакъ 
го потапя и изважда, дава му лекция, докато плъхътъ най-послB 
казва: “Пусни ме, моля ти се, втори пAть нBма да ямъ патици”. 
И слBдъ всичко това казватъ, че гAската била глупава, а ние 
умнитB хора, по нBкой пAть вършимъ такива голBми глупости! 
Не, тази глупава патка поне маже да хвърчи! Тази глупава 
патка поне може да си намазва тBлото и крилата съ мась, та 
като влиза въ водата, да не прониква навAтрB, прBдпазва я отъ 
намокряне. Ние, съврBменнитB културни хора, нBмаме даже и 
туй изкуство на патицата. Можемъ ли ние да намажемъ така 
нашето тBло и кости, че грBхътъ да не прониква навAтрB въ 
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насъ? ДB е нашата мась, съ която можемъ да се защищаваме 
отъ грBха? Патката намBри онзи великъ законъ да се прBдпазва 
отъ студа, като си направи мекъ, топълъ пухъ за тBлото. ДB е 
нашиятъ пухъ да ни прBдпазва отъ студа? Значи, ние не сме 
толкова интелигентни, колкото си мислимъ. Сега, всBки се 
спира въ себе си и казва: азъ имамъ изкуство. Какво изкуство 
имашъ? - Цигуларь съмъ, мога да свиря. Че и азъ зная да свиря. 
Питамъ: когато имашъ умраза къмъ нBкого, или когато таишъ 
едно горчиво чувство въ душата си, свирилъ ли си на тази 
умраза съ цигулката си, че да я прBвърнешъ на една кротка 
мечка безъ букаи? Свирилъ ли си на това горчиво чувство, че 
да го прBвърнешъ въ сладко чувство? Ако твоята музика не 
може да стори това, ти не си цигуларь, твоята музика е много 
слаба. НBкой казва: азъ съмъ знаменитъ художникъ, имамъ 
хубави картини въ странство, изложени въ най-добритB 
галерии. Хубаво, щомъ е така, нарисувалъ ли си такава 
картина, че като я види нBкой разбойникъ или прBстAпникъ, да 
се отврати отъ себе си? Опита ли по този начинъ силата на 
твоето художество? Нарисува ли умразата и Любовьта, та да 
видишъ резултата отъ тия двB картини? Азъ не съмъ срещналъ 
до сега художникъ, който да е нарисувалъ умразата и Любовьта 
и да съпостави тия два типа. Нека художникътъ нарисува тия 
двB картини така художествено, че като погледнешъ умразата, 
да умрешъ отъ нейното въздBйствие върху тебе, а като 
погледнешъ Любовьта, въ тебе да се зароди животъ и желание 
да дадешъ отъ този животъ и на всички други. Тази смBна въ 
състоянията да стане едноврBменно при вида на тия двB 
картини. Това е изкуство! Когато въ тебъ нBщо бушува, когато 
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се боришъ съ умразата въ себе си, тя те гори и произвежда 
страдания, а ти казвашъ: гори ме нBщо! - Погледналъ си къмъ 
умразата. СлBдъ това Господь ти казва: я погледни къмъ 
Любовьта! Ти погледнешъ къмъ Любовьта, оживишъ се и 
казвашъ: нBщо гори въ мене. Да, и умразата гори, и Любовьта 
гори, само че умразата гори, изгаря и разрушава, а Любовьта 
гори, съгражда и животъ дава. Такива трBбва да бAдатъ 
истинскитB картини на умразата и на Любовьта. Това е 
изкуство! Така трBбва да рисувате всички. А сега, вие казвате: 
рисуваме ние. Да, азъ искамъ всички вие да бAдете велики 
художници, велики музиканти! 

НBкой казва: азъ днесъ съмъ вдъхновенъ, говоря 
краснорBчиво. Ами защо само днесъ си вдъхновенъ? Не само 
днесъ, но всBкога трBбва да бAдешъ вдъхновенъ отъ 
Божественото, и всBка твоя дума да произвежда чудеса. ВсBка 
твоя дума трBбва да произвежда чудеса върху самия тебе! Вие 
говорили ли сте на себе си? Азъ цBня хората по това, не какво 
ви говорятъ, не какво говорятъ на мене, но какво говорятъ на 
себе си. Не е важно, какво говоря на васъ, то не е говоръ, но 
какво говоря на себе си. Когато говоря на себе си, по-
краснорBчивъ човBкъ отъ мене нBма. Вие чували ли сте какъ 
говоря на себе си? То е слово! И това слово само азъ го чувамъ. 
Когато говоря на васъ, това е обикновена рBчь, но когато 
говоря на себе си, тогава да ме чуете! Когато говоря на себе си, 
не говоря много, съкращавамъ бесBдата си, говоря най-много 
5-10 минути и едва издържамъ този говоръ. До сега съмъ 
достигналъ до 10 минути най-много. Щомъ си говоря 10 
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минути, казвамъ: стига толкова, доволенъ съмъ отъ своята 
рBчь. Защо? Защото тя е Божествена въ себе си. 

НBкой ме запитватъ: какъ се справяшъ съ хората, когато 
говорятъ противъ тебъ? - Говоря на себе си. Ами като нBмашъ 
парички? - Говоря на себе си. Ами като нBмашъ легло? - 
Говоря на себе си. Най-красивото нBщо въ свBта е човBкъ да 
говори на себе си! Казвамъ: всички трBбва да говоримъ на себе 
си и отъ сърдцата ви да блика Любовь, и то не само врBменно, 
не само къмъ хората, а постоянно и то къмъ всички сAщества 
изобщо. Минавамъ покрай едно дърво, виждамъ на нBкое 
мBсто една гAсеница, спра се при нея и размишлявамъ: какъвъ 
примBръ дава тя! Въ нея съзирамъ усилено движение на нейния 
духъ да се подигне. Но каква работа се изисква за това! И това 
е една малка гAсеница! Онзи великъ Божественъ животъ ми 
казва: “Ти разбирашъ ли, защо този червей пълзи”? НBкои 
казватъ за къртицата: къртица е това! - и я отминаватъ. 
Божествения Духъ пита: “Ти разбирашъ ли, защо тази картица 
рови изъ земята? Ти разбирашъ ли, защо птицитB хвърчатъ? Ти 
разбирашъ ли, защо растенията растатъ? Ти разбирашъ ли, 
защо е това разногласие и тази хармония въ живота?” - Това е 
великото въ живота, което трBбва да разберешъ и проучишъ. 
Когато вашитB сърдца се изпълнятъ съ Любовь, само тогава ще 
разберете смисъла, който е скритъ въ тия нBща. Всички трBбва 
да разбирате, но не като онзи светия, който не разбралъ 
смисъла на своето служене. Какъвъ трBбва да бAде вашиятъ 
моралъ? Ако ти си светия, посвBтилъ живота си на Бога, 
живBлъ 20 години въ пустинята и при тебе дойде единъ богатъ 
български землевладBлецъ и ти каже: слушай, остави тия 
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глупости, да живBешъ въ пустинята, еле да ми прBкопаешъ 
лозята, азъ имамъ толкова и толкова декари, ще ти дамъ 
200,000 лева за това. Съгласишъ ли се на това прBдложение, 
всичката ти святость отива на вBтъра. Това не е моралътъ, 
който трBбва да слBдвате вие. Но ако ти се съгласишъ да 
работишъ безъ пари и кажешъ: братко, азъ не се нуждая отъ 
пари. Може да дойда да ти помогна, но послB пакъ ще се върна. 
Кажешъ ли така, ти си святъ човBкъ, у тебе има моралъ. Такъвъ 
трBбва да бAде и вашиятъ моралъ! Готови ли сте вие като този 
светия да направитB нBкое добро безъ пари, вие сте 
възлюбленитB дBца на Бога. Кажете ли: азъ направихъ толкова 
добрини на този човBкъ, но той не е признателенъ - вие не сте 
възлюбленъ синъ на Бога. Ти признателенъ ли си? Всички вие 
сте непризнателни. Въ васъ не се е събудило туй благоговBйно 
чувство на светията. НBкой казва: защо Богъ ме е създалъ 
такъвъ? - Недоволенъ е той отъ живота си и отъ положението, 
което има. Казвамъ: Богъ ти е далъ толкова дарби, но ти още не 
си ги разработилъ. Ти не си обработилъ твоя умъ. 

“ВсBко дърво се познава отъ плода си.” 
И сега, азъ желая, онBзи отъ васъ, които искате да носите 

туй свещено име “ученици на Новото Учение”, или, онBзи, 
които искате да носите туй свещено име “носители на 
Любовьта, МAдростьта и Истината”, тъй ги наричамъ азъ, 
бAдете образци! БAдете онази запалена свBщь, въ която нBма 
абсолютно никакъвъ димъ, абсолютно никакъвъ остатъкъ, 
която гори и издава онази мека свBтлина, която носи животъ и 
възкресение на всички хора. ВсBки отъ васъ може да бAде една 
такава запалена свBщь! 
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ОнBзи отъ васъ, които сте родени вече отъ Духъ и вода, 
идете да бабувате на тия, които скоро ще се родятъ! НBкои отъ 
васъ сега сA заченати, а трети сега се приготовляватъ за това 
зачатие. Работници трBбватъ на свBта! Ние нBма какво да се 
занимаваме съ това, какво се пише въ нашата преса, какво се 
пише въ чуждитB вBстници. Работа се изисква отъ всички! 

НBкой казва: азъ не съмъ толкова красивъ, черничъкъ съмъ 
малко. Другъ казва: очитB ми не сA тъй хубави! Азъ зная единъ 
алхимически начинъ, по който мога да ви направя красивъ, но 
първо трBбва да сте родени отъ Духъ и вода. Защо? - ТрBбва да 
сте готови да запазите тази красота. Каква полза ще имате, ако 
ви се даде едно богатство и послB ви го отнематъ? Това ще 
бAде голBмо нещастие за васъ. СлBдователно, отъ васъ се 
изисква да бAдете силни и крBпки, да можете да задържите 
онова благо, което имате. Тогава никой не ще може да ви 
отнеме благото, което Богъ ви е далъ. Азъ наричамъ герой 
онзи, на когото никой не може да отнеме Любовьта. Азъ 
наричамъ герой онзи, на когото никой не може да отнеме 
МAдростьта. Азъ наричамъ герой онзи, на когото никой не 
може да отнеме Истината. НBкои казватъ: отнеха ми Любовьта! 
Моми и момци се оплакватъ: отнеха ми любовьта! НBкой ви я 
отне? На кое мBсто я отнеха? - Изгубихъ любовьта си, отивамъ 
въ ада! - казва нBкой. Какъ, любовьта си ли изгуби? Ти ходишъ 
да търсишъ любовьта въ нBкой момъкъ или мома тамъ нBкAдB 
изъ горитB. Не, въ момъкътъ нBма да намеришъ любовьта. Че и 
той самъ я търси! Тогава, кой при кого ще я намBри? Това не е 
Любовь за Любовь не се жени. МAдрость за МAдрость не се 
жени. Истина за Истина не се жени. Разберете това! Сърдцето и 
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умътъ се съединяватъ, за да служатъ на Бога. Да се жени 
човBкъ, това значи да се съединятъ двB души, за да служатъ на 
Бога, да изпълнятъ Неговата воля. Разбирате ли това? Хората 
не се женятъ за свое удоволствие. Това е проституция! 
Женитбата е съединяване на двB души да служатъ на Бога. 
Съединимъ ли се въ името на тази Любовь - да служимъ на 
Бога - всинца ще бAдемъ едно цBло и единъ духъ и тогава въ 
всинца ни ще дBйствуватъ великитB закони на Любовьта, 
МAдростьта и Истината. Само тогава ще дойдемъ до онова 
истинско оженване на хората. Тогава нBма да търсимъ, кAдB е 
мAжътъ, кAдB е жената. Ако мAжътъ ти е съ Любовьта, той е 
благословенъ мAжъ. Ако мAжътъ ти е съ МAдростьта, той е 
благословенъ мAжъ. Ако мAжътъ ти е съ Истината, той е 
благословенъ мAжъ. И ако жена ти е съ Любовьта, тя е 
благословена жена. Ако жена ти е съ МAдростьта, тя е 
благословена жена. Ако жена ти е съ Истината, тя е 
благословена жена. Ако синъ ти, дъщеря ти, приятельтъ ти или 
който и да е, е съ Любовьта, МAдростьта и Истината, тB сA 
благословени. 

“ВсBко дърво се познава отъ плода си”. 
Ако вие сте родени отъ Духъ и вода, проявете се! ОнBзи, 

които не сA родени, родете се! Това е новиятъ зовъ къмъ свBта. 
Насъ ни трBбватъ хора не съ ограничени умове, сърдца, души и 
духове. Насъ ни трBбватъ хора, братя и сестри, съ сърдца 
любящи, съ умове свBтли, съ души благородни и съ духове 
възвишени. Това е, което ще ни сближи, ще ни направи 
истински герои въ свBта. 
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Азъ наричамъ герой онзи, на когото сабята никога не се 
троши. Азъ наричамъ герой онзи, който никога не умира. Азъ 
наричамъ истински мислитель онзи, на когото мисъльта свети 
и озарява свBта. Азъ наричамъ човBкъ на новото учение, на 
новия животъ онзи отъ сърдцето на когото извира Любовь, 
която носи животъ за всички. Азъ харесвамъ въ извора една 
отлична черта - неговото пълно безкористие. Той хиляди 
години наредъ извира и никога не казва “дайте”! Но, кой какъ 
дойде при него, той все казва: братко, идвайте, взимайте си 
когато и колкото искате!” Този изворъ е заради васъ. Той 
минава прBзъ села и градове, пои гори и градини, всички пои и 
чисти, докато най-послB се влBе въ морето. Тази е отличната 
черта на извора, която трBбва да бAде черта и на родения отъ 
Духъ и вода, животътъ на когото трBбва да минава прBзъ ония 
наскърбени души и ги утBшава. Който нBма този животъ въ 
себе си, какъ ще утеши тия наскърбени души? Той ще каже: е, 
Господь казалъ така. Не, не е казалъ Господь така. Родениятъ 
отъ Духъ и вода, като види наскърбени души, нBма да каже, 
волята Божия е такава, а ще ги утBши. НBкоя майка плаче. Той 
ще я пита: защо плачешъ? - ДBтето ми умрB. - Не плачи то сега 
ще дойде. Ще тропне сA прAчицата си и дBтето пристига. - 
Ето, твоятъ Драганчо е живъ. Друга майка плаче. Защо? - 
Нейната мила Марийка умрBла. Той тропне пакъ съ прAчицата 
си, и Марийка дойде. Майката е радостна, и всички въ кAщи се 
радватъ. Това прави новото учение - възкресява мъртвитB 
души! Тъй е, ще дойдатъ всички тия духове отъ 
пространството. Затова казвамъ: ние живBемъ въ единъ великъ 
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свBтъ! Ние живBемъ при особени условия. Доста сме се 
скитали, доста тази умраза, това не разбиране между насъ! 

Ако сте българи, бAдете отъ тия новитB българи, които ще 
кръстимъ сега! БAдете носители на новото учение, бAдете 
Синове на Любовьта, на МAдростьта и на Истината! БAдете 
растения, които отъ плода си да се познаватъ! БAдете хора, 
които отъ мисъльта си да се познаватъ! 

“Плодътъ на Духа е Любовьта!” 
 
 
 
 

БесBда, държана отъ Учительтъ,  
на 28 юни 1925 г. въ гр. София. 
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И обхождаше Исусъ всичка Галилея. 
 
“И обхождаше Исусъ всичка Галилея, та поучаваше въ 
съборищата имъ, и проповBдваше благовBстието на 

царството, и изцBляваше всBка болесть и всBка немощь 
между народа.”1 

 
Въ разумния свBтъ има единъ великъ законъ, който 

опрBдBля отношенията на всички разумни сAщества. Този 
великъ законъ въ науката наричатъ развитие, еволюция. 
Еволюцията подразбира движение, а движението е първиятъ 
потикъ на живота въ извBстна посока. Втората стAпка, това е 
самиятъ животъ, който показва, че животътъ използува това 
разумно движение. И глупавиятъ се движи, и разумниятъ се 
движи, само че разумниятъ има цBль. Тъй щото, когато умътъ е 
насоченъ въ извBстна разумна насока, това показва, че той има 
за цBль постигане на нBкакво свое разумно желание. Често и въ 
съврBменната окултна наука употрBбяватъ думата “желание” 
въ двояко значение. Ние говоримъ за желанието въ 
принципаленъ смисълъ. Ние не говоримъ за илюзиитB. 
ИлюзиитB, това сA проекции, сBнки на нBщата. За сBнкитB 
нBма да говоримъ. Въ сBнкитB нBма реалности. Тукъ може да 
се спра да обясня разликата между сBнка и реалность. Ако ви 
предложа една круша отъ мраморъ, или отъ олово или отъ 
желязо, или отъ восъкъ, какво ще ви ползува тази круша? Ако 
ви прBдложа единъ хубавъ самунъ отъ восъкъ, или отъ гипсъ, 
или отъ хубава пръсть, какво ще ви ползува този хубавъ 
                                                 
1 Ев. Матея 4:23 
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самунъ? - Нищо. СлBдователно, това сA илюзии, това сA 
залъгалки за малкитB, за глупавитB дBца. И когато азъ видя, че 
нBкое малко момиче се занимава съ своитB кукли, считамъ, че 
то е едно отъ малкитB глупави дBца. То е единъ отъ онBзи 
глупави ангели, който, като не разбира работитB на небето, 
Господь го пратилъ на земята да се учи, да се занимава съ 
играчкитB. Не мислете, че е лошо да се занимава човBкъ съ 
сBнкитB. НBма нищо лошо въ това, но сBнкитB изразяватъ 
живота на страданията. Каквото и да вложите въ вашата кукла 
отъ восъкъ, тя е безъ душа, безъ сърдце, безъ мисъль, безъ 
мозъкъ; тя не може да даде никакъвъ отгласъ на това, което вие 
мислите, на това, което вие искате. СлBдователно, тя ще бAде 
ехо на самия васъ, а това е най-тягосното нBщо въ свBта. 

Подъ думата “красивъ свBтъ” разбирамъ свBта и на 
единството, и на множеството. Подъ думата “множество” 
разбирамъ, когато цBлото множество живBе въ закона на 
съгласието. Сега, да опрBдBля думата съгласие. Подъ съгласие, 
азъ не разбирамъ съгласуване между двама души на почва на 
нBкакъвъ интересъ, на нBкаква търговска сделка, или нBкаква 
търговска операция, защото това съгласуване е врBменно, а 
разумното съгласуване е една бръмка въ живота. То е 
свързване. И тази бръмка върви прBзъ цBлата еволюция на 
човBка. СлBдователно, всBка една разумна постAпка, въ 
каквато насока и да е, било въ материалния свBтъ, било въ 
духовния свBтъ, или въ Божествения свBтъ, това сA скачени 
халчици, скачени верижки за подигане на човBшката душа. 
Какво означава думата подигане? Да кажемъ, че се качите 
нBкAдB горB, но седнете тамъ. Това не е подигане. Подигане на 
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човBшкото съзнание е състояние, когато човBкъ схваща 
правилно закона на Любовьта. Първиятъ признакъ на великия 
законъ на Любовьта е жертвата. ЧовBкъ, който не е научилъ 
закона на жертвата, не може да познае закона на Любовьта. 
Подъ думата “жертва” азъ не подразбирамъ тази жертва, която 
хората правятъ сега. Може да пожертвувашъ едно агне, но това 
не е жертва. Може да изядешъ нBкого, това не е жертва. Въ 
жертвата се съдържа слBдното качество: този, който жертвува, 
всBкога живъ остава, и колкото повече го ядатъ, толкова повече 
се размножава. Този, който се жертвува, расте. Казва нBкой: 
изядоха ме. Не, това вече не е жертва. Жертвата подразбира 
дълбоко познаване закона на Любовьта. ВслBдствие кривото 
разбиране закона на жертвата, съврBменнитB религиозни хора, 
като сA изопачили този свещенъ езикъ на небето, нBматъ ония 
идеи, които даватъ онзи висшъ потикъ на душата да се развива 
правилно. Защото всBка лъжлива мисъль, всBко лъжливо 
чувство се отразява върху човBшката душа. 

Казватъ, че Христосъ ходилъ въ Галилея. Какво 
прBдставлява въ сAщностъ Галилея? - Галилея не е нBкоя 
голBма область, напротивъ една малка область. Галилея е 
символъ на разумното въ човBка. СлBдователно, когато ние 
искаме да кажемъ, че нBкой човBкъ е разуменъ, казваме, че той 
живBе въ Галилея. Затова Христосъ се нарича Галилеянинъ - 
разуменъ човBкъ. ВсBки разуменъ човBкъ живBе въ тази 
область. СлBдователно, въ природата има една разумна 
область. За да може човBкъ да влBзе въ тази область, неговото 
съзнание трBбва да се подигне. 
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“И обхождаше Исусъ всичка Галилея, та поучаваше въ 
съборищата имъ и проповBдваше благовBстието на Царството”. 
На кое царство? - На Божието Царство. По какво се отличава 
Царството Божие отъ всички други царства? То се отличава по 
това, че прBзъ всички вBкове въ него има една непреривность; 
въ него нBма прBсBкулки. ЗемнитB царства се качватъ и падатъ, 
държавнитB имъ мAже изчезватъ. Въ Царството Божие всички 
поданици, които Го съставляватъ, не умиратъ. Това е една 
привилегия за тBхъ. Да бAдешъ поданикъ на Царството Божие, 
отъ Божествено гледище, не е нBщо мAчно, не е и нBщо 
непостижимо, затова то съставлява идеалъ за всинца. Тъй че 
всички ваши копнежи, които имате за наука, за изкуство, за 
музика, за склуптура, всички красноречиви оратори, всичко 
това, въ сравнение съ този идеалъ, сA залъгалки за дBцата, въ 
които нBма нищо сериозно. Туй е единъ признакъ, по който се 
отличаватъ поданицитB на Царството Божие и тия на земнитB 
царства. Щомъ човBкъ тукъ мисли за изкуство, като отиде въ 
Царството Божие, ще намBри друго изкуство. НBкои отъ васъ 
ще кажатъ: щомъ е тъй, ако между това изкуство и онова на 
Царството Божие нBма никаква връзка, тогава да не правимъ 
нищо тука. Не е така. По-добрB да вършимъ нBщо, отъ колкото 
да спимъ постоянно. Има хора, които постоянно седятъ и 
мечтаятъ, като онBзи моми и момци, които въртятъ палцитB си 
и мислятъ само какъ да се оженятъ, въ какви палати ще 
живBятъ, какъ ще се наредятъ и т. н. Въртенето на палцитB 
нBкога е имало смисълъ, но днесъ е изгубило тази си смисълъ. 
НBкои въртятъ очитB си. Защо си въртятъ очитB? - За да видятъ 
нBкого, да видятъ нBщо. Идете въ нBкоя обсерватория. И тамъ 
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ще видите какъ астрономътъ върти очитB си прBдъ своята 
трAба, прBдъ своя телескопъ. За 24 часа все ще намBри нBщо 
въ своя телескопъ. Какво ще намBри? - Или нBкоя комета, или 
нBкоя звBзда, или нBкое слънце съ своитB спътници. Значи 
всBки отъ васъ е въ своята обсерватория. Все търси нBщо. 
ВBщиятъ, умниятъ астрономъ ще избере свBтлата нощь за 
своитB наблюдения; онзи глупавиятъ ще избере тъмната 
мъглива нощь. НBкой се върти натукъ-натамъ, търси нBщо. 
Какво търсишъ? - Търся нBщо, но не мога да го намBря. Че 
какъ ще го намBришъ? Ти го търсишъ въ тази мрачна тъмна 
нощь. Не е свBтло, за да намBришъ, каквото търсишъ. 

Та казвамъ: стремBжитB на единъ разуменъ човBкъ трBбва да 
бAдатъ строго опрBдBлени. Сега мнозина културни хора 
очакватъ новата култура да дойде по единъ опрBдBленъ 
начинъ. СвBтътъ очаква единъ день цBлото общество да се 
подигне. РелигиознитB хора очакватъ да дойде Духътъ, Богъ да 
се прояви по единъ или по другъ начинъ. Но врBмето за 
проявлението на Бога не съвпада съ механическото врBме. 
ЧасовницитB на небето, и часовницитB на земята сA двB 
различни величини. Когато на земята е день, на небето има 
съвсBмъ друго състояние. Когато хората на земята сA весели, 
ядатъ и пиятъ, на небето ни най-малко не мислятъ, че тия хора 
сA културни. Небето трBбва да плаща за хората на земята, 
които ядатъ и пиятъ. ТB ядатъ и пиятъ за смBтка на небето. 
Какво означава яденето и пиянето? - Яденето и пиенето въ 
свBта е прBдаване на духовната енергия, която се възприема 
отъ храната. ЧовBкъ трBбва да се храни съ такава храна отъ 
която да може да придобива духовна сила, необходима за 
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неговото развитие. Яденето трBбва да бAде постояненъ 
процесъ, а не както тукъ на земята - прBривенъ - ядешъ и послB 
пакъ огладнBешъ. Всички противорBчия въ живота 
произтичатъ именно отъ въпроситB: кога ще ядемъ и какво ще 
ядемъ. И какъ се решаватъ въпроситB най-послB? - Нахранимъ 
се, пакъ огладнBемъ; отново ядемъ, наситимъ се, пакъ 
огладнBемъ и т. н. Въ физическо отношение нBщата се 
съвпадатъ съ тази прBривность. Въ духовно отношение, обаче, 
има една непрBривность. Въ физическия свBтъ, нBкой пAть 
мислимъ, че работимъ съ Бога, а нBкой пAть мислим, че не 
работимъ съ Бога, виждаме, че сме изгубили Духа. Това сA 
положения, несъвмBстими съ самия животъ. ЧовBкъ не може да 
изгуби живота си; човBкъ не може да изгуби духа си, човBкъ не 
може да се отклони отъ пAтя си, който Богъ му прBдначарталъ. 
СлBдователно, каквото и да вършимъ въ нашия животъ, ако 
този ни животъ нBма смисълъ за самитB насъ, има смисълъ 
поне за другитB. Куклата сама не може да знае защо е 
създадена, но дBтето което играе съ нея, знае защо е създадена 
тази кукла. ДBтето казва: тази кукла е създадена за мене, да 
развивамъ своитB чувства съ нея. Тъй че, ако ние не разбираме 
смисъла на нашия животъ, има други, по-разумни сAщества 
отъ насъ, които разбиратъ защо сме създадени. 

Въ нашия животъ има двB направления, отъ една страна ние 
сме обектъ на ангелитB, които развиватъ своя животъ , а отъ 
друга страна ние сме обектъ за самитB насъ. Каква е цBльта на 
този обектъ? Вие имате живота, имате и храната си. Мнозина 
отъ васъ иматъ всичко, каквото живота може да имъ даде, а при 
това пакъ не сA доволни? Защо не сте доволни? Значи има 
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нBщо, което ви липсва. ЧовBкъ не е добилъ сAщественото, 
което му трBбва. НBкои хора може да сA вкусили само отъ това 
сAщественото, но вкусването е единъ прBривенъ актъ въ 
живота. НBкой казва: прBдчувствувамъ нBщо, прBдвкусвамъ 
нBщо. Да, но вкусването е посока, къмъ която ние се движимъ. 
Писанието казва: “Опитайте ме и вижте, че съмъ благъ”. Защо 
трBбва да вкусимъ? - За да видимъ Божията благость. Обаче 
ако ние се спемъ върху думата вкусване, ще извадимъ едно 
съвсBмъ механическо заключение за живота; ще видимъ, че 
животътъ може да се вкуси, както вкусваме една круша, или 
една ябълка. НBкой пAть можемъ да вкусимъ и отъ единъ 
невидимъ плодъ. НапримBръ, нBкой щастливъ човBкъ напише 
едно съчинение, или направи нBкоя хубава кAща и си казва: 
слBдъ като умра, 100 или 200 години слBдъ смъртьта ми, какъ 
ли ще се произнесатъ хората, като гледатъ кAщата ми? Какво 
ли ще кажатъ за мене? И този човBкъ се радва прBдварително, 
прBдвкусва отъ удоволствието, че ще харесатъ кAщата му. 
ЧовBкъ може да си фантазира за кAщитB, които е направилъ и 
оставилъ на своитB близки, но всички тB не сA нищо друго 
освBнъ единъ паметникъ. Питамъ: единъ паметникъ можа ли да 
увBковBчи човBка? Всички слънчеви системи, които сега 
съществуватъ на земята, не сA нищо друго, освBнъ паметници. 
Нашата земя е сAщо единъ паметникъ. На какво? - На 
човBшкото падение. Слънцето е паметникъ на човBшкото 
въздигане и изкупление. Сириусъ, тази по-далечна звBзда, е 
паметникъ на човBшкото развитие, на човBшката култура. 
Всички тия системи си иматъ своето прBдназначение. Въ тBхъ 
живBятъ напреднали сAщества, по-напрBднали въ своята 
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възрасть отъ насъ понеже сA излBзли много по-рано отъ Бога. 
ТBхната мAдрость е толкова велика, че културата на 
съврBменнитB хора, въ сравнение, напримBръ съ културата на 
Сириуса, е още въ своитB пелени. СъврBменнитB хора прBдъ 
сAществата на Сириуса не сA даже и като дBца. Единъ день, 
когато нашата слънчева система завърши своето развитие, 
своята еволюция, ще мине прBзъ пAтя на Сириуса. Всички 
сAщества не сA отъ една и сAща категория. За да разберете 
тази вAтрBшна връзка, която сAществува между всички 
небесни тBла, трBбва да сте въ едно по-напрBднало съзнание. 
Три вида слънчеви системи има споредъ мене. Една отъ 
слънчевитB системи изразява материалния свBтъ - най-грубитB 
желания, които сAществуватъ въ всички сAщества. ДругитB 
слънчеви системи сA направени отъ по-фина духовна материя 
и спадатъ къмъ духовния, ангелски свBтъ. СлBдъ врBме, когато 
вашитB духовни очи започнатъ да се развиватъ, вие ще виждате 
всички свBтове. За сега вашитB астрономи виждатъ само 
материалнитB свBтове. НBкои астрономи прозиратъ, че въ 
пространството, нBкAдB далечъ, сAществуватъ други планети, 
но тB едва ги виждатъ съ своитB телескопи. ТретитB слънчеви 
системи, това сA БожественитB свBтове, които сA създадени 
отъ най-висша, най-фина Божествена материя. ЧовBкъ ще мине 
прBзъ всички тия слънчеви системи. СлBдователно, ние сме въ 
прBдверието на този великъ козмически свBтъ. Нашата земя е 
на границитB на козмоса. ЦBлата наша слънчева система се 
намира на това мBсто. Тъй щото, единъ день, когато вашето 
съзнание се подигне, и вие минете отъ една слънчева система 
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въ друга, съ по-висша култура отъ сегашната, ще имате 
съвсBмъ други понятия за нBщата. 

Сега се заражда другъ въпросъ: когато влBзете въ другия 
свBтъ, ще се познавате ли? - Ще се познавате разбира се. Въ 
този свBтъ хората познаватъ ли се? - Именно въ този свBтъ 
хората не се познаватъ. Познанието се добива само чрBзъ 
закона на Любовьта. Само ако обичашъ, можешъ да познаешъ. 
Безъ обичь, безъ любовь не можешъ да познаешъ никого. 
Обичта, Любовьта е която може да хвърли СвBтлина и топлина 
въ една душа да се разтвори, за да я познаешъ. Богъ ни познава 
по закона на Любовьта. Да не мислите, че Богъ ни познава 
механически. Не, ние сме излBзли отъ Бога, и Той ни се радва, 
понеже имаме сAщия образъ като Неговия. За да познавашъ 
нBкого, трBбва да има образъ. На едно мBсто апостоль Павелъ 
казва: “На мAки съмъ, докато се роди образа на Христа въ 
мене”. Значи, всBки човBкъ трBбва да има Христовия образъ. А 
какъ се познаватъ хората днесъ, като нBматъ този образъ? Безъ 
този образъ тB не могатъ да се познаватъ. За сега всBки човBкъ 
прBдставя единъ образъ, едно съдържание, но безъ цBнность; 
една мисъль, но безмислена; една форма, но неоформена. 
Разумниятъ човBкъ е вече оформенъ. Когато дойде въ него 
онзи свещенъ трепетъ на сърцето, страхътъ изчезва. Едно отъ 
качествата на разумния човBкъ е, че той нBма страхъ. Страхътъ 
е изключенъ отъ него. Той не мисли какво ще стане съ него, 
какво ще кажатъ хората за него. Въ него има благоразумие. Въ 
благоразумния човBкъ има една характерна черта, той знае, че 
Богъ никога не се измBня, днесъ да е единъ, утрB - другъ. 
Любовьта, която Богъ изпраща къмъ всички сAщества, излBзли 
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отъ Него, е еднаква и непрBривна. Като казвамъ, че Любовьта 
на Бога е еднаква, разбирамъ еднаква не по количество, а по 
качество. Ако седна на обBдъ да ямъ и една муха кацне на 
паницата ми, какво подразбирамъ отъ това? Азъ ямъ и мухата 
яде въ това врBме. И тя вкусва отъ яденето, възхищава се и 
казва: “Отлично е това ядене!” Пъкъ и азъ съмъ доволенъ. 
Питамъ: колко мухи могатъ да се наядатъ заедно съ мене отъ 
паницата ми? Мухата казва: “Туй ядене е заради менъ”. И азъ 
казвамъ: туй ядене е заради менъ. Мухата обикаля около 
паницата, кацне нейде по лицето ми, на яденето, но азъ махна 
съ рAката си и я прогоня. ПослB тя пакъ кацне, азъ пакъ махна 
съ рAка да я прогоня. Тя е умна, казва ми: “Ако махашъ 
толкова много съ рAката си, и ти нBма да се наядешъ, и азъ 
нBма да се наямъ. Остави ме на мира, че и азъ, и ти да се 
наядемъ”. Сега, каква е философията, която трBбва да извадимъ 
отъ този примBръ? Ако дойде нBкой човBкъ около моето ядене, 
и азъ правя опити да го отблъсвамъ, това значи, че се 
занимавамъ съ дребни работи. Не се занимавайте съ дребни 
работи въ живота си. Не си махайте рAката! Гледамъ, като 
дойде нBкой въ това събрание, вие казвате: защо е дошелъ този, 
той нищо не разбира? Не се занимавайте съ този въпросъ! 
Казвате: ами онзи защо е влBзълъ въ музикалното училище? Не 
се занимавайте съ този въпросъ! Ами този защо почналъ да 
пише? Писатель нBма да става! Не се занимавайте съ този 
въпросъ! Остави тBзи нBща, не махай съ рAката си! Нека тази 
мушичка се наяде! Това е благородство на душата. Пъкъ ако 
искашъ да не те смущаватъ мухитB, тогава не ги пущай въ 
кAщата си! Да се занимавашъ съ дребни работи въ живота си, 
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това е една велика опасность. Тази опасность не е въ сила да ни 
поврBди, но тя, по причина на неразбиране основния законъ на 
живота, усилва нашитB страдания и ги прBвръща въ мAчения. 
Богъ, Който е създалъ свBта, създалъ го е за своитB дBца и Му е 
приятно, като гледа всички тия хора, всички тия мушички, че 
сAществуватъ. Богъ се радва на всичко. Той не гледа на нBщата 
тъй, както ние гледаме. Ние може да прBзираме нBкой волъ 
може да прBзираме нBкой конь, да кажеме: е, този конь, този 
волъ! За Бога, обаче, тази душа, която е затворена въ форма на 
конь, на волъ, има смисълъ, има съдържание. Богъ гледа 
бAдещето. Ако вие разгледате развитието на човBка отъ 
първоначалния моментъ до послBднята му стадия като човBкъ, 
и прослBдятъ всичкитB 400,000 форми, прBзъ които е миналъ, 
нBма да намBрите никакъвъ признакъ отъ сегашната му човBка 
форма. Ако се спрете именно на първия моментъ отъ неговото 
развитие и го сравните съ послBдната му форма, когато се е 
опрBдBлилъ като човBкъ, нBма да намеритB нищо, което да 
напомня сегашното му състояние. Отъ тази първоначална 
форма, докато се дойде до сегашното развитие на човBка, сA се 
минали милиарди години, а този милиарденъ животъ сега се е 
съкратилъ на деветь мBсеца. За въ бAдеще този деветь-
мBсеченъ периодъ може да дойде само до една минута. Значи, 
за въ бAдеще човBкъ може да мине всичката своя еволюция не 
въ деветь мBсеца, а само въ една минута. Тъй че цBлото му 
развитие ще бAде съ интенсивность равна на една минута. Вие 
ще кажете: какъвъ ще бAде този животъ въ една минута? Тази 
минута е Божествена. Знаете ли отъ колко хиляди векове се 
състои такава една минута? Въ Божествения часовникъ хиляди 
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наши години съставляватъ само една такава Божествена 
минута въ живота. Интенсивна е тя! 

“И обхождаше Исусъ Галилея”. Галилея значи разумния 
животъ. Защо обхождаше Исусъ Галилея? - Исусъ обхождаше 
Галилея, за да види всички несъобразности въ живота и да ги 
изправи. Христосъ е дошълъ на земята, да види, защо хората 
страдатъ и защо умиратъ. Всички съврBменни хора все 
роптаятъ. Всички търсятъ свободата, а при това не сA 
свободни. Всички хора иматъ училища, а при това не сA 
културни. Защо? Защото истинската Божествена култура 
изключва всBко насилие. ЦBлата земя е пълна съ насилия. И 
между животнитB, и между растенията, и между хората, 
навсBкAдB сAществуватъ насилия. Това не е правилно, това е 
борба между тBхъ, борба за сAществуване. Само между 
неразумнитB хора сAществува насилие, само тB воюватъ 
помежду си. СлBдователно, онзи истински Божествен животъ 
подразбира разумность, а разумностьта изключва всBко 
насилие. СъврBменнитB философи казватъ, че човBкъ докато не 
се усъмни, не могълъ да разсAждава, не могълъ да 
философствува. Други пъкъ казватъ, че човBкъ, за да добие 
вдъхновение и умътъ му да почне да работи, непрBменно 
трBбвало да изпуши една цигара. Наоколо му трBбвало да се 
дигне малко димъ, и тогава умътъ му да започне да се 
проявява. Трети пъкъ казватъ, че докато човBкъ не изпие една 
чаша винце, не могълъ да добие вдъхновение да пише. И 
тогава, за потвърждение на мисъльта си привеждатъ 
капацитети, които, като изпивали едно, двB или повече кила 
вино, могли да напишатъ нBкой хубавъ романъ или нBкое 
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философско съчинение. Азъ пъкъ зная тукъ въ България, 
казваха за единъ професоръ, че слBдъ като изпивалъ най-малко 
около три килограма бира, написвалъ нBщо цBнно изъ науката. 
И наистина, той оставилъ много цBнни изслBдвания за 
насBкомитB. Не, това сA лъжливи положения. Азъ зная за 
насBкомитB много повече, отколкото кой да е професоръ 
естественикъ, безъ да съмъ пилъ най-малко даже. Като гледамъ 
усилията на съврBменнитB естественици, поусмихвамъ се 
малко и казвамъ: има и други начини, достAпни за изучаване 
на живата природа. Това не е самохвалство, но казвамъ, че има 
и други установени пAтища за изучаване на природата, не отъ 
мене, разбира се, но отъ Бога. И слBдователно, ние, разумнитB 
хора, трBбва да вървимъ по този именно пAть установенъ отъ 
Бога. НашитB начини за изслBдване на живата природа сA 
изкуствени. Значи, не е тютюнътъ, който кара хората да 
мислятъ. Не е виното, което кара хората да мислятъ. Азъ не 
съмъ противъ виното, обаче ферментитB, които прBдизвикватъ 
ферментацията на гроздения сокъ, оставатъ въ виното извBстни 
отрови. ТBзи отрови поврBждатъ човBка. Тия отрови се 
съдържатъ не само въ бъчвитB, но и въ мислитB на човBка. 
ВсBка човBшка мисъль може да ферментира и да образува 
вино. Не мислете, че само бъчвитB сA пълни съ винце. Въ 
невидимия свBтъ сAщо има хиляди бъчви, отъ соковетB на 
които вие искате да пиете. Въ умствения свBтъ, въ сърдечния 
свBтъ има много бъчви, отъ соковетB на които сAщо искате да 
пиете. Има вино на любовьта, вино на младитB, отъ което 
всички сте пили. Като пиете отъ него, дигнете знамето нагорB, 
извадите ножа и казвате: герой съмъ азъ! Всички казватъ: герой 
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е този човBкъ, пише той, поетъ е станалъ! Обаче за колко 
врBме? СлBдъ 2-3 години туй вино изчезва отъ човBка, 
вдъхновението му се изпарява, той наведе глава надолу, 
започва да размишлява, философъ става. НBкои казватъ: както 
и да е, но приятни сA тия нBща. Кои нBща сA приятни? Азъ 
правя слBдното сравнение: ако ви дамъ единъ диамантъ, който 
тежи 10 килограма и ви кажа да го закачите на врата си, какво 
благо ще придобиете отъ този диамантъ? Той е голBмъ, като 
нBкоя диня, и тежи при това. Ще кажете: е, ще го продамъ. 
ДобрB, но не е за продаване той. Какво ще правите, ще го 
носите ли? За предпочитане ли е? За предпочитане е да имате 
единъ диамантъ голBмъ като лBшникъ, или най-много като 
орBхъ. Ако питате мене, азъ бихъ прBдпочелъ единъ диамантъ 
голBмъ като орBхъ или като лBшникъ, защото ще мога да го 
погледвамъ, да му се порадвамъ. А този голBмиятъ като диня, 
какъ ще го нося на врата си? ГолBмиятъ диамантъ е за 
боговетB, за голBмитB герои. ЧовBкъ, който може да носи 
такъвъ диамантъ, трBбва да има рAсть най-малко 100 
километра височина и 25 километра широчина въ гAрдитB си. 
Такъвъ великанъ трBбва да бAде той! Какво мислите, какви сA 
боговетB? Въ свBта има такива голBми богове, че ако рекатъ да 
седнатъ нBкAдB, земята не може да ги побере. Какво мислите 
тогава? Ще кажете: това е приказка изъ 1001 нощь. 

“И обхождаше Исусъ Галилея” - разумния животъ. 
Това, което ви говоря, сA вметнати изречения, вметнати 

думи. Тия думи изразяватъ нBкои наши желания, които сA 
толкова голBми, че сA несAвмBстими съ възможноститB, които 
този животъ ни прBдставя. НBкой момъкъ иска нBкоя хубава 
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мома. Казвамъ: тази мома е като онзи голBмия диамантъ, тежи 
10 килограма, какъ ще я носишъ на врата си? Малка, малка ти 
трBбва, като нBкой орBхъ. НBкоя мома иска нBкой хубавъ 
момъкъ. Казвамъ: голBмъ, голBмъ е той за тебе, трBбва ти 
нBкой малъкъ, като орBхъ, или като лBшникъ. Тя казва: не, безъ 
него не мога да живBя. Казвамъ: отъ него ще умрешъ. Умирамъ 
отъ него, умирамъ безъ него. Защо ще умрешъ за него? 
Животътъ не седи въ физическитB блага. Като обикнешъ една 
душа, тя нBма да има никаква тяжесть въ себе си. Душата, 
обаче, може да бAде тежка колкото земята; една душа може да 
бAде тежка колкото слънцето; една душа може да бAде тежка 
колкото цBлата слънчева система; пъкъ една душа може да 
тежи и колкото цBлия козмосъ. Това е допустимо. Защо? 
Защото душата прBдставлява интенсивностьта на силитB, които 
дBйствуватъ въ нея. Това значи, че въ човBшката душа има 
сили, които сA въ състояние да движатъ цBлия козмосъ. Когато 
казваме, че душата е, която върти земята. Ако взема да ви 
доказвамъ какъ се движи земята какъ се върти, това ще 
прBдизвика цBлъ катаклизъмъ въ съврBменната наука. УченитB 
хора казватъ, че земята се върти, но какъ се е завъртBла, тB не 
знаятъ това нBщо. Не е лошо, че не знаятъ. 

“И обхождаше Исусъ Галилея”, това е нашия разуменъ 
животъ. Ние сме галилеяни, сега навлизаме въ този разуменъ 
животъ. За онBзи разумни, съзнателни души, които се стремятъ 
къмъ Бога, които искатъ да знаятъ какви трBбва да бAдатъ 
отношенията имъ къмъ Бога, е дошълъ вече Христосъ. Не е 
въпросътъ за заблужденията на миналитB вBкове. Не се 
спирайте върху въпроса, какъ трBбва да се служи на Бога. Съ 
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Любовь трBбва да се служи на Бога! Ами какво нBщо е 
Любовьта? - Любовьта е сила, която дава живота. Какво нBщо е 
животътъ? - Животътъ създава съзнателното движение. Какво 
нBщо е съзнателното движение? - Съзнателното движение дава 
съзнателни чувства. Какво нBщо е съзнателното чувство? - 
Съзнателното чувство дава съзнателна мисъль. Това сA 
положения, които мога да обобща логически. Обаче 
съврBменната логика казва, че ако една отъ прBдсилкитB на 
логическото заключение не е вBрна, и цBлото заключение не е 
вBрно. Азъ пъкъ казвамъ? ПрBдсилката може да е вBрна, може 
и самото заключение да е вBрно, но мисъльта може да не е 
вBрна. Има много заключения, които сA вBрни на земята, но не 
сA вBрни за самата Истина. Нашата логика не е логика на 
небето. Тогава казваме така: България е държава. Въ нея живBе 
единъ народъ, който трBбва да сAществува. За да сAществува 
този народъ, трBбватъ му срBдства. ТBзи срBдства Богъ му ги е 
далъ, слBдователно той има право, по който и да е начинъ, отъ 
кAдBто и да е, да си ги вземе. Че България е държава, така е. Че 
трBбва да живBе, така е. Но нейнитB държавници научили ли 
сA законитB, правото на небето? ТBзи държавници, които до 
сега управляваха България, питали ли сA Бога, какъ да 
управляватъ? ТBзи свещеници, тBзи проповBдници, които 
проповBдватъ Словото Божие навсBкAдB питали ли сA Бога, 
какъ да проповBдватъ? ТBзи ученици, които учатъ, новото 
учение, питали ли сA Бога, какъ трBбва да го изучаватъ и какъ 
трBбва да го проповBднагъ, да го прилагатъ въ живота си? 
НBкой казва: азъ съмъ питалъ. Ама какъ само единъ пAть? 
Чудна работа! Не само веднъжъ трBбва да питате. Вие, като 
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влBзете въ университета, само веднъжъ ли питате професоритB 
за уроцитB си? Само единъ пAть ли сте чули лекция? Казватъ 
нBкои срамота е да се молимъ на Бога, срамота е да вBрваме. 
Не, не така. Благородното въ човBка е неговата мAдрость. 
Благородното въ човBка е неговата интелигентность. 
Благородното въ човBка е неговата вBрность. Благородното въ 
човBка сA неговитB добри постъпки, неговото добро сърдце, а 
не едно да мислимъ, а друго да вършимъ. Не, вAтрBшнитB ни и 
външни отношения, къмъ кого и да е, трBбва да бAдатъ 
правилни, абсолютно чисти. Често, като кацне една муха на 
паницата ми, азъ разсAждавамъ, разговарямъ се съ нея, питамъ 
я: какъ си? НBкои казватъ: какъ, може ли човBкъ да се 
разговаря съ мухитB? - Може. Въ крAга на тBхното развитие, тB 
сA много интелигентни. НBкоя муха кацне на паницата ми и 
казва: “Ще бAдешъ тъй добъръ да ми позволишъ да си хапна 
малко отъ яденето ти, азъ не съмъ много отъ лакомитB, ще 
видишъ, съ колко малко се задоволявамъ. Пусни ме само на 
края на паничката ти, да си вкуся малко. Нали знаешъ, че 
всички блага сA все Божии?” Казвамъ: има право тази муха. 
Защо да не си хапне? Какво има отъ това? И по нBкой пAть, 
кога дойдатъ много мухи на паницата ми, азъ не ямъ, 
отстAпвамъ си яденето на тBхъ. Защо правя това? - Имамъ свои 
съображения. ТBзи мухи послB се произнасятъ за мене: “Този 
господинъ е много добъръ човBкъ, ние имаме особено мнBние 
за него. Той ни даде хубаво угощение.” И защо иматъ такова 
хубаво мнBние за мене? Защото съмъ отстAпилъ яденето си. 
СлBдъ това, тBзи мухи, за да изкажатъ благодарностьта си къмъ 
мене, кацватъ по носа ми, по лицето ми, благодарятъ ми. Чудни 
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сA хората по нBкой пAть, когато ми говорятъ за моралъ! Ами 
че тBзи мухи не водятъ чистъ животъ! - Защото наоколо имъ е 
само нечистота. Азъ казвамъ на мухитB: много добрB, вие 
извършихте една отлична длъжность въ този свBтъ! Сега нBма 
да се спирамъ да обяснявамъ, каква длъжность вършатъ мухитB 
въ свBта. ЕстественицитB иматъ думата за това нBщо. 

“И обхождаше Исусъ Галилея”. То значи, че Исусъ обхожда 
нашия животъ, разглежда какви сA нашитB мисли и чувства. 
Исусъ живBе въ нашия животъ, но не и въ нашето тBло. ЧовBкъ 
може да живBе въ тBлото си, и извънъ тBлото си. Какъ 
разбирате тази мисъль? Както човBкъ може да живBе въ 
кAщата си и извънъ кAщата си, така може да живBе въ тBлото 
си и извънъ тBлото си. ЧовBшката душа има това свойство, че 
може да се смалява, може и да се разширява, да става голBма 
колкото слънцето, колкото сцBлата слънчева система. Това 
зависи отъ мисъльта на човBка. Казвамъ: по закона на 
внушението вие може да си внушитB да станете не физически 
голBми, а духовно силни. Ако концентрирамъ силно мисъльта 
си, азъ ще мога да дигна своята лупа въ въздуха. НBкой 
казватъ: азъ имамъ силна мисъль, всичко мога да направя съ 
нея. Питамъ: можете ли съ мисъльта си да дигнете тази лупа? - 
Не мога. Тогава не се самозаблуждавай. Е, други нBща мога да 
вдигна. Какви? - Сламки. Че кой не може да дигне сламката? 
Въ какво седи нашата философия? Можешъ ли, като духнешъ 
върху единъ човBкъ да го дигнешъ въ въздуха? Не казвамъ да 
го дигнешъ съ нBкоя бомба, но така да го подигнешъ, че този 
човBкъ прBзъ цBлия си животъ да ти е благодарень, че си го 
дигналъ въ въздуха. Това е разумна мисъль, която сAществува 
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въ свBта, и която всичко може да направи. Ние не трBбва да си 
губимъ цBнното врBме за глупави работи. За какво трBбва да го 
употрBбимъ? - За сAществени нBща. 

Сега да опрBдBля, кое е сAщественото нBщо у насъ. 
Музикантътъ трBбва да опрBдBли, кое е сAщественото въ 
неговата музика. Художникътъ трBбва да опрBдBли, кое е 
сAщественото въ неговото художество. Свещеникътъ, 
учительтъ, майката, бащата трBбва да опрBдBлятъ, кои сA 
сAществени нBща въ тBхния животъ. Въ всBки човBкъ има 
нBколко сAществени мисли. ТB сA мBродавнитB, основнитB 
мисли. Тия мисли сA всичко три, а всички останали се 
групиратъ около тия три основни мисли, споредъ великия 
законъ на живота. Само че отъ преди 2,000 години и до сега 
съврBменното християнство още не е направило една 
положителна връзка между Бога и себе си. Частична връзка 
има въ църквата, но положителна връзка между Бога и всBки 
едного отъ васъ още нBма. ОнBзи, които сA направили тази 
връзка, не живBятъ въ църквата, тB оставатъ още невидими, 
незнайни за обществото. ТB сами още не смBятъ да излBзатъ, да 
се изявятъ предъ обществото, защото ще бAдатъ опозорени. 
Даже и тази проповBдъ, тази бесBда, която днесъ ви държа, ще 
се подложи на критика. Ще кажатъ не е така, както казвате, 
науката е доказала това по другъ начинъ. Хубаво, какво е 
доказала вашата наука? Колко пAти увеличава вашия 
микроскопъ? - Най-много 3,000 пAти. ДобрB, азъ пъкъ имамъ 
единъ микроскопъ, съ който се увеличава нBколко милиарда 
пAти, и съ този микроскопъ може да се видятъ много невидими 
работи. Той увеличава толкова пAти, че могатъ да се видятъ и 
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най-отдалеченитB слънца. Това сA твърдения за мене, но и 
всички вие може да опитате тия нBща. Кога? - Когато развиете 
въ себе си тия дарби, които Богъ е вложилъ въ вашата душа. Но 
за това нBщо отъ васъ се изисква разумность. Въ тази 
разумность трBбва да изчезне всBко съмнBние. РазумнитB нBща 
сA строго опрBдBлени. Вземете, за примBръ съврBменната 
математика. Вие изреждате числата 1, 2, 3 и т. н. дохождате до 
9 и казвате, че 9 е по-голBмо отъ единицата. Туряте послB при 
единицата числото 9. Тогава ставатъ 19. Питамъ сега, кое е по-
голBмо, единицата или 9-тB? - Единицата. Защо единицата е по-
голBма? - Тя изразява степень, градация. Значи единицата е 
първостепенно число. СлBдъ единицата туряме, напримBръ 5, 6 
и т. н., но колкото повече тBзи числа се отдалечаватъ отъ 
единицата, толкова повече се намаляватъ. Защо? Защото тB сA 
части на едно цBло. Живи сA тия числа. СлBдователно, въ 
абсолютната, истинска наука, всBко число е живо. ВсBко число, 
което сAществува въ своята абсолютна стойность, 
прBдставлява едно разумно сAщество. То не може да се измBня 
въ своята форма. ПослB ние имаме други, механически числа, 
съ които работимъ, тъй нареченитB проекционни числа. Какво 
прBдставляватъ тия числа? Ако работите съ тази механическа 
математика, какво ще разрBшите, ако знаете колко кости има 
въ моето тBло? Какво отъ това, ако знаете, колко мускули, 
колко клBтки има въ тBлото ми? Това не е наука. Но ако 
дойдете до онази абсолютна наука, тогава тия числа ще иматъ 
за васъ значение. Защо? Защото азъ съмъ въ тия числа. ТBзи 
числа и азъ сме едно и сAщо нBщо. Като кажа единица, азъ 
вече разбирамъ едно разумно сAщество. ВсBко число си има 
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свое име и затова, като извикаме единицата или двойката по 
тBхнитB имена, тB веднага ще се отзоватъ, и като дойдатъ, ще 
се разберемъ. Какво означава двойката? - ДвB половини отъ 
единицата. Какво означава тройката? – Три части отъ 
единицата. Какво означава четворката? - Четири части отъ 
единицата. Какво разрBшаватъ половинкитB? Какво 
разрBшаватъ частитB отъ единицата? - Нищо не разрBшаватъ. 
ПоловинкитB части показватъ, че трBбва да се сглобяватъ въ 
едно цBло и да изразяватъ това цBло. Въ тази жива математика 
числата нито се събиратъ, нито се изваждатъ, нито се 
умножаватъ, нито се дBлятъ. ТB не се събиратъ, а при това въ 
тBхъ има събиране. ТB не се изваждатъ, а при това въ тBхъ има 
изваждане. ТB не се умножаватъ, а при това въ тBхъ има 
умножение. ТB не се дBлятъ, а при това въ тBхъ има дBление. 
Това сA разумнитB събирания, изваждания, умножения и 
дBления. И споредъ този великъ законъ, когато извадишъ едно 
число по Божественъ начинъ, ти усBщашъ радость въ себе си. 
Когато единъ праведникъ бръкне въ джоба си и извади нBщо, 
той изпитва такава радость, каквато изпитва онзи светия, който 
пожертвувалъ своя скAпоцBненъ камъкъ, даденъ му отъ 
Учителя, да го пази, за живота на единъ човBкъ. Дохожда при 
него една бBдна вдовица и му казва: продаватъ сина ми робъ. 
Той е вBрующ, но нBмамъ срBдства да го откупя. Какво да се 
прави? Светията погледналъ камъка и си помислилъ: кого да 
пожертвува, камъка или сина на вдовицата? Въ това врBме чува 
единъ вAтрBшенъ гласъ, който му казва: дай тозъ камъкъ! 
Светията пакъ си помислилъ: дали не ми говори нBкой дяволъ? 
Гласътъ повторно му казва: “Дай този камъкъ на вдовицата, 
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той е заради нея, тя ще го пази”. Той бръква въ пазвата си, 
изважда камъка, подава го на бBдната вдовица, като и казва: 
“Вземи този камъкъ, той е заради тебе, азъ 20 години го 
държа”. И ако при васъ дойде нBкой вашъ бBденъ братъ, който 
страда, дайте му този камъкъ, нека го продаде, да откупи сина 
си. Но вие всBкога трBбва да провBрявате, кой ви говори. Вие 
всBки пAть може да знаете, дали ви говори Истината или не, 
дали моята бBседа е права или не. ВсBки музикантъ, всBки 
виртуозъ може да знае, дали свири право, или не. Музикалното 
ухо не лъже никога. ЧовBшкото сърдце не лъже никога. 
ЧовBшкиятъ умъ не лъже никога. ЧовBшката душа не лъже 
никога. ЧовBшкиятъ духъ не лъже никога. Това сA общи 
положения, разбирате ли? Вие казвате: нашиятъ умъ е развей 
прахъ. Не е така. Умътъ, който Богъ ни е далъ, е Божественъ, 
разбирате ли? ИзвBяни сме ние, които не разбираме, които не 
знаемъ, какъ да го нагласяваме. Казвате: сърдцето ни е 
развалено. Не е така. Има едно сърдце, което не е развалено. 
Ако това сърдце е развалено, би ли казалъ Богъ: “Сине мой, дай 
ми сърдцето си!” Защо е на Бога едно развалено, едно 
миризливо сърдце? Значи, човBшкото сърдце е единъ 
скъпоцBненъ камъкъ отъ първа степенъ. Ами че ако азъ дойда и 
поискамъ сърдцето ви, защо да не ми го дадете? Вие ще бAдете 
въ положението на този светия, при когото дошла бBдната 
вдовица и му казала: дай ми сърдцето си, да откупя сина си! 
Ако тази вдовица поиска сърдцето ви, защо да не и го дадете? 
Ако единъ твой бBденъ братъ ти каже: дай ми сърдцето си! - 
Защо да не му го дадешъ? Ами че този твой братъ е единъ 
човBкъ, когото никой не обича, всички се сипятъ върху него, 
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хулятъ го, никой не му е казалъ до сега една сладка дума. Дай 
му сърдцето си и му кажи: “Братко, въ тебе има нBщо хубаво, 
нBщо добро, ти си една отлична душа! И азъ съмъ готовъ, или 
готова, да извърша за тебе всичко онова, което Богъ иска. Не 
разбирайте нBщата по човBшки, буквално, а по духъ, защото 
буквата убива, а духътъ дава животъ. 

“И обхождаше Исусъ Галилея, та благовBствуваше 
Царството Божие”. 

Сега вие казвате: какво е приложението на този стихъ? Той е 
билъ Христосъ, Той е билъ Исусъ, затова е могълъ да стори 
това нBщо. Ами че ако Исусъ е дошълъ на земята, и ако Богъ 
ни свързва съ него, значи Богъ съизволява къмъ насъ. Това е 
една привилегия за насъ. Богъ ни се изявява чрBзъ цBлата 
вселена, но ние не Го разбираме. Богъ ни се изявява чрBзъ 
слънцето, но ние не Го разбираме. Богъ ни се изявява чрBзъ 
плодоветB, но ние не Го разбираме. Най-послB Той изпраща 
единъ простъ посланикъ на земята и му казва: “Иди, кажи на 
тBзи дBца, защо слънцето грBе, защо земята се върти, защо 
плодоветB зрBятъ, защо рBкитB текатъ. Иди покажи на тBзи 
души, че моята Любовь не е човBшка любовь, че моята Любовь 
не се измBня; че азъ, прBди и слBдъ вBковетB, си оставамъ 
единъ и сAщъ. ГрBховетB на хората не ме измBнятъ. Ако 
тBхнитB грBхове сA толкова тежки, колкото и цBлата земя, или 
колкото и цBлата вселенна, азъ ще ги дигна съ малкия си 
пръстъ въ въздуха. Заради тBхнитB грBхове азъ нBма да ги 
намразя.” Това е характеръ въ Бога! А сега нBкой казва: Богъ 
не ме обича. И Христосъ казва на едно мBсто въ Писанието: 
“Ще отидатъ въ вBчния огънь. Какво означава вBчния огънь? - 
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ВBчниятъ огънь е наука, училище, дBто Господь праща хората 
да се учатъ. Но Писанието на друго мBсто казва: “НBма да 
отнема милостьта си отъ тBхъ. И въ вBчния огънь да ги пратя, 
нBма да отмахна отъ тBхъ Любовьта Си”. Ако адътъ е наистина 
толкова страшенъ, защо Богъ изпрати Христа тамъ? Страшенъ 
е адътъ, но Христосъ не изгорB. Христосъ отиде въ ада и 
казваше: “Братя, излBзте отъ тука”! И мнозина излBзоха съ него 
заедно. 

“И обхождаше Исусъ Галилея”. Сега, има много мисли, 
които ви смущаватъ. Много отъ васъ сA млади, нBкой отъ васъ 
сA стари, а други сA на преклонна възрасть, но нBма нищо отъ 
това. Най-красивиятъ животъ иде сега. НBкоя жена казва: ами 
че азъ до сега не можахъ да се разбера съ мAжа си. Твоятъ 
мAжъ сега иде! Ти отъ сега нататъкъ ще се оженишъ, както 
трBбва. Този мAжъ, който иде сега, е много красивъ. НBкой 
казва: азъ до сега не съмъ намBрилъ Учителя си. Учительтъ 
сега иде. Ами вие до сега не сте имали никакви братя и сестри. 
Братята и сестритB ви отъ сега ще дойдатъ. ДB сA вашитB 
братя? Идете въ тукашнитB хали, ще видите, че вашитB братя 
сA закачени на куки, надолу съ главата висятъ. Казвате: а, тъй 
било, закачени сA за краката нашитB братя! Да, продаватъ ги 
вашитB братя тамъ на кило. Не само въ халитB, но и по улицитB 
и то, не само въ София, но и по цBлия свBтъ - бBсилки правятъ, 
за да ги бесятъ. Въ затвори ги затварятъ. Казватъ: такава е 
волята Божия, лAжа е това! Никаква воля Божия не е това! 
Това което сега сAществува, е изопачена култура. Богъ, онази 
велика Любовь на жертвата, казва: “Вие ще имате помежду си 
разумна Любовь!” Не трBбва да се ожесточавате помежду си, 
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но като пуснете нBкой братъ отъ затвора, ще му кажете: 
слушай, братко, ти ще обичашъ враговетB си и ще имашъ 
доблестьта да научишъ, че и по другъ начинъ можешъ да 
воювашъ. Стани господарь на твоитB мисли, стани господарь 
на твоитB чувства, стани господарь на онова благородното, 
което Господь ти е далъ! Тъй трBбва да гледате на нBщата! Вие 
казвате: да се нагодимъ споредъ сегашното общество. Тогава 
именно нBма да се разбирате. Да се нагаждате споредъ онова 
Божествено общество, споредъ великитB Божествени закони, 
това разбирамъ. Любовьта ни трBбва да бAде като Божията 
Любовь. Богъ казва: ВашитB грBхове нBма да измBнять моето 
естество, нBма да измBнять мнBнието ми за васъ”. Ние казваме: 
каквото и да става въ сегашното общество, то нBма да измBни 
нашитB убBждения. Вие казвате: какъ търпи Богъ тия нBща. 
Казваме: както Богъ търпи всичко това, така и ние ще търпимъ. 
Нима Богъ нBма сила да спре тия нBща? Богъ е турилъ всички 
сили въ дBйствие, ще спре тия нBща. Азъ нBма да обяснявамъ, 
защо Богъ търпи всичко. Богъ е приготвилъ една голBма 
реторта за българския народъ. И васъ ще турятъ тамъ. СлBдъ 
като излBзете отъ тази реторта, ще минете прBзъ още деветъ 
реторти, а като излBзете отъ послBдната, десетата раторта, 
други българи ще бAдете. ПрBзъ тия реторти ще минатъ 
всички държавници, всички свещеници, всички майки и бащи. 
ИзлBзете ли отъ тамъ, никакви бBсилки нBма да има вече въ 
Българиа. Туй нBщо ще опитатъ всички българи, ще видятъ, 
дали моитB думи сA вBрни или не. Това нBщо може да бAде 
слBдъ 10 години, слBдъ 100, слBдъ 1000, слBдъ 2000 години; не, 
1000 години нBма да се минатъ и всичко това ще се провBри. 
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Най-много 1000 години давамъ срокъ, за да се провBрятъ моитB 
думи. Отъ днешнитB саби нищо нBма да остане. ТB ще се 
прBвърнатъ на орала и съ тBхъ ще оратъ земята. За въ бAдеще 
само съ земята ще се воюва. Отъ затворитB нBма да остане 
нищо. Тукъ тамB ще остане нBкой паметникъ отъ тBхъ, и 
хората ще ходятъ да гледатъ, както днесъ обикалятъ музеитB да 
гледатъ старинитB. И отъ сAдилищата ще останатъ по нBкой 
такива паметници. Ще гледатъ сAдиитB, какви сA били по-
раншнитB сAдилища. И отъ съврBменнитB бBсилки пакъ ще 
останатъ нBкои такива паметници, които хората ще ходятъ да 
гледатъ и ще казватъ: много културни сA били нBкогашнитB 
хора! Всичко това ще бAде като на прBдставление. 

“И обхождаше Исусъ Галилея и казваше на разумнитB хора: 
“ЖивBйте, както Богъ изисква. Любете враговетB си!” Сега 
казвать: “Какъ врага си да любя? Куршумъ ще му тегля!” Ами 
че кога ти стана врагъ? Кога овцата стана врагъ на вълка? 
Какво зло му е направила, че я яде? Вълкътъ подписва една 
присAда на овцата и казва: “Тази овца е осъдена да умре”. 
Защо? - За да живBя азъ. Какво зло му е направила? - Никакво. 
Защо тогава я яде? Защото вълкътъ иска да живBе по-добрB. 
Извадете тогава своето заключение! Вие ще кажете: прBди 
2,000 години, когата дойде Христосъ и говори на тия хора, тB 
бBха прости, затова не можа да живBе между тBхъ. Да, ами като 
говори на насъ, културнитB хора, колко Го разбирахме? Азъ ще 
ви накарамъ да ми докажете, въ какво седи съврBменната 
култура, въ какво седи истинската култура. За да се провBри 
степеньта на развитието на съврBменната наука, ще направимъ 
слBдния опитъ. Ще изпратимъ при тия учени хора една майка, 
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която е изгубила своето дBте, или нBкой ученикъ, който е 
изгубилъ своята майка, или нBкой народъ, който е изгубилъ 
своитB видни хора и ще имъ кажемъ: нали имате култура, нали 
имате знания, възкресете тази дъщеря, тази майка или тBзи 
видни хора, за които жалятъ! - Ама не можемъ. Защо? ДB сA 
вашитB знания? - Ами че тия хора отидоха при Бога! Не, лесно 
се отървате вие. Ако тия хора бBха отишли при Бога, тB щBха 
да се научатъ на умъ и разумъ, но не сA отишли при Бога, тB 
живBятъ още тукъ на земята. ТBхното положение азъ 
уподобявамъ на онзи синъ който иска да замине за странство, 
но майка му го много обича, плаче, не го пуща. Бащата 
настоява да замине синътъ и най-послB рBшаватъ да замине. 
Името на този синъ е Христо. Окичатъ го съ вBнци, даватъ му 
въ рAцBтB букети, тръгватъ за гарата. Взима си сбогомъ съ 
майка си, съ баща си, съ всички, които го изпращатъ, и тренътъ 
потегля. Майката се силно разтревожва, едва я отдBлятъ отъ 
гарата; бащата я завежда дома полумъртва, припаднала; въ 
несвBсть, залива я съ вода и я докарва въ съзнание. Синътъ, 
обаче, стигналъ не стигналъ на първата станция, връща се дома 
си. Майката, дошла въ съзнание вече, оглежда се, вижда сина 
си въ кAщи. Пригръща го, радва се, че се върналъ. Синко, 
върна ли се отъ странство? Не, не е ходилъ никAдB, той е тукъ 
при васъ. Това не е култура! Ние сме отъ тBзи хора, които 
заминаваме само на 4 километра растояние къмъ небето и 
скоро пакъ се връщаме назадъ. И слBдъ всичко това казватъ за 
нBкого, че отишъль при Господа. Не, азъ не съмъ видBлъ още  
нито единъ човBкъ, който де е отишълъ при Господа. Колко 
български държавници обикалятъ все изъ България, а вие 
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мислите, че сA отишли при Бога. ТB си живBятъ тукъ измежду 
васъ, и политика се развиватъ. НBкои отъ тBхъ не можешъ да ги 
убBдишъ, че сA умрBли. Тия хора ще ги видишъ, че още 
спорятъ, дали има задгробенъ животъ, или не. Срещна нBкой 
свещеникъ отъ онзи свBтъ, питамъ го: има ли задгробенъ 
животъ, или не? - А, нBма. Срещна нBкой писатель въ 
невидимия миръ, като духъ сега, питамъ го: не забBлBзвашъ ли, 
че въ сегашния ти животъ има нBкаква несъобразность? - Да, 
забBлBзвамъ нBщо особено: денемъ срBщамъ познатитB си, 
поздравлявамъ ги, снемамъ имъ шапка, но тB не искатъ да ми 
отговорятъ. ЦBли диванета сA! Вечерно врBме ги срBщамъ, 
поздравяваме се, разговаряме се. Казвамъ му, приятелю, не е 
така. Ти се намирашъ въ другъ свBтъ, не си между живитB хора 
на земята. 

Ще кажете, че окултната наука изяснява нBщата тъй или 
иначе. Може, но азъ обяснявамъ нBщата тъй, както ги виждамъ 
сега, а не както ги описва нBкоя философия. СвBтътъ е пъленъ 
съ ненапрBднали души, които трBбва да се освBтлять. И ние, 
които живBемъ тукъ на земята, трBбва да имаме толкова свBтла 
мисъль, че да освBтлимъ всички тия души и да имъ дадемъ 
потикъ да се развиватъ. Въ тия религиозни събрания, които 
ставатъ тукъ, около всBки единъ отъ васъ има много 
ненапрBднали души, които искатъ да се освBтлятъ, да се 
подигнатъ. НBкой пAть се усBщате скърбни, песимистично 
настроени. Това сA души, които обикалятъ около васъ и искатъ 
да имъ помогнете. ТB хлопатъ на вашитB врати и казватъ: 
помогнете ни! Крайна бBднотия има около насъ! Вие казвате: 
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не, не знамъ какво ми стана, много ми е тAжно. - това сA 
вашитB дBди и прадBди, които ви искатъ помощь. 

Исусъ, ходеше изъ Галилея, за да покаже на хората, че 
тBхнитB убBждения сA криви. ПроповBдваше имъ, че има 
единъ Богъ, около Когото трBбва да се обединятъ всички. Вие 
ще ми проповBдвате, че молитвата е безполезна. Не, молете се 
и къмъ Бога се обърнете! Гледате нBкой писатель пише, но вие 
не виждате, че около него обикалятъ до 100-ина ненапреднали, 
некултурни души отъ невидимия свBтъ, и всBка отъ тBхъ се 
изрежда и му казва: пиши, пиши това нBщо! Напише той едно 
изречение, дойде друга нBкоя душа, казва му: напиши това! 
Дойде трета, четвърта, изредятъ се всички и най-после той 
привърши съчинението си. И всички хора казватъ: излBзе едно 
хубаво философско съчинение, за просвBта на българския 
народъ! Да, съчинение на 100 глупави души, които не знаятъ 
своя пAть къмъ Бога, а пишатъ. Не, има и други светящи души! 
Въ момента, когато сте въ мракъ, когато сте нападнати отъ 
нBкои ненапрBднали души, ще дойде една отъ тия свBтли души 
и ще ви каже: Богъ е Любовь, Богъ е МAдрость, Богъ е Истина 
- ще ви внуши една нова мисълъ, една нова идея и вие ще се 
подигнете. Тия свBтли души казватъ: погледни нагорB! Ние ще 
бAдемъ съ тебъ! Това сA помощници, ангели хранители на 
човBчеството. Въ всBко отношение, въ всBко направление тия 
напреднали души ви заобикалятъ. Благодарение на това, че сме 
заобиколени съ такива души, нашиятъ животъ може да 
сAществува. Затова всички трBбва да бAдемъ съ чисти сърдца, 
съ свBтли умове, за да могатъ душитB, умоветB и сърдцата ни 
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да станатъ олтарь на тия свBтли души, на тия напрBднали наши 
братя, за да работятъ съ насъ заедно. 

Сега Христосъ е тукъ на земята, въ църквата е Той, но не 
въ тази официална църква. Между душитB на хората е Той. Не 
само Той, но и всички ония напрBднали души, които сA 
пострадали за това учение, работятъ заедно съ Него. Всички 
ще имате положителна вBра, да опитате това учение, да 
видите, че Богъ е Любовь, която внася онази истинска 
топлина и разширява съзнанието. Богъ е МAдрость, която 
внася онази истинска свBтлина и тласка човBчеството къмъ 
знание. Науката се дължи на Божествения Духъ. Любовьта 
пъкъ е силата, която постоянно коригира. Ако не бBше тая 
Божия Любовь, отъ хората нищо  не би останало. При това, 
Богъ е Истина, която дава истинската свобода. НBма сила, 
която може да Му се противопостави. Всичко друго единъ 
день ще се стопи. Какво ще остане тогава? - Ще остане онази 
чиста, кристална вода, въ която ще може да се живBе. Всички 
утайки ще паднатъ на дъното, а ще остане онази хубава, фина 
материя, въ която ще живBемъ. 

Днесъ прBдъ насъ седи великиятъ въпросъ - да познавате 
Бога. Азъ не казвамъ, че не познавате Бога. Познавате Го, 
молили сте се на Бога, но да познавашъ слънцето въ мBсецъ 
декември и да го познавашъ въ мBсецъ май, това сA двB 
различни положения на слънцето. Да познавашъ Бога като 
Любовь е едно нBщо, и да познавашъ Бога въ онази студенина 
на зимата е друго нBщо. СлBдователно, Любовьта трBбва да 
събуди душитB ни. 
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Азъ бихъ желалъ между всинца ви да се образува една 
вAтрBшна връзка на Любовь, да има взаимно уважение и 
почитание помежду ви, да зачитате вашитB добри чувства. 
Азъ забBлBзвамъ въ новото движение тукъ въ България една 
лоша черта, тя е, че нBма зачитане. Окултно движение, а 
започва да се раздBля на особени мнBния. НBма нищо отъ 
това, но важното е, че Любовьта нBма дBление. НBма човBкъ 
въ България, който да проповBдва Любовьта по-добрB отъ 
мене. НBма човBкъ въ България, който да свети повече отъ 
мене. Мислите ли, че има нBкой другъ това е заблуждение. 
Азъ мога да свBтя като Христа, не по-вече отъ Христа. Азъ 
мога да свBтя като Бога, не по-вече отъ Бога. И като казвамъ, 
че свBтя като Христа, азъ се радвамъ, защото това е Божията 
свBтлина. Не, Божия свBтлина е тя! Азъ свBтя като Бога. 
Защо? Защото Богъ е вAтрB въ мене. И вие можете да свBтитB 
като Бога. Ако Богъ е въ всинца ни ние ще се обичаме. - Ще 
има помежду ни взаимно уважение и почитание. Нима азъ 
мога да ви заблуждавамъ? Нима азъ трBбва да ви използувамъ 
и слBдъ това да кажа: тия глупавитB нищо не разбиратъ. Не, 
азъ казвамъ: понеже вие не можете да използувате тази 
свBтлина и топлина, затова ще туря малко облаци надъ васъ, 
та да я използувате съобразно вашитB сили. Единъ день ще 
можете да използувате всичката свBтлина. За сега всинца 
трBбва да се стремите къмъ абсолютната свобода! Не 
подразбирамъ слободията, но абсолютната свобода. Азъ съмъ 
за нея. ВсBки отъ васъ ще бAде разуменъ да се жертвува за 
Истината; всBки ще бAде разуменъ да се жертвува за 
МAдростьта; всBки ще бAде разуменъ да се жертвува за 
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Любовьта. И ще бAдемъ готови сега, още днесъ, всички да 
изнесемъ великото дBло, да проповBдваме за този великъ, 
живъ Господь, Който е направилъ вселената заради насъ и отъ 
благодарность да покажемъ, че както Той се жертвува за насъ, 
така и ние сме готови да се жертвуваме заради Него. И Този 
великъ Господь, Този Учитель ще дойде за всBки едного отъ 
насъ. 

Та казвамъ: този Христосъ, Този Божественъ Духъ е 
навсBкAдB. За менъ не е важенъ въпросътъ, къмъ коя 
категория ще принадлежитB. За менъ формитB на религиитB 
не означаватъ нищо. Не че тB не сA нищо, но не сA тB, които 
разрBшаватъ въпроса за Царството Божие. Православието не 
може да разрBши въпроса за Царството Божие. Не е 
протестантизмътъ, който ще разрBши въпроса за Царството 
Божие. Не е католицизмътъ, който ще разреши въпроса за 
Царството Божие. Това сA форми, които само приготовляватъ 
човBчеството. Единственото нBщо, което може да разрBши 
този въпросъ, това е Божиятъ Духъ. Само този великъ 
Божественъ Духъ ще обнови свBта, и този Духъ дBйствува 
сега въ васъ. Тогава, нека не си правимъ илюзии. Нека 
отворимъ сърдцата си за тази свBтлина, която иде отгорB, 
защото чрBзъ нея Богъ действува въ насъ. Нека създадемъ 
една нова форма и да покажемъ на съврBменното общество, 
че ние седимъ по-горB отъ него и по умъ, и по сърдце, и то не 
само привидно, а фактически. Азъ мога да раздамъ всичкото 
си имане, но това още не е жертва. Жертвата е единъ 
вAтрBшенъ актъ. Да се пожертвуваме вAтрBшно, това значи 
ние да отворимъ душата си за цBлия свBтъ. Разумностьта е 
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нBщо вAтрBшно. Само между двB души, които се обичатъ, 
може да се възстанови онази връзка на Любовь. Не казвамъ, 
че трBбва да прBзирате другитB хора, но казвамъ, че трBбва да 
обходите всичка Галилея, да обходите всички разумни души. 
Затова именно сте дошли въ свBта. Да не мислите, че сте 
дошли само да се родите и да умрете, да ви погребатъ, да ви 
турятъ единъ надписъ отгорB, или пъкъ да напишете нBкоя 
книга за човBчеството. Не, най-важното нBщо за всBки едного 
отъ васъ въ живота ви е да изпълните волята Божия. Тъй както 
Христосъ е отишълъ въ Галилея да изпълни волята Божия, 
така и вие трBбва да носите тая свBтлина. ОнBзи отъ васъ, 
които сA разумни, могатъ да изпълнятъ волята Божия, а 
онBзи, които считатъ, че не сA разумни, могатъ да кажатъ, че 
не сA въ състояние да изпълнятъ волята Божия. За тBхъ 
въпросътъ седи малко по-другояче. 

И тъй, трBбва да схванемъ, че мощното въ свBта, това е 
Богъ, а Богъ е Любовь, която не се мBни. Богъ всBкога мисли 
заради насъ. Пакъ ще ви потвърдя, че въ Бога има такова 
силно, непрBривно желание ние да израснемъ, да се 
развиваме, да имаме непрBодолимъ стремежъ за знания, и то, 
не привидни знания, но такива, чрBзъ които да разбираме 
живота. Въ Бога има непрBривно желание да сме свободни и 
тогава да дBйствуваме. ДBто и да отида азъ, трBбва да имамъ 
тази истинска свобода въ себе си, че да я прBдамъ и на 
другитB. Тогава, дBто отида азъ, и Богъ да бAде съ мене. 
ЧовBкъ, който отива да проповBдва нBщо, а Богъ не е съ него, 
това не е проповBдване. Тази проповBдъ нищо не струва. Ако 
азъ служа на Бога, а Богъ не е съ мене, това не е никакво 
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служене. Значи, ние трBбва да бAдемъ навсBкAдB съ Бога. 
ДBто отидемъ, Духътъ Божий трBбва да бAде съ насъ, и ний 
трBбва да бAдемъ съ Духа. Само тогава думитB ми ще иматъ 
смисълъ. И сега думитB, които азъ ви говоря, иматъ смисълъ. 

Та повтарямъ: нашитB грBхове, нашитB заблуждения не сA 
въ сила да измBнятъ Любовьта на Бога къмъ насъ. Той е 
готовъ мигновено да заличи грBховетB ни, стига да има такова 
желание и въ самитB насъ. Щомъ има въ насъ това желание, 
Богъ всBкога ги заличава. Въ това може да бAдете увBрени. 
Но ако вие грBшите съзнателно, това не е хубаво. Защо? 
Защото Богъ ще заличи грBховетB ви, но вие пакъ ще 
страдате. Щомъ вие знаете, че Богъ е добъръ, любящъ, но 
съзнателно злоупотрBбите съ тази Любовь, вие ще страдате. У 
васъ трBбва да има туй съзнание, да не злоупотрBбявате съ 
Любовьта Божия. Не трBбва да изпитвате Бога! ВсBко насилие 
върху кое и да е сAщество, е насилване на Бога, изнасилване 
на Божия Духъ. Благородно е човBкъ да не насилва Духа 
Божий у когото и да е! У насъ трBбва да има това 
благородство! Само така ще можемъ да дадемъ потикъ на 
новата култура. Ако съединимъ умоветB си, волята си и 
разширимъ съзнанието си, тогава всички ще бAдемъ близки, 
безъ да сме близки. Ако не направимъ това, тогава ще бAдемъ 
далечъ единъ отъ другъ, макаръ и по форма да сме близки. 
Защо? Защото само волевитB разумни мисли, желания и 
дBйствия съединяватъ хората. И така, именно, ние ще бAдемъ 
една мощна сила да извършимъ волята Божия още сега. И при 
това, този е най-важниятъ моментъ въ нашия животъ. По-
важенъ моментъ отъ сегашния може да има, но бAдещето се 
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опредBля отъ сегашното, отъ него зависи. Каквато насока 
вземете въ сегашния си животъ, тя ще опрBдBли бAдещето ви. 

ПрBди 2000 години Христосъ обхождаше Галилея. Защо? - 
Да ви намBри и да ви говори. Той ви говори тогава. Знаете ли 
какво ви говори? Ще си припомните сега. На всинца ви, които 
сте тукъ, ви е говорилъ Христосъ. Всички вие сте Галилеяни. 
ПрBди 2,000 години Христосъ ви е срещналъ и ви е говорилъ. 
Вие сте забравили, какво ви е говорилъ, но ще си спомните. 
НBкой може да каже: дали ще си спомня? - Стига да искате. 
Има нBща които хората много лесно си припомнятъ. Кои? 
НBща, които иматъ да взиматъ, лесно си ги припомнятъ, а 
нBща, които иматъ да даватъ, лесно ги забравятъ. ЗапримBръ, 
хората лесно забравятъ своитB дългове. Но ако нBкой обBщае 
да ви даде 100,000 лева, ще забравите ли? Ако нBкой има да 
дава 100,000 лева, скоро ги забравя. 

Сега, азъ искамъ да си спомните за онова красивото, което 
Христосъ ви е говорилъ, а не за вашитB дългове. ДълговетB 
ви, това е за Бога, а вие обърнете онзи листь дBто имате да 
взимате. Христосъ преди 2,000 години ви е говорилъ 
слBдното: “Ще настанатъ по-благоприятни условия за въ 
бAдеще. И това което ви казвамъ днесъ, посBйте го, то ще 
израсне и ще даде своитB плодове. Тогава моитB думи ще се 
изяснятъ, ще станатъ по-ясни, по-разбрани.” 

И обхождаше Исусъ всичка Галилея, изцBляваше всички 
болести, изцBляваше всички бBснуеми, изцBляваше всички 
тAги, скърби и страдания. Да се прBмахнатъ всички тAги, 
скърби и страдания, които измъчватъ човBшката душа, това е 
мощното въ свBта! И нека останатъ само тия мAгли, само тия 
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облаци по небето, които сA необходими за нашето растене. 
Всички други бури и сътресения трBбва да се премахнатъ. 
Затова иде днесъ Христосъ на земята! Затова Богъ праща 
великия, мощния си Духъ, да подигне съзнателнитB души! Не 
сте само вие, на които Христосъ е говорилъ, Христосъ е 
говорилъ още на хиляди души. И сега Той ги посBщава и имъ 
казва: “ВрBме е вече!” Вие казвате: дошло ли е врBмето? - 
Дошло е вече. НBма врBме да се чака. ВрBмето за възкресение 
е дошло! И да видимъ, кой отъ васъ ще възкръсне пръвъ. Отъ 
сега вече очаквайте, да видимъ, кой ще възкръсне пръвъ. Да 
видимъ днесъ кой ще възкръсне; утрB кой ще възкръсне. 
Очаквайте възкресението тъй, както бубитB очакватъ 
излизането отъ пашкула. Казвате: ама дали ще излBземъ 
такива, каквито сме сега? Не, съвсBмъ други ще бAдете. И 
апостолъ Павелъ казва: “Не живBя вече азъ но Христосъ 
живBе въ мене.” 

“И обхождаше Исусъ всичка Галилея и благовBст-вуваше 
Царството Божие”. И всBки единъ отъ васъ трBбва да 
проповBдва Царството Божие! Всички спорове между васъ да 
прBстанатъ! Не е въпросътъ за църквитB, не е въпросътъ за 
народноститB - въпросъ е за Царството Божие. Има ли 
Царство Божие, всички вие, и всички църкви ще се 
благословятъ. НBма ли Царство Божие, всички въпроси ще 
пропаднатъ. 

Сега, като се върнете дома си, у васъ, внесете Царството 
Божие въ душитB си! Спомнете си бесBдата, която Христосъ 
ви е говорилъ прBди 2,000 години. Помис-лете върху нея 
день, два, три, и каквото си припомнитB, ще ви зарадва, ще 
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осмисли живота ви, и вие така ще се подигнете, че ще 
благодарите на свBтлината на този день. 

Нека днешниятъ день остави върху насъ своето 
благословение на Божията Любовь, Божията МAдрость и 
Божията Истина! 

 
 

БесBда, държана отъ Учительтъ,  
на 5 юли, 1925 г. въ гр. София. 
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Което вие видите. 
 

Обърна се послB особно къмъ ученицитB и рече: “Блажени 
очитB, които виждатъ това, което вие видите1”. 

 
    СъдържателнитB думи въ този стихъ сA: “Блажени очитB, 

които виждатъ това, което вие видите”. Виждането това е 
процесъ на съзнанието. То подразбира будно съзнание, а 
степеньта на тази будность показва степеньта на разумностьта. 
Разумностьта пъкъ показва, какъвъ е човBкътъ. СлBдователно, 
възвишеното, благородното, къмъ което ние се стремимъ, 
показва разумното въ свBта, което за сега е неопрBдBлено въ 
умоветB ни. Всички човBци иматъ стремежъ къмъ една 
неопрBдBлена идея. НBкои наричатъ тази идея Богъ, нBкои я 
наричатъ бAдещъ животъ, нBкои я наричатъ реалното въ свBта, 
силитB въ свBта и т. н. Изобщо сAщата тази идея е кръстена съ 
хиляди имена, но малцина сA онBзи разумни сAщества, или 
онBзи разумни човBци, които сA я виждали. НBкой запитва: 
може ли да се види реалностьта? - Може, стига да е будно 
съзнанието на човBка. Въ виждането има два процеса: процесъ 
на сBнкитB и процесъ на ясното виждане, на реалностьта. 
Реалностьта има всBкога сBнка прBдъ себе си. ОнBзи, които не 
сA запознати съ сAщностьта на живота всBкога отправятъ 
погледа си къмъ сBнкитB на живота, и вслBдствие на това 
произтичатъ всички разочарования въ този свBтъ. ОнBзи, 

                                                 
1 Лука 10:23 
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които отправятъ погледа си къмъ самата реалность, тB 
познаватъ тази реалность отблизо, и тя прBбAдва въ тBхното 
съзнание. 

Христосъ се обръща къмъ своитB ученици и казва: “Блажени 
очитB, които виждатъ това, което вие видите”. Какво сA 
виждали тBхнитB очи? Запитвали ли сте се нBкой пAть, кое е 
онова, което ви радва въ живота? ВсBки отъ васъ има една 
сAществена идея, каквато и да е тя. И врBмето ще опрBдBли, 
дали вашата идея, която сте избрали като пAтеводитель, е 
реална или не. ДBцата въ най-ранната си възрастъ си избиратъ 
нBкакъвъ идеалъ и тB иматъ свой идеалъ. По-нататъкъ, къмъ 
10-та си година тB си иматъ идеалъ, съотвBтенъ на възръстьта 
имъ. Къмъ 21-та си годишна възрасть иматъ другъ идеалъ. 
Къмъ 33-та си годишна възрасть иматъ свой идеалъ и къмъ 
края на живота си, старитB пакъ си иматъ свой идеалъ. 
МладитB растатъ съ своитB идеали, възрастнитB се радватъ съ 
своитB идеали, а старитB остарBватъ съ своитB идеали. Защо 
старитB остарBватъ съ своитB идеали? ТB казватъ: ние ще 
постигнемъ своитB идеали въ другия свBтъ. СтаритB всBкога 
турятъ идеалитB си въ задгробния животъ. Когато човBкъ не 
може да постигне нBщо въ този свBтъ, той казва: въ другия 
свBтъ ще го постигна. Възможно е да го постигне, възможно е 
и да не го постигне. Този и онзи свBтъ, това сA опрBдBления, 
които хората даватъ за живота. Кой е този свBтъ? - СвBтътъ, 
който ние познаваме. Кой е онзи свBтъ? - СвBтътъ на 
обезплътенитB сAщества, свBтътъ който духоветB познаватъ. 
Обаче и двата свBта не сA реални: нито свBтътъ на духоветB е 
реаленъ, нито свBтътъ на хората е реаленъ. Като казвамъ, че и 
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двата тия свBта не сA реални, разбирамъ, че тB сA промBнчиви. 
А всBкога туй което прBтърпBва промBна, причинява и скърбь. 
Вие имате дреха, на която се радвате, обичате я, но тя се сяжда, 
изтрива се, изгубва своята красота. Имате хубави, лачени 
обуща, съ които първоначално минавате, прBпорAчвате се 
прBдъ хората за благородникъ, но слBдъ година, когато 
обущата ви прогледатъ, вече не обичате да ходите на гости съ 
тBхъ. Защо именно прBдпочитате слBпитB обуща прBдъ 
прогледалитB? Казватъ нBкои: не трBбва да бAда слBпъ, очитB 
ми трBбва да сA отворени. Питамъ: защо като прогледатъ 
обущата ви, вашата философия се слага малко по-другояче? 
Защо прогледалитB обуща не съ за прBдпочитение? Азъ 
казвамъ: това е недовиждане, недоразбиране на живота. 

СъврBменния културенъ свBтъ, съврBменниятъ християнски 
свBтъ иматъ особени схващания за живота. Ние търсимъ 
живота тамъ, дBто го нBма, т. е. тамъ, дBто нBма условия за 
животъ. Всички търсимъ живота въ богатството, въ кAщитB, въ 
храната и т. н. Но богатството е резултатъ на самия човBкъ. 
ЧовBкътъ самъ е създалъ богатството. Храната, на която ние 
възлагаме такива голBми надежди, и тя не ни помага. Тази 
храна е въ сила само тогава, когато ние сме здрави. 
СлBдователно, ако нашето тBло е здраво, тази храна може да се 
използва, но ако тBлото ни не е здраво, каквато храна и да ни се 
даде, освBнъ че тя нBма да ни принесе полза, но ще ни принесе 
и страдания. Тогава съврBменниятъ свBтъ намBсто да 
проповBдва, че трBбва да бAде въ съгласие съ битието, той 
поставя въпроса, че всBки човBкъ трBбва да уреди своя животъ, 
трBбва да го урегулира и да се осигури. Обаче, сигурность има 



389 

 

въ живота си само онзи, на когото съзнанието е будно, който 
вижда. Осигуренъ е само будниятъ човBкъ, само живиятъ 
човBкъ, който се е пробудилъ вAтрBшно, който търси 
възвишения идеалъ. Разбира се, този идеалъ не е тъй 
отвлBченъ, както нBкои си го прBдставляватъ. Всички 
съврBменни хора говорятъ за идеалъ, но тBхниятъ идеалъ не 
говори. Идеалъ, който не говори, идеалъ, който не се вижда, 
идеалъ, който не внася животъ въ своитB послBдователи, не е 
идеалъ. Идеалътъ подразбира въ себе си тази първична форма, 
въ която Богъ е вложилъ животъ. ВсBки човBкъ е идеалъ за 
нBкого. ДBтето е идеалъ за майката, то я вдъхновява. Кога? - 
Когато това дBте е разумно. Дъщерята нBкой пAть е идеалъ за 
бащата. Кога? - Когато тя е разумна, когато тази форма 
съдържа разумность. Питамъ: въ какво седи тази разумность? - 
Разумностьта съдържа двB качества: сила и мекота. Силата 
може да направи всичко, а мекотата може да изцBри всBка 
рана, може да прBмахне всBка скърбь. СлBдователно, идеалъ, 
който не съдържа въ себе си сила и мекота не е идеалъ. Това е 
образъ който носи Божественото въ себе си. И тъй, ние не само 
че трBбва да търсимъ своя идеалъ, но сAщеврBменно всBки отъ 
насъ трBбва да бAде идеалъ за нBкого. За кого? - За себе си. 
Или, съ други думи казано: всBки човBкъ трBбва да бAде 
отражение, изразъ на Божественото. Богъ трBбва да се изявява 
въ всинца ви. Значи, разумниятъ животъ почва да се изявява 
само тогава, когато дадемъ свободенъ достAпъ на 
Божественото въ насъ. 

Сега, да обясня тази идея. НBкои ще кажатъ: че какъ така 
ние трBбва да дадемъ достAпъ да се прояви Божественото? 
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Божественото не може ли да се прояви само по себе си? - 
Може, но ако Божественото рече да се прояви само по себе си, 
това ще бAде насилие. НBма защо Богъ да се проявява самъ по 
себе си. Когато Богъ иска да се прояви, то е заради насъ 
самитB, да ни даде отъ своята благость, отъ своята разумность. 
СлBдователно, всички ограничени сAщества, дето и да сA, се 
нуждаятъ отъ Божественото проявление въ тBхъ, но това 
проявление трBбва да става по закона на Любовьта. 
Божественото трBбва да се търси, и то не тъй просто, но съ 
всички усилия и стремежъ. И Писанието казва: “Божественото 
трBбва да се търси съ всичкия умъ, съ всичкото сърдце, съ 
всичката сила и съ всичката душа”. И то всBки день трBбва да 
се търси. По това именно се отличаватъ великитB хора, че сA 
търсили този великъ идеалъ, и тB сами сA били идеалъ. Ако 
четете сAщата тази глава отъ Евангелието, ще видите, какъ 
Христосъ е прекаралъ цBла нощь въ молитва. Молитвата за 
сегашния ученъ свBтъ е единъ анахронизъмъ. ТB казватъ: защо 
човBкъ трBбва да се моли на Бога? СъврBменнитB хора не 
могатъ да разбератъ, защо трBбва да се молятъ на Бога. По 
сAщия законъ азъ задавамъ въпроситB: защо човBкъ трBбва да 
се учи? Защо човBкъ трBбва да яде? Защо човBкъ трBбва да 
ходи? Защо човBкъ трBбва да спи? Защо човBкъ трBбва да се 
жени? Защо човBкъ трBбва да има деца? Защо човBкъ трBбва да 
слугува? Защо човBкъ трBбва да си прави кAщи? Защо човBкъ 
трBбва да се облича? Защо човBкъ трBбва да ходи изправенъ на 
два крака? И защо най-после човBкъ трBбва да си държи 
главата перпендикулярно? Могатъ да се зародятъ хиляди 
такива въпроси. Вие ще кажете: тези въпроси не сA важни. Кой 
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е най-важниятъ въпросъ въ свBта? - да ни е добрB, това е най-
важното. Знаете ли, колко е смBшно, когато нBкой човBкъ каже, 
че най-важното въ свBта е да ни е добре на насъ? Единъ боленъ 
казва на другъ боленъ: иди кажи на лBкаря да дойде да ни 
прегледа, да ни даде нBкакво лBкарство, за да оздравBемъ. Този 
боленъ е инвалидъ, както и първиятъ, и двамата не могатъ да 
станатъ отъ леглото си. Идва обаче лBкарьтъ, пипа пулса на 
първия, казва: тебе съмъ те изследвалъ. Отива при другия 
боленъ, пипне и на него пулса и съ това свършва всичко. Вие 
може да се смBете, но азъ считамъ за болни всички тия 
съврBменни хора, които проповBдватъ за моралъ. Боленъ на 
боленъ проповBдва. Той самъ не знае, дB е Господь, но казва: 
вBрвай въ Бога! Той самъ нBма идеалъ, но казва на другъ ти 
трBбва да имашъ идеалъ! Вследствие на това, всичко въ нашата 
литература е разбъркано. Попитайте нBкого какво нещо е 
идеалъ, какви ли не определения ще ви даде. Попитайте нBкого 
какво нещо е сила, какво нещо е Богъ, той ще ви каже това-
онова, ще ви каже, че Богъ е първичната причина въ свBта, 
която е създала всичко. Вие ще кажете, че Богъ е създалъ свBта. 
Не, това сA ваши схващания. Азъ казвамъ, че Богъ не е създалъ 
свBта. Тогава Писанието казва, че Богъ ни е родилъ. Ще 
мислимъ значи че Богъ ни е родилъ. По сAщия начинъ, обаче, 
Писанието казва, че Богъ е направилъ човBка отъ пръстъ. 
Питамъ: кое е най-вBрното отъ тия положения? Богъ създаде ли 
човBка, роди ли го, отъ пръстъ ли го направи? - Отъ пръстъ 
създаде неговото тBло, чрBзъ вдъхване произведе неговия 
животъ, но не му вдъхна въ устата, а въ носа. Защо въ 
Писанието се казва, че Богъ вдъхналъ животъ на човBка чрезъ 
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носа? Какво означава носътъ? - Носътъ е емблема на 
човBшката разумность. Когато Богъ създаде разумното въ 
човBка, тогава Той му вдъхна дихание въ носа, но това още не 
значи, че свBтътъ не е съществувалъ и по-рано. Мислите ли, че 
въ онази сBмка, която държите въ рAката си, не се криятъ 
потенциални, непроявени сили? Въ тази сBмка има скрити 
сили, които тя може да прояви. Кога ще ги прояви? - Като се 
постави при благоприятни условия, и въ васъ има много такива 
непроявени сили. ТB само чакатъ условия, за да се проявятъ. За 
вашето пробуждане се изискватъ условия. За да бAдешъ уменъ 
човBкъ изисква се съприкосновение съ учени хора. За да 
бAдешъ добъръ, трBбва да бAдешъ въ съприкосновение съ 
добри хора. Такъвъ е великиятъ законъ. Ако нBкой мисли, че 
това може да се постигне по другъ начинъ, той е на крива 
посока. Вие може да оставите нBкой говедарь съ хиляди години 
да пасе овцитB, той все ще придобие една малка опитность отъ 
това положение, но нBма да спечели много нBщо. Но ако 
поставите този говедарь при условия да живBе съ разумни 
хора, той ще стане гениаленъ човBкъ. Ако пъкъ поставимъ този 
човBкъ въ съприкосновение съ нBкои разбойници и съ тBхъ да 
дружи въ продължение на хиляди години, той ще придобие 
нBкои опитности, но човBкъ отъ него нBма да стане. Поставите 
ли го отново между разумни хора, той ще стане светия. Питамъ 
тогава: кое прBодолBва въ свBта, доброто или злото? - Доброто 
прBодолява. СъврBменнитB хора ще кажатъ, че злото 
прBодолBва. Не е вBрно това, доброто прBодолBва. Че наистина 
доброто прBодолBва въ свBта, се вижда отъ това, че когато 
хората умиратъ, отново оживBватъ, доброто ги възкресява. 
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Доброто седи задъ границитB на този свBтъ. Доброто не е въ 
материалния свBтъ. То не е въ нашитB пари, то не седи и въ 
хлBба, който даваме нBкому. Доброто седи въ моя умъ, въ 
моето сърдце, въ моята душа, въ моя духъ. СлBдователно, 
хлBбътъ, който давамъ нBкому, мога да го направя и отрова, и 
благословение - отъ мене самия зависи. Сега, нBкои отъ васъ, 
които не са запознати съ окултната наука, може да мислите, че 
човBшката мисъль е хилава. Не е така. ЧовBшката мисъль е 
сила. НBкой пAть човBкъ тъй може да концентрира своята 
мисъль на злоба и зависть къмъ храната, отъ която ще яде 
нBкой човBкъ, че като хапне този нещастникъ отъ тази храна, 
да се отрови. Това именно е нещастието въ съврBменния свBтъ, 
че всички наши мисли сA отрицателни. Ние казваме: хората сA 
лоши. И тази мисъль тъй често я повтаряме, внушаваме си я 
докато най-послB въ отношенията ни се създаде пълно 
недовBрие. Ние вървимъ по обратния пAть и слBдъ всичко това 
искаме да се подигнемъ. Казваме, че всички хора сA лоши, а 
при това искаме да сA добри. Ако двама души се сприятелятъ, 
ние казваме: тBхното приятелство нBма да отиде дълго врBме, 
нBма да трае дълго. Видимъ, че двама млади се обичатъ и се 
оженятъ, казваме: слBдъ 2-3 години тB ще се раздBлятъ. Еди-
кой си станалъ свещеникъ, казваме: отъ него нищо нBма да 
стане. Той скоро ще зарBже службата. Еди-кой си станалъ 
търговецъ, казваме: той нBма да прокопса. ДBте се родило 
нBкому, казваме: отъ него човBкъ нBма да стане. И 
действително, така излиза. Тия двама приятели се раздBлятъ. 
МAжътъ и жената се напущатъ. Свещеникътъ си зарBзва 
службата. Търгове-цътъ фалира. ДBтето умира. Питамъ: при 
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такава обстановка на нBщата, какво общество може да се 
образува? НBкои отъ васъ, които ме слушатъ казватъ: този 
човBкъ не говори Истината. ДB е Истината тогава? Не, 
приятелю, азъ зная, дB е Истината. Тази Истина азъ не я търся 
въ богатството; тази Истина азъ не я търся въ домоветB; тази 
Истина азъ не я търся въ държавата; тази Истина азъ не я търся 
въ църквата; тази Истина азъ не я търся въ науката; тази 
Истина азъ не я търся въ сегашния животъ; тази Истина азъ не 
я търся въ задгробния животъ. - Тази Истина азъ я търся въ 
великата Божия Любовь, която познавамъ, отъ която сегашния 
животъ излиза. Тази Истина е толкова проста, че и малкитB 
дBца я знаятъ, а съврBменнитB културни хора, понеже сA 
станали възрастни, напуснали сA своето дBтинство и сA 
забравили тази Истина. Ние, съврBменнитB хора, мязаме на 
онзи българинъ, който така много се напилъ, че като се 
връщалъ дома си, срещналъ една жена и я запиталъ: жено, дB е 
майка ми? Тази жена била майка му, но той не я позналъ. 
Майка си и съ затворени очи мога да намBря. Въ насъ, 
съврBменнитB хора, които често губимъ нормалното си 
състояние, Богъ е вложилъ своята Любовь, вложилъ е животъ и 
дихание, и въпрBки всичко това още имаме нужда да ни 
казватъ, дB е нашия Господь, има ли Господь или не, дали този 
Господь е добъръ, или не, дали цBлиятъ животъ не е една 
самоизмама и т. н. ВBрно, състоянието на пияния човBкъ е 
самоизмама, но състоянието на трезвия човBкъ не е 
самоизмама, то е истински животъ. Въ истинския животъ нBма 
никакво вкисване, никаква завистъ, никаква умраза, никакво 
съмнBние. Истинскиятъ животъ съдържа една безгранична 
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вBра, въ която човBкъ може да провBрява Истината. Въ 
истинския животъ човBкъ може да има съобщения съ сAщества 
по-разумни отъ себе си, а не такива хилави като него. Ще 
кажете: защо ни сA тия разумни сAщества? Нима не е красиво, 
когато сте на смъртно легло да дойде единъ отъ тия разумнитB 
лBкари на безсмъртието, да ви капне нBколко  капки отъ 
безсмъртието на живота, и вие да възкръснете? Не е ли хубаво 
да имате познанство съ него? - Струва си това познанство. При 
онзи отъ васъ, който е изгубилъ смисъла на живота си, който е 
дошълъ до отчаянието, до края на живота си, до края на 
бездната и се колебае, дали да се самоубие, или да остане да 
живBе, не струва ли да дойде при него онзи великъ Учитель, 
който носи свBтлината и да му каже: “Животътъ има смисълъ, 
струва да се живBе, защото това, което виждашъ прBдъ себе си, 
то е самоизмама, това още не е самиятъ животъ”. 

Казва Христосъ: “блажени очитB, които виждатъ това, което 
вие видите”. Какво видBха НеговитB ученици? - УченицитB 
Христови виждаха Божията Любовь, тB виждаха Бога въ 
Христа, виждаха, че тамъ Богъ се проявява”. Единъ отъ 
староврBменнитB светии дълго врBме се молилъ на Бога, да 
надзърне за малко нBкAдB, да види, какво нBщо е небето, какво 
нBщо е бAдещиятъ животъ. Дошълъ неговиятъ Учитель, завелъ 
го въ една стая и поставилъ окото му да гледа онзи свBтъ прBзъ 
една малка дупчица, гледалъ той прBзъ тази дупчица цBли 250 
години, докато дошълъ неговиятъ Учитель, бутналъ го и му 
казалъ: стига вече! - Чакай, едва започнахъ да виждамъ. 
СлBдователно, този животъ е толкова красивъ че като съберете 
животъ отъ нBколко милиони години, на васъ се струва, като да 
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е единъ часъ само. Възвишениятъ животъ не познава врBме и 
пространство по тази единствена причина, че той е красивъ. 
НBкои казватъ: като отиваме често въ онзи свBтъ, и тамъ ще ни 
омръзне. Не, приятелю, на човBка може да омръзне само, ако е 
при едно умрBло магаре, което гние и мирише. Питамъ: когато 
това магаре е живо, ще ти омръзне ли? Не, ще се качишъ на 
гърба му и приятно ще ти е, когато го яздишъ и минавашъ 
прBзъ пустинята. Даже ще ти е мAчно, когато това магаре 
каже: “СлBзъ за малко отъ гърба ми!” 

И тъй, при съврBменния животъ ние трBбва да дойдемъ до 
истинското положение на нBщата. Вие казвате: защо ни е 
наука? - Науката ще ни даде свBтлина да разберемъ физическия 
свBтъ. СъврBменната наука е изключително за физическия 
свBтъ. НачинитB, които ние употрBбяваме, за да изучаваме 
физическия свBтъ, не сA начини, съ които ще можемъ да 
проучваме духовния свBтъ. Щомъ влезете въ духовния свBтъ, 
изведнажъ ще разберете цBлата обстановка. Духовния свBтъ 
има едно качество, че туй, което съзнавате и виждате въ него, 
не се подава на описание. Ако вие се опитате да опишите 
духовния свBтъ, т. е. да му дадете външна окраска, вие веднага 
ще изгубите вашето съзнание. Допуснете, че имате красива 
жена, радвате и се, но ако се опитате да я изнесете прBдъ 
външния свBтъ, да представите вънъ нейната красота, вие ще я 
изгубите. Питамъ: кои сA подбудителнитB причини, по които 
вие искате да я представите на свBта и да опишете нейната 
красота? Това е вашето щеславие, вие искате да се хвалите съ 
нея, нищо повече. Мислите ли че ако опишете вашата жена на 
външния свBтъ, нBма да го съблазните? - Ще го съблазните. 
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СлBдователно, външната красота, това е една съблазънь. 
Когато говоря за красота, азъ разбирамъ вAтрешната красота, 
красотата на душата, която трBбва да бAде достояние не само 
на единъ човBкъ но на всинца. Ако всинца бAдемъ красиви, 
нBма да се изкушаваме. Ако всинца сме богати, нBма да се 
крадемъ. Обаче ако сA богати само нBкой хора, има опасность 
да се крадемъ. СлBдователно, когато казвамъ, че трBбва да 
бAдемъ добри, то значи, че трBбва да се избавимъ отъ злото. 
Подъ “доброта” азъ разбирамъ, че всички трBбва да бAдемъ 
добри, че всички трBбва да бAдемъ разумни, за да се избавимъ 
отъ злото. Злото въ свBта е единъ факторъ, който седи вънъ отъ 
насъ. Той е една самоизмама на човBшкото сърдце, той е една 
самоизмама на човBшкия умъ. То произтича отъ факта, че 
човBкъ иска да стане великъ като Бога, да бAде 
самостоятеленъ, да може да твори, както Богъ твори. Това е 
желание не само на човBка, то е желание и на духоветB. Отъ 
това желание на човBка е произлBзло злото. Всички сAщества, 
които разбрали живота така, сA влBзли въ стълкновение съ 
първичния принципъ на живота. НBкой човBкъ иска да 
завладBе 10-15-100 души. Не, Богъ е оставилъ този прерогативъ 
само за себе си. Само едно сAщество може да владBе други, то 
е Богъ, а всички останали сAщества могатъ да владBятъ само 
себе си. И всBко сAщество, което може да владBе другитB, 
неговата сила се простира само до смъртьта му. Онзи човBкъ, 
който може да ви хипнотизира, който може да ви владBе, 
неговата сила се разсипва слBдъ смъртьта му. 

И тъй Христосъ казва на своитB ученици: “Блаженни 
вашитB очи, които виждатъ, които познаватъ този законъ на 
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великата свобода”. Да бAдемъ свободни, да знаемъ, че въ свBта 
трBбва да познаваме само единъ господарь - това трBбва да 
туримъ като мото на бAдащата култура. ЧовBкъ, който познава 
много господари, ще изпадне въ много престAпления, затова 
той трBбва да слуша само великото Слово, разумното Слово - 
Словото на Бога! НBкой казва: какво ще каже тогава нашето 
отечество? Кое е отечеството ви? - Въ свBта има само едно 
отечество, то е разумното отечество, на което глава е Господь, 
на което служители сA ангелитB, светиитB. Това е разумното 
отечество, дBто праведнитB и разумнитB хора носятъ Божието 
благословение. Само при такова разбиране може да се създаде 
една истинска култура, а при сегашното разбиране, тъй, както 
сегашнитB науки, разбиратъ нBщата, всBкога ще има едно 
самоизтрBбление, което създава нещастието на сегашния свBтъ, 
на съврBменния културенъ човBкъ. Туй не произтича отъ 
факта, че сегашното културно общество не съзнава това, че 
сегашната религия не съзнава това, всички го съзнаватъ, но не 
сA намерили методъ, по който да заработятъ и затова казватъ: 
не му е дошло още врBмето. Не, врBмето е дошло и за мене, и 
за васъ. Когато безсмъртната Божественна Любовь похлопа на 
нашето сърдце, на нашата душа и поиска отъ нази онази велика 
жертва на самоотрицание, ние трBбва да бAдемъ готови да 
дадемъ тази жертва. Вие казвате: какъ да се жертвуваме за 
Бога? За войната всички се жертвувате, за всичко друго се 
жертвувате, но когато дойде въпросъ да дадете великата 
жертва, щомъ дойде въпросъ за свободенъ изборъ, вие казвате: 
ще си помислимъ! 

“Блажени очитB, които виждатъ това, което вие видите”. 
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ОнBзи отъ васъ, у които съзнанието се събудило, не се 
спирайте тамъ, дBто сте сега. Тъй както малката ябълчна сBмка, 
посадена въ земята, постоянно расте и не се спира, така и 
човBкътъ, въ който се събудило Божественото, трBбва 
постоянно да върви напредъ, трBбва разумно да разглежда 
всички свои недAзи, които сAществуватъ дълбоко въ неговата 
душа. Божествениятъ човBкъ не трBбва да вижда злото въ 
свBта. За него злото въ свBта трBбва да бAде една сBнка, единъ 
поводъ да намBри доброто. Защо сAществува злото? Защото въ 
живота сAществува законъ на възмездие: съ каквато мBрка 
мBришъ, съ такава ще ти се възвърне. НBкой човBкъ ти 
причинява зло, защото нBкога и ти си му причинилъ зло, па 
макаръ и най-малкото. НBма човBкъ въ свBта, който да не е 
създаль нBкому зло. Божественото въ насъ цBли да разберемъ 
живота на другитB тъй, както разбираме своя животъ; да 
разберемъ сърдцата на другитB тъй, както разбираме и своето; 
да разберемъ душитB на другитB тъй, както разбираме и своята. 
Нима мислите, че онази вълчица, която седи при своитB 
вълченца, въ нея нBма любовь? И въ нея има любовь, само че 
по-ограничена. Единъ день и нейната любовь ще се развие по-
вече. И ако единъ день тази любовь и въ вълчицата, и въ 
всички хора се развие толкова, че тB се застAпватъ и за другитB 
тъй, както и за своитB, ето отдB ще дойде спасението на 
човBчеството. Ние сме силни въ Любовьта, но само за единъ 
моментъ, не за всички моменти. Азъ съмъ виждалъ много 
праведни хора, които вървятъ добрB до едно мBсто и послB 
казватъ: не си струва тъй да се живBе, не струва да води човBкъ 
такъвъ благочестивъ животъ, я да си попийнемъ, да му пуснемъ 



400 

 

края! И наистина, въ края на живота си тB живBятъ разпуснатъ 
животъ. Защо? Защото въ тBхъ нBма дълбоко разбиране на 
живота, въ тBхъ нBма послBдователность. Една млада лBкарка 
дава съвBтъ на една млада мома: ти си поживBй сега, докато си 
млада, че на стари години ще живBешъ споредъ морала, тогава 
ще живBешъ добъръ животъ, тогава ще живBешъ като старитB 
хора. Че какъ живBятъ старитB хора? - СтаритB хора живBятъ 
единъ егоистиченъ животъ. По-егоистични хора отъ старитB 
нBма. Ако мислитB, че на стари години ще живBете добъръ 
животъ, на крива посока сте. Докато сте още млади, можете да 
живBете добъръ животъ. Още отъ първата година на вашето 
раждане трBбва да живBете добъръ животъ, и на втората 
година, и на третата година сAщо, и тъй постепенно ще 
усилвате добрия си животъ кресчендо, та като дойдете до стари 
години да минете отъ състояние на буба въ състояние на 
пеперуда, да минете отъ едно състояние въ друго. ТAй че азъ 
прBпорAчвамъ едно учение, въ което да не говорите за 
старость, за остарBване. Ако остарBвате, азъ ви съжалявамъ, но 
ако остарBвате, за да минете като бубата отъ едно състояние въ 
друго - да възкръснете - азъ ви облажавамъ, азъ ви 
поздравлявамь. 

Христосъ казва: “Блаженни очитB, които виждатъ това, 
което вие виждате”. Казвамъ сега: дали вие вBрвате въ мене, 
или не, да оставимъ това настрана, но питамъ ви, дали вBрвате 
въ себе си? ВBрвате ли всички, че Господь ви е далъ умъ? 
ВBрвате ли всички, че Господь ви е далъ душа? ВBрвате ли въ 
душата? Виждали ли сте я? Онзи човBкъ, който има душа, не се 
дразни. Онзи человBкъ, който има душа не се нуждае отъ 
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любовьта на хората, той самъ е Любовь. Помнете, човBкъ, 
който търси любовьта на свBта, човBкъ, който търси 
удоволствията, той е човBкъ безъ душа. Какво придобива онази 
голBма яма, която търси водата, за да я напълни? - Нищо не 
придобива. Ние всинца трBбва да бAдемъ носители на 
Любовьта! За насъ е важно Богъ да живBе въ насъ, и ние да 
живBемъ въ Бога, да имаме общение съ Бога и да чувствуваме 
Неговата Любовь. Като чувствуваме тази Любовь въ себе си, 
като имаме общение съ Бога, това е красивото въ свBта! Когато 
видимъ, че единъ човBкъ люби Бога, това трBбва да ни радва. 
НBкой казва: азъ те обичамъ. Питамъ: ти обичашъ ли Бога? - 
Азъ не го познавамъ. Ако този човBкъ не познава Бога, ако той 
не може да обича Бога, азъ не вBрвамъ въ такъвъ човBкъ. 
ЧовBкъ, който не е въ връзка съ Бога, който не е почувствувалъ 
Божията Любовь, и който не е проявилъ своята Любовь къмъ 
Бога, той не може да прояви своята любовь къмъ никого. Той 
може да счита, че мисли, че има мисъль въ себе си, но това е 
една измама въ живота. Безъ Бога никой не може да мисли. 
Тази измама всички вие сте я чувствували. 

“Блажени очитB, които виждатъ това, което вие видите”. 
И благодарение само на тази Любовь, която ученицитB 

Христови видBха, тия хора можаха да пожертвуватъ живота си. 
Безъ Любовь човBкъ не може да пожертвува живота си. Безъ 
Любовь човBкъ не може да се учи. Азъ не говоря за любовьта 
въ обикновенъ смисълъ. СегашнитB хора у насъ се учатъ до 30-
та, до 40-та, най-много до 50 годишната си възрасть и като 
дойдатъ тия години, казватъ: сега да се учатъ младитB вече, ние 
старитB се научихме. ТBзи стари, обаче, постоянно изгубватъ 
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своитB капитали. ТB знаятъ това, което сA писали старитB 
писатели, а това, което сA писали новитB писатели, не го 
знаятъ. Само онзи човBкъ, който се учи отъ Бога, той е 
човBкътъ, у когото Божественото съзнание всBки день влага по 
нBщо ново. Туй знание иде непосрBдствено въ свBта. 
ПрBдставете си двB дBца, които изучаватъ живота. Едното дBте 
изучава живота по картини, а другото дBте всBки день го 
извеждатъ всрBдъ природата, на полето, тамъ да го изучава. 
Питамъ: кое дBте ще има по-реални схващания за живота? 
ПрBдставете си, че единъ човBкъ изучава живота въ 
кинематографа, а другиятъ го изучава реално, тъй както си е. 
Кой отъ двамата ще има по-точни схващания за живота? 
Колкото и да е точенъ кинематографътъ, все ще му липсва 
нBщо. Колкото единъ писатель и да е виденъ, колкото и да е 
психологъ, мAчно ще може да опише подробноститB които се 
криятъ въ гънкитB на човBшката душа. Колкото и да е виденъ 
единъ писатель моралисть, мAчно ще може да опише, въ какво 
седи великия моралъ. Има тънкости, които мAчно се подаватъ 
на описание. 

Ще ви приведа единъ примеръ за единъ светия, който 
живBлъ цели 20 години въ пустинята и дълго врBме се молилъ 
на Христа за своето спасение. Единъ день Христосъ му се 
явилъ и му казалъ: “Остава ти още само единъ день, когато ще 
ти се откриятъ всички тайни и ще се приберешъ горB на небето 
да живBешъ съ мене”. Напуща той своята хижа и тръгва съ 
радостно сърдце, че отива вече при Христа. По пAтя, обаче, го 
срBща една бBдна, болна вдовица съ дBтенце въ рAка, която му 
казва: “Азъ умирамъ, вземи моля ти се това дBте, и го спаси!” 
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Тя умира и остави дBтето си въ рAцBтB му! Светията си казалъ: 
“Нещастието на тази жена е и мое нещастие. Тя ме задържа да 
не отида на небето, като ми остави това дBте на рAцBтB”. 
Светията ималъ възможность да се освободи отъ това дBте, 
като го даде на други нBкои хора, но той го взелъ. И потекоха 
му двB сълзи отъ очитB, че не може да отиде на небето. 
Питамъ: какво спечели свBтията съ това дBте. - Той спечели 
една велика Истина. Въ това дBте бBше Христосъ. СлBдъ дълги 
страдания той разбра това нBщо. Съ това дBте го подложиха на 
изпитание, да видятъ, дали е готовъ на тази велика жертва. 
Колко братя и сестри казватъ: скAса ми се сърдцето, отиде 
всичко! Ти още не си изпиталъ тBзи страдания. Ти не си билъ 
още предъ прага на небето и да ти дадатъ това дBте, да видятъ, 
дали си готовъ на тази жертва. За колко глупости сме дали 
жертва, а за една истинска жертва не сме дали още нищо! Казва 
Христосъ: “Блажени сте, когато всички хули приемете”. 
Колцина се радватъ отъ това? Питамъ: колко отъ васъ сте 
претърпBли хулитB на обществото, на хората, на майка си, на 
баща си? Всички да ви изгонятъ отъ дома, а вие като излBзите 
на улицата, да благодарите за всичко това на Бога и да кажете: 
“Господи, благодаря Ти че всичко така се случи”. Вие казвате: 
“Господи, защо постAпиха съ мене така, колко жертви съмъ 
направилъ, а се отнасятъ тъй лошо?” Не, Господь ще ви даде 
това дBте въ рAцBтB. Тамъ е жертвата. Господь знае великия 
смисAль на злото, но за хората най-голBмата спънка въ свBта е 
именно злото. Когато Божествениятъ Духъ проникне въ това 
зло и го разложи, ние ще бAдемъ спасени. Когато човBкъ вземе 
надмощие надъ злото, той ще бAде спасенъ. 
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“Блаженни вашитB очи, които виждатъ това, което вие 
видите”. 

Какво видBха тия очи? - ВидBха, че Божествената Любовь 
проникваше въ злото. И действително, Христосъ изтърпB 
всичкото зло. И когато Го оплюха, охулиха, Той обърна очитB 
си нагорB къмъ Бога и каза: “Отче, азъ Ти благодаря. Прости 
имъ. Азъ разбирамъ великия законъ на Любовьта, но тB не я 
разбиратъ. Заради Твоята Любовь прости имъ!” Той не се 
молеше за себе си. “Блажени сте”, казва Той на своитB 
ученици, “заради това, което виждате”. 

И отъ съврBменнитB хора се изисква днесъ това, което 
Христосъ е направилъ. Питамъ ви: днесъ, 2,000 години слBдъ 
Христа, можете ли да направите сAщия опитъ? - Можете. 
Направили ли сте го? Казвате: още не му е дошло врBмето. 
Поне днесъ има 10 вакантни мBста за служби. Кои отъ васъ 
искатъ да ви назначатъ на тия служби? Говори се, че 
учителскитB мBста ще се съкращаватъ и това смущава 
учителитB. Ето, сега въ цBлия свBтъ има 10 вакантни мBста. 
Колко отъ васъ сте готови да ви назначатъ на тия служби? Отъ 
2,000 години до сега не се намBриха такива хора. И царе, учени 
хора, и свещеници, и владици нито единъ отъ тBхъ не си даде 
кандидатурата, понеже всички бBха заети съ много по-важни 
работи, та не обърнаха внимание на това. ТBзи мBста още 
чакатъ. Това сA 10-тB вакантни мBста, дBто седятъ 10-тB 
велики ДобродBтели. НадBвамъ се да дойдатъ вече 
кандидатитB. 

Блажени очитB, които виждатъ Бога, Който ни се открива, 
Който ни призовава на единъ великъ подвигъ на свBта, подвигъ 
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на онова велико благо, на онова абсолютно добро. Ние трBбва 
да бAдемъ абсолютно добри, абсолютно разумни. Разумни тъй, 
както Богъ е разуменъ; мAдри тъй, както Богъ е мAдъръ и 
благи тъй, както Богъ е благъ. Щомъ постAпваме така, ние 
нBма да казваме, че не можемъ да бAдемъ като Бога. Това е 
човBшката страна. Ние можемъ да бAдемъ едно съ Бога, да 
нBма раздBление между Него и насъ. Тъй както дBтето 
участвува въ организъма на своята майка, тъй и всBки отъ васъ 
ще участвува въ Божественото тBло. 

Блажени сте въ това, което виждате съ своето съзнание! Отъ 
всинца ни се изисква великъ подвигъ за великото 
самопожертвувание. Само тогава Богъ ще се открие въ тази 
велика свBтлина, която наближава да се яви прBдъ човBшкитB 
души. И когато се разкрие тази свBтлина, тогава ще дойде въ 
васъ вAтрBшна велика радость, вAтрBшно веселие, вAтрBшенъ 
миръ, което означава ставане, оживBване и възкресение. 

И Писанието казва: “Ще изтрия всичкитB имъ сълзи. И 
скърбьта имъ нBма да се спомене”. Тогава ще бAдете всBкога 
весели и радостни прBдъ Господа, всички ще се веселите и ще 
хвалите Бога. Христосъ казва: “Блажени вие, които виждате 
това, което предъ васъ сега се разкрива”. 

 
 

БесBда, държана отъ Учительтъ,  
на 19 юлий, 1925 г. въ гр. София. 
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Дава животъ - Скърбьта и радостьта. 
 

Ще прочета часть отъ 10 глава на Евангелието отъ Йоана. 
Истина, истина ви казвамъ: Който не влBзва прBзъ вратата 

въ кошарата на овцитB, но прBлазя отъ другадB, той е крадецъ и 
разбойникъ. (2) А който влBзва прBзъ вратата пастирь е на 
овцитB. (3) Нему вратарьтъ отваря; и овцитB слушатъ гласа му; 
и своитB овци по име зове, и ги извожда. (4) И когато изкара 
овцитB си вънъ ходи прBдъ тBхъ; и овцитB идатъ слBдъ него, 
защото знаятъ гласа му. (5) А слBдъ чужденецъ не щатъ оти, но 
ще побBгнатъ отъ него: защото гласа на чужденцитB не знаятъ. 
(6) Тази притча имъ рече Исусъ; но тB не разумBха що бB това 
което имъ говорBше. 

(7) Тогазъ пакъ имъ рече Исусъ: Истина, истина ви казвамъ 
че азъ съмъ вратата на овцитB. (8) Всички които сA дошли 
прBди мене крадци сA и разбойници; но овцитB ги не 
послушаха. (9) Азъ съмъ вратата: прBзъ мене ако влBзе нBкой 
спасенъ ще бAде, и ще влBзе и ще излBзе, и паша ще намBри. 
(10) Крадецътъ не иде освBнъ да открадне, да заколи, и да 
погуби: азъ дойдохъ за да иматъ животъ, и да го иматъ 
прBизобилно. (11) Азъ съмъ добриятъ пастирь: добриятъ 
пастирь душата си полага за овцитB. (12) А наемникътъ, който 
не е овчарь, на когото овцитB не сA негови, види вълка че иде, 
и оставя овцитB и бBга; и вълкътъ разграбя овцитB и разпръсва 
ги. (13) А наемникътъ бBга защото е наемникъ, и не го е грижа 
за овцитB. (14) Азъ съмъ добриятъ пастирь и познавамъ моитB; 
и моитB мене познаватъ. (15) Както ме познава Отецъ, и азъ 
познавамъ Отца; и душата си полагамъ заради овцитB. (16) И 
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други овци имамъ които не сA отъ този дворъ, и тBхъ трBбва да 
събера; и ще чуятъ гласа ми; и ще бAде едно стадо и единъ 
пастирь. (17) За това Отецъ ме люби защото азъ полагамъ 
душата си за да я взема пакъ. (18) Никой не ми я отнема, но азъ 
отъ самосебе си я полагамъ. Имамъ власть да я положа, и 
имамъ власть пакъ да я взема. Тази заповBдь приехъ отъ Отца 
си. 

Азъ ще се спра само върху думата “животъ”. Животътъ, това 
е най-великото благо, което човBкъ познава. И всички други 
блага се познаватъ само чрBзъ живота. Когато ние говоримъ за 
живота, подразбираме онова сAщественото, реалното, което не 
се губи. ДумитB сAществено, реално сA синоними. Реалното е 
отвънъ, сAщественото - отвAтрB. Но както външното се 
промBня, така и вAтрBшното се промBня. Животътъ има двB 
фази, и той се мBни външно и вAтрBшно. СлBдователно, 
външнитB промBни на живота съотвBтсвуватъ на вAтрBшнитB. 
А вAтрBшното измBнение на живота всBкога носи велико 
разширение въ съзнателния животъ. НBкой пAть ние казваме, 
че еди-кой си човBкъ се е измBнилъ. Какъ, външно или 
вAтрBшно? Има измBнения въ свBта, които ставатъ 
механически, безъ да взима участие съзнанието въ тBхъ. Единъ 
камъкъ може да измBни мBстото си несъзнателно. Една 
дъждовна капка може да капне тукъ или тамъ несъзнателно, но 
една човBшка мисъль, изпратена нBкAдB да помага, винаги 
идва съзнателно. Едно човBшко чувство, изпратено нBкAдB да 
помага, сAщо идва съзнателно. Отъ тукъ вадимъ заключение, 
че има разлика между всички сили, които се проявяватъ чрBзъ 
живота. Всичко, което става въ пробудената душа е съзнателно. 
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Ние взимаме тази душа като прBдстава на неизмBнната форма 
на живота, или сAщината на човBка. Това е човBшката душа. За 
да може човBкъ да разбира тази сAщина, трBбва да разбира 
самия животъ, който е вложенъ въ него. Не физическия 
животъ, той е външната страна на живота, но вAтрBшния 
животъ, духовниятъ животъ , великото, Божественото въ него. 
И когато ние говоримъ за това велико, Божествено начало въ 
човBка, нBкои мислятъ, че то е нBщо специфично. Не е така. 
Божественото именно е сAщественото въ живота. То е 
безсмъртниятъ животъ, а безсмъртниятъ животъ подразбира 
онова висше съзнание, което обхваща всички закони. 
СлBдователно, никоя външна сила не е въ състояние да 
видоизмBни живота и да внесе нBкаква дисхармония въ него. 

И тъй, животътъ трBбва да се разбира! Вие не можете да 
разберете Любовьта, докато не разберете живота. Животътъ е 
най-малката величина, най-малкото проявление, съ което 
започва Любовьта. Значи, животътъ е най-малката величина въ 
козмоса. Понеже хората не разбиратъ сAщината на живота, 
казватъ, че животътъ се измBнилъ. Ако измBрвамъ единъ платъ 
съ аршина и мBстя аршина по неговата дължина, аршина ли се 
мBни или плата по него? Аршинътъ не се мBни, той остава 
единъ и сAщъ, но само минава отъ една позиция въ друга, 
движи се по плата. И затова, когато нBкой казватъ, че животътъ 
се измBнилъ, азъ подразбирамъ слBдното: животътъ не се е 
измBнилъ, но измBнила се е само материята, която се измBрва, 
която се организирва чрBзъ живота ; измBнятъ се мислитB, 
които се проявяватъ чрBзъ живота; измBнятъ се чувствата, 
които се изразяватъ чрBзъ живота. Защото, въ дадения случай 
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всBка мисъль, всBко чувство, това сA елементи на единъ по-
висшъ животъ. 

Христосъ казва: “Азъ имъ давамъ животъ и то 
прBизобилно”. Какъвъ животъ? Обикновенъ животъ ли? Нима 
жабата не дава животъ на своитB жабчета? Нима птицата не 
дава животъ на своитB малки птиченца? Нима вълкътъ не дава 
животъ на своитB малки вълченца? Нима червеятъ не дава 
животъ на своитB малки червейчета? ТB даватъ животъ, но има 
степени въ живота. Истината е, че човBкъ трBбва да познава 
живота. СъврBменнитB хора още не сA се натъкнали на 
истинскитB прояви въ живота. Това, което съврBменнитB хора 
наричатъ животъ, това е още прBдисловие на истинския 
животъ. Ако въ вашата градина се влива една рBка пълна съ 
тиня, нима това е вода? Тамъ има вода, но пълна съ тиня. Тази 
вода, съ своитB утайки по-скоро ще внесе разлагане, смърть, 
отколкото животъ. СъврBменниятъ органически животъ, съ 
който хората се хвалятъ е животъ пъленъ само съ тиня, съ 
утайки и затова хората умиратъ, разлагатъ се. Материалниятъ 
животъ на хората азъ наричамъ “тинестия животъ”, съ който 
хората като се поливатъ, разлагатъ се и умиратъ на общо 
основание. И тогава ученитB хора казватъ, че животътъ 
почналъ да се разлага. Разлагане има въ материята, но въ самия 
животъ нBма разлагане. Животътъ разлага нBщата, но той самъ 
не се разлага. СлBдователно, първото проявление въ живота е, 
че въ него се проявява единъ съразмBренъ ритмусъ, едно 
разумно движение. Ето защо първиятъ ритмусъ въ живота е 
разумното движение. Туй движение се нарича волево разумно 
движение, което е отмBрено. Затова всBки човBкъ, който иска 
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да изрази живота, трBбва да има този ритмусъ на движение въ 
себе си. Когато човBкъ дойде да борави съ ритмуса на живота, 
той не трBбва да си прBдставлява, дали е младъ, или старъ. Той 
не трBбва да мисли, кога е роденъ и кога ще умре. Такива идеи 
не трBбва да влизатъ въ ума му. Когато стариятъ човBкъ мисли, 
че е старъ, животътъ му не може да има ритмусъ. Когато 
младиятъ човBкъ мисли, че е младъ, животътъ му сAщо не 
може да има ритмусъ. Ти ще прBстанешъ да мислишъ, че си 
младъ или старъ и ще почнешъ съ опитностьта на великия 
Божественъ животъ. 

И тъй, ритмусътъ е първото движение въ живота. Второто 
движение е разумностьта въ живота. Животътъ е разумно 
движение на Словото. ВсBко движение, всBко размBствание, си 
има особенъ звукъ, и когато човBкъ направи едно разумно 
движение, въ това разумно движение има и разумно слово. 
Както онзи цигуларь, който си движи разумно рAката по 
цигулката, дава смисълъ на музиката, така и човBшката рAка 
като се движи разумно, дава разумния животъ. Много 
съврBменни религиозни хора се спиратъ прBдъ науката и 
казватъ: насъ ни трBбва само Божествената наука, не ни трBбва 
човBшка наука. Въ свBта нBма никаква човBшка наука, а има 
само една, тя е Божествената наука. Науката може да бAде 
само въ такъвъ смисъль човBшка, както когато хората 
изкопаватъ златото отъ земята и си направятъ отъ него монети 
и разни други украшения и казватъ: това злато е наше! Колкото 
това злато е тBхно, толкова и науката може дъ бAде тBхна. Ти 
завързвашъ единъ волъ съ юларъ, държишъ го една година въ 
дома си и казвашъ: този волъ е мой. Твой? ОтдB го взе? - 
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Купихъ го. Какъ, може ли да се купува живота на вола? - Ти си 
играешъ съ една посрBдствена величина. По сAщия начинъ ти 
си играешъ и съ науката, като казвашъ, че не искашъ човBшка 
наука, а искашъ Божествена. Коя е Божествената наука?  Въ 
човBшката наука казватъ: 2 и 2 равно на 4. Въ Божествената 
наука казватъ: 2-тB си е 2. ДвBтB никога не може да бAде равно 
на 4. Въ човBшката наука казватъ: 5 по 5 равно на 25. Въ 
Божествената наука 5-тB си е всBкога 5, не може да бAде равно 
на 25. Въ човBшката наука казватъ: 6 по 6 равно на 36. Въ 
Божествената наука 6-тB си е всBкога 6, не може да бAде равно 
на 36. Сега мнозина отъ васъ могатъ да ми кажатъ: какъ така 6 
по 6 да не е равно на 36? Може и да е равно на 36, но кога? Азъ 
мога да взема нBколко огледала и да прBкарамъ вашата сBнка 
прBзъ тия огледала по такъвъ начинъ, че да се получаватъ 36 
отражения. ДобрB, но всички тия 36 сBнки или отражения на 
вашия образъ сAществени образи ли сA? Не, само единиятъ е 
сAщественъ. Тъй че когато ние казваме 5 по 5 е равно на 25, 
числото 25 е отражение на нBщата, а само числото 5 е 
истинскиятъ образъ. НBкой казва: знаешъ ли какво нBщо е 25 
гроша? - Зная, едно врBме съ 25 гроша можеше нBщо да 
направишъ, а сега съ 25 гроша нищо не можешъ да направишъ. 
Въ турско врBме съ 25 гроша можеше да купишъ нBщо, а днесъ 
съ 25 гроша не можешъ да си направишъ нито единъ обедъ, 
даже и една закуска не можешъ да си направишъ, нито пъкъ 
можешъ да си купишъ една паста отъ първокачественитB. 
Тогава казватъ: ние трBбва да разбираме Словото Божие, 
трBбва да разбираме дълбокия смисълъ на живота. Кой е 
дълбокиятъ смисълъ на живота ти? - Да имашъ този правиленъ 
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ритмусъ въ сърдцето си, че като станешъ сутринь да си 
радостенъ и да не започвашъ съ лошото въ хората: този е 
крадецъ, онзи е лъжецъ; този е вагабонтъ, онзи е вагабонтъ. 
Всички хора сA лоши, а само ти си добъръ. Всички хора сA 
лоши, то значи 5 по 5  е равно на 25, а само той е святиятъ 
човBкъ, числото 5. Че какъ тъй излBзоха тия вагабонти отъ 
тебе? Ако 25-тB сA вагабонти, то и ти, 5-тB, отъ когото 
излBзоха всички други, сAщо си вагабонтъ. За да бAде твоята 
репутация честна, трBбва и другитB да бAдатъ честни. Когато 
казваме, че хората сA лоши, въ какво седи лошевината имъ въ 
живота? Въ какво се проявява тя? ВсBки човBкъ може да стане 
лошъ за тебе, ако не изпълни едно твое желание. ВсBки човBкъ 
пъкъ, който изпълни едно твое желание, е добъръ човBкъ за 
тебе. Тази е мBрката, съ която вие мBрите нBщата. Ако единъ 
войникъ не изпълни задълженията къмъ отечеството си, както 
трBбва, той ще стане лошъ, но ако изпълни задълженията си 
както трBбва, той ще стане добъръ. Ако единъ учитель изпълни 
задълженията си къмъ гимназията тъй, както ги изискватъ отъ 
него, той е отличенъ, благороденъ човBкъ, но ако не ги 
изпълни, той е лошъ човBкъ. Ако единъ свещеникъ изпълни 
задълженията си къмъ църквата тъй, както тя ги изисква, ще 
кажатъ че той е отличенъ свещеникъ, но ако не изпълни 
задълженията си къмъ църквата, той е лошъ човBкъ. Тъй както 
мисли църквата, мBродавна ли е тя? Коя е сAщината, по която 
ние трBбва да мислимъ? Този, който убива другитB, за него е 
добрB, но когато него убиватъ, лошо е. Защо когато нBкое лошо 
дBйствие се върши по отношение на другитB, ние го намираме 
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за добро, а когато сAщото дBйствие се обърне по отношение 
насъ, ние не го удобряваме? 

СлBдователно, въ свBта има друга една норма, по която ние 
трBбва да живBемъ. Тя изисква да живBемъ споредъ 
Божествения животъ. ЗапримBръ, седятъ двама души, 
разговарятъ се и единиятъ отъ тBхъ казва на другия: ама ти не 
ме разбирашъ. Питамъ: могатъ ли да се разговарятъ двама 
души, които не се разбиратъ? НBкой говори, иска да ме убBди 
да повBрвамъ въ нBщо въ което не вBрвамъ. Казва ми 5 по 5  е 
равно на 25. Е, какъ мога да вBрвамъ въ това? Какъ мога да 
вBрвамъ, че ти, който седишъ предъ нBколко огледала и ми 
показвашъ едно отъ отраженията въ тия огледала, си друго 
нBщо отъ това, което представлявашъ въ действителность? 
НBкой казва: ами какъ така да не ми вBрвашъ? Мене духътъ ми 
говори, азъ разбирамъ добрB нBщата! Какво нBщо е Духътъ? - 
Духътъ дава свBтлина. Хубаво щомъ, Духътъ ти говори, щомъ 
Духътъ дава свBтлина, нека довечера ние двамата, като 
философи, да си почетемъ безъ свBтлина. Той казва: 
свBтлината на свBщьта е нищо, но да знаешъ, какво нBщо е 
свBтлината на Духа! Въ такъвъ случай, довечера ще дойда при 
тебе, ще изгасимъ лампата и ще четемъ на свBтлината на Духа. 
Загасваме лампата, но не може да се чете. Защо? Нали Духътъ 
ти говори, нали той ти дава свBтлина? Значи духътъ, това не е 
философия! ТрBбва да знаешъ, че това, което азъ говоря и това, 
което ти чувашъ, това е Духътъ, а това, което не чувашъ то е 5 
по 5 равно на 25. Това, което мислишъ и чувствувашъ, това е 
Духътъ, а другото нищо, то е отражение, то е 5 по 5 равно на 
25, или 6 по 6 равно на 36. Искамъ да разсAждавате здраво! 
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Азъ днесъ ви държа една философска беседа, понеже 
виждамъ, че сте учени хора, както едно врBме апостолъ Павелъ 
казваше на онBзи културни атиняни: “понеже виждамъ че сте 
много учени хора, много културни, искамъ да се поразговоря, 
да пофилософствувамъ малко съ васъ. Искамъ да бAдете тъй 
добри, да ме изслушате да ви поговоря малко за Този Великия, 
Единния Богъ”. И азъ днесъ ще ви говоря като на хора съ много 
знания. Да не ме разбирате криво, да мислитB, че това е 
ирония. Не, наистина вие сте учени, много учени хора. Когато 
единъ ученикъ почне предъ учителя си да доказва, че той знае 
нBщата, разбира се, че той знае нBщата, разбира се, че той е 
ученъ, знае много нBщо, равенъ е на учителя си. Тъй както ние 
разбираме нBщата, това сA разни положения, които 
сAществуватъ въ свBта. Отраженията въ тBзи огледала могатъ 
дъ бAдатъ по-малки и по-голBми. Ако предметътъ е по-далечъ 
отъ огледалото, отраженията се виждатъ по-малки; ако 
предметътъ е по-близо, отраженията се виждатъ по-голBми. 
НBкои хора въ живота си се виждатъ по-голBми, а други по-
малки. Защо? Азъ тълкувамъ това по слBдния начинъ. Когато 
нBкой човBкъ се вижда много голBмъ, и гласътъ му се чува 
добрB, това показва, че той е прBдъ първото огледало още, 
значи отражението му е голBмо; щомъ нBкой човBкъ се вижда 
много малъкъ, и гласътъ му се чува слабо, той е прBдъ 
четвъртото или петото огледало и отражението му е малко. Ние 
тогава казваме на най-отдалечения: викай по-високо, да ти се 
чуе гласа! ДобрB, ако ти си едно отражение отъ четвъртото или 
петото огледало и говоришъ, можешъ ли да кажешъ нBщо 
много хубаво? Ако единъ поетъ напише единъ хубавъ сонетъ, 
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или една хубава любовна пBсень или възпBва душата, или 
мBсечината, може ли да се прочуе? - Може. Мнозина хора 
започватъ да декламиратъ, да цитиратъ неговитB стихове. 
Питамъ: всички тия хора поети ли сA? Не, тB не сA поети, но 
единъ и сAщъ поетъ говори, въ една и сAща форма, но сA 
хиляди гласове. ДB кого срещнешъ, все мBсечината възпBватъ. 
Казвамъ: това е повторение, това е еднообразие въ свBта. 
Питамъ: еднообразието не отегчава ли? Казва: чакай де, менъ 
Духътъ ми говори. Какво ти говори? - Че трBбва да бAда 
добъръ. Срещна втори нBкой , и той казва сAщото: менъ 
Духътъ ми говори. Какво  ти говори? - Че трBбва да бAда 
добъръ.Срещна трети, пакъ сAщото говори. Това е сAщиятъ 
поетъ, който възпBва мBсечината. Питамъ: като казвате, че 
трBбва да бAдете добри, съ това изчерпахте ли въпроса? 
Разбрахте ли философията на живота? НBкой поетъ напише 
нBкои работи, но и той не ги разбира, самъ не знае какво е 
писалъ. Шекспиръ писалъ нBкои сAчинения, но самъ не е 
знаялъ, какво иска да изрази чрBзъ тBхъ, а седнатъ нBкои 
коментатори, да коментиратъ, какво искалъ да каже Шекспиръ 
въ своитB съчинения. Господь направилъ свBта и само Той 
знае, защо го направилъ, а седнемъ ние да коментираме, защо 
допусналъ злото и доброто въ свBта, защо допусналъ нBкои 
работи а други не допусналъ и т. н. Господь не създаде хората 
да философствуватъ въ свBта, но ги създаде при днешнитB 
условия да се учатъ и да живBятъ разумно. Господь имъ каза: 
“Ще гледате на сAщественото въ свBта, а нBма да гледате на 
отраженията въ тия огледала. Мисловниятъ свBтъ на днешния 
човBкъ ние наричаме “фантазиране”. НапримBръ, седналъ 
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нBкой младъ човBкъ да фантазира, че ще стане ученъ, красивъ 
човBкъ, и тъй както е русъ, съ сини очи, съ заострени тънки 
некти, всички ще го харесватъ. ПослB, мечтае, че ще свърши 
нBколко факултета, ще знае философия, геология, ще стане 
добъръ музикантъ, художникъ, ще пише хубави работи, 
знаменитъ поетъ ще стане; но дойде до огледалото, въздъхне 
си, изпъшка си и се отдалечава. Разхожда се изъ стаята, но на 
другия день, гледашъ, вади си главата отъ мината, отишълъ 
тамъ да копае вAглища. Обаче, нито едното, нито другото 
положение е реално. Никой не може да ме застави да слBза 
долу въ рудницата да копая! Казватъ: такива сA условията. Не, 
ти можешъ да мечтаешъ и да не мечтаешъ, но трBбва да 
знаешъ, че изборътъ е по твоя свобода. Ти ще излизашъ отъ 
едно мBсто и ще влизашъ въ друго. Не е лошо, че моето лице 
има отражения, но тия отражения трBбва да ме познаватъ. 
Отражението има това качество, че винаги познава 
реалностьта. Огледалото казва, за да бAдешъ реаленъ въ моя 
умъ, винаги трBбва да седишъ прBдъ моето лице, защото само 
тогава може да имамъ истинско понятие за тебе. 

Ако азъ философствувамъ по този начинъ, мога да извадя 
такива изводи отъ живота на човBка и отъ неговата мисъль, че 
съвсBмъ да ви обезсърдча. Вие казвате: животътъ не струва 
нищо. Значи, мBрката съ която вие мBрите нBщата, не струва 
нищо. МBрката на живота ви не струва нищо. Щомъ казвате, че 
животътъ не струва нищо, тогава коя е вашата мBрка, съ която 
меритB нBщата? Нека имаме една единица мBрка, съ която да 
мBримъ. И най-послB, ние започваме да споримъ, дали 
животътъ е физически или духовенъ. Животътъ не може да 
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бAде нито физически, нито духовенъ. Той може да има 
физическа форма, може да има и духовна форма, но животътъ 
самъ по себе си нBма само една форма, но безброй форми и то 
толкова много, че и ангелитB не знаятъ, колко сA. Ако вие, 
като естественици разглеждате подъ микроскопъ формитB на 
живота, ще видите, че въ природата сAществуватъ толкова 
малки формички, безброй отъ които могатъ да се наредятъ на 
върха на иглата, и пакъ да не се виждатъ. ПрBдставете си, 
колко много форми още ще сAществуватъ, като се изкачвате 
постепенно по лBствицата на живота. Неизброими сA формитB 
на живота, и то една отъ друга по-красиви! Но красотата на 
нBщата не е въ формитB а въ този вAтрBшенъ Божествен 
животъ, който се крие въ тBхъ. Затова, въ всBки животъ има 
само единъ моментъ, въ който може да се схване реалностьта. 
Щомъ се схване реалностьта човBкъ минава отъ едно състояние 
въ друго. СлBдователно, ти ще живBешъ въ една форма до 
тогава, докато можешъ да схванешъ онзи реаленъ лAчъ на 
живота, онзи реаленъ лAчъ на свBтлината. НBкои питатъ: защо 
живBемъ? - За да схванете онзи реаленъ лAчъ на живота и да 
минете отъ едно състояние въ друго. Само така ще разберете 
реалностьта на онзи великъ Божествен животъ, който се таи въ 
васъ. Значи, реалностьта не е въ формата на нBщата. Азъ не 
съмъ противъ формитB на живота, азъ не съмъ и противъ 
човBшката наука, но казвамъ, че онзи, който изучава човBшката 
наука, трBбва да има велико смирение. Вие не искате да 
изучавате човBшката наука, но се ползвате отъ всички нейни 
изобрBтения, ползвате се отъ шапкитB и, отъ обущата и, отъ 
всички пAтни и други съобщения - коли, автомобили и т. н. и 
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казвате най-послB: азъ не давамъ нито петь пари за човBшката 
наука. Не давашъ петь пари за себе си, а не за човBшката наука. 
Когато единъ великъ философъ работи върху нBкоя теория, азъ 
работя заедно съ него. Азъ съмъ само зритель, внушавамъ му, а 
той работи. Ако единъ майсторъ дрехарь шие една дреха, той 
ли е майсторътъ, или азъ, който носи дрехата! Ако не съмъ азъ, 
той нBма да е никакъвъ майсторъ. Когато единъ философъ 
пише една теория, азъ му казвамъ: ти ще напишешъ една 
теория за мене, азъ ще я туря на себе си, ще я облBка и ако е 
хубава, ще я нося прBзъ цBлия си животъ и по този начинъ ще 
ти я платя. СлBдователно, у насъ трBбва да има онова крайно 
смирение да се учимъ. Въ българитB, между всички ученици 
има единъ навикъ да употрBбяватъ въ езика си чужди думи, 
повече отъ латински и гръцки. НапримBръ, козмосъ, 
хиперестезия, ексмоза, ендосмоза, филиотика и т. н. И тогава 
нBкой пита: Ти знаешъ ли какво нBщо е саркосъ? - Зная го. Ами 
знаешъ ли какво е немосъ? Въ саркосъ има болка, а въ немосъ 
има мисъль. Когато дойде саркосъ коремътъ става голBмъ, а 
когато дойде немосъ, умътъ става голBмъ. Всички идеи трBбва 
да съдържатъ въ себе си животъ, трBбва да иматъ смисълъ. 
Идея, която не носи животъ въ себе си, не е идея. Въ всBка идея 
ти ще схванешъ само една мисълъ; въ всBка идея ти ще 
схванешъ само едно чувство. Въ всеки животъ ти ще 
направишъ само едно добро дBло, но това дBло ще те прBкара 
отъ едно състояние въ друго. НBкой казва: да, но азъ съмъ 
направилъ хиляди добрини. Хиляди добрини си направилъ, но 
всички тия добрини пакъ ще те вкаратъ въ ковчега, въ гроба. 
Истинското добро никога не умира, то носи животъ въ себе си. 



419 

 

Животъ, на който формитB се разрушаватъ, не е животъ. Не си 
правете илюзии! Ако днесъ имамъ една идея за Бога и утрB я 
загубя, това не е животъ. Когато азъ схвана истинската идея за 
Бога, въ мене ще настане такъвъ трепетъ, такава свBтлина, че 
ще имамъ възможность да направя истинска жертва. Тогава въ 
мене нBма да има никакви противорBчия, и азъ ще съмъ готовъ 
да направя всBкакво добро. И когато хората ми говорятъ много 
лоши работи, азъ ще мога да филтрирамъ всички тBхни думи и 
ще изнеса истинската идея, която се крие въ тBхъ. НBкой ми 
казва: ти си вагабонтъ, ти си простакъ, невBжа, ти си тAпакъ, 
ти трBбва да се прBобразишъ, да се трансформирашъ, да се 
съобразявашъ съ наредбитB и законитB на обществото и т. н. 
Азъ казвамъ: братко, всичко това сA философски изречения. 

И Христосъ казва: “Азъ имъ давамъ Животъ”. На кои? Той 
дава животъ на онBзи, които искатъ да намBрятъ пAтя на 
Истината, която ще ги направи свободни. Истината именно е 
истинската форма, която носи живота. Защо търсимъ живота? 
Само истинската форма на живота може да ни даде разумность, 
свобода и просторъ. Просторътъ е необходимъ за живота ти. 
Малкиятъ животъ се простира въ малки форми, а великиятъ 
животъ изисква велики форми. Като казвамъ велика форма, 
подразбирамъ форма, която е сложна въ себе си. НBкоя форма 
може да е малка, но въ сAщность сложна. Истин-скиятъ 
животъ изисква сложна форма. По какво се отличава живота на 
човBка отъ тоя на по-нисшитB сAщества? Неговиятъ животъ е 
съ хиляди пAти по-сложенъ отъ тоя на мравитB напримBръ, на 
птицитB, на млBкопитающитB и т. н. Сложенъ е човBшкиятъ 
животъ! Въ него има по-други разбирания отъ тия на 
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животнитB. И животнитB съзнаватъ, но тB виждатъ само 
формата на живота, тB не разбиратъ, че въ него има смисълъ че 
има изобщо по-великъ животъ отъ тBхния. Животътъ на хората 
е сложенъ, но животътъ на ангелитB е още по-сложенъ отъ 
тBхния. ТB виждатъ нBща, които ние не виждаме. Тия работи, 
които съставляватъ за тBхъ смисълъ, за насъ не съставляватъ 
нищо, или нBматъ особенъ смисълъ. Една малка звBзда за насъ 
прBдставлява само единъ малъкъ микроскопически дискъ, 
когато за единъ ангелъ тя прBдставлява една планета съ 
милиони, милиони разумни сAщества въ нея. За тази звBзда 
ние казваме: трепти тази звBзда. Но не е само това. Въ нея 
трептятъ милиони, милиони разумни сAщества, отъ една по-
висока култура отъ нашата. Има и други сAщества като насъ, 
които не схващатъ това положение. Има много сAщества, 
които гледатъ на въпроситB като насъ, даже тB ни елиминиратъ 
и казватъ: земята нBма никакъвъ смисълъ, тя нBма никаква 
цBна. Като не схващаме дълбокия смисълъ на живота, ние 
губимъ кредита отъ онBзи истински разумни сAщества, които 
носятъ истинския Божественъ животъ, и които ни даватъ 
знанията. 

Първото важно нBщо въ живота ви е, да искашъ да знаешъ 
живота на другитB хора, защото е и твой животъ. Ти трBбва да 
знаешъ смисъла на живота, понеже е по-висшъ, отколкото си го 
прBдставлявашъ. Въ тази реалность, въ която живBете, ако 
речете да направите единъ несполучливъ опитъ, вие може да се 
осакатите. Отъ този опитъ ще видите, че има една опасность въ 
неестественитB илюзии на живота. Ако вземете едно огледало 
да се огледате въ него и послB съ единъ парабелъ стрBляте въ 



421 

 

вашето отражение, вие ще осакатите своя образъ, ще осакатите 
живота си. Въ дадения случай вие ще произведете една 
дисхармония въ ума си. Ето защо, когато нBкой пAть казвамъ, 
че не трBбва да мислите, нито да говорите лошо за нBкой 
човBкъ, какво подразбирамъ? Когато говорите лошо за нBкой 
човBкъ, вие говорите лошо за неговото отражение или за 
неговия недBйствителенъ образъ, и по такъвъ начинъ 
осакатявате истинския му образъ.  Като знаете това, вие не 
трBбва да говорите лошо за никого, защото образътъ на всBки 
човBкъ е свещенъ. Макаръ, че тия лоши думи да се отнасятъ до 
неговото отражение, все-таки можете да му напакостите нBщо. 
Така се осакатяваме ние. Често азъ виждамъ нBкой човBкъ се 
хваналъ за главата, казва: МAчно ми е нBщо. И тогава казвамъ: 
дB е истинската философия на нBщата? Какъ ще се установи 
тя? Казвашъ: вBрвамъ въ Единнаго Истиннаго Бога. ВBрвашъ 
въ Единнаго Истиннаго Бога, а не живBешъ споредъ Единнаго 
Истиннаго Бога. ВBрую безъ животъ не е вBрую. Животъ 
трBбва! 

Ще ви дамъ единъ примBръ за уяснение на мисъльта си, 
понеже мисъльта ми е малко интенсивна, естествено е, при 
това, че всBка интенсивна мисъль, понеже прBдизвиква 
разширение въ съзнанието, не може изведнажъ да се схване, не 
може да има практическо приложение. Ако не слBдите хода на 
мисъльта, вие ще се намBрите въ положението на ученици, 
които само пишатъ и изтриватъ. Напише нBщо на дъската, 
вземе гAба послB и го изтрие. Пакъ пише нBщо, пакъ го изтрие. 
Казвамъ: не е така! Отново напише, пакъ го изтрие. Не, слBдъ 
като напише нBщо, колкото и да е глупаво, трBбва да го остави, 
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вие ще познаете, дали е вBрно то или не. НBмашъ право да 
изтривашъ нBщо, до като не напишешъ друго. НBмашъ право 
да ядешъ въ нBкоя гостилница, докато не си платишъ. Дали 
имашъ пари да си платишъ, или не, то е другъ въпросъ, но тури 
въ ума си мисъльта, че ще платишъ на този гостилничарь и то 
много добрB. Вие казвате: а, той е гостилничарь, може и да не 
му се плати. Не, азъ трBбва да си платя на всBка цBна. 
Представете си, че азъ съмъ една млада, 21 годишна мома, не 
опитна въ живота, която съмъ тръгнала хубаво облBчена, съ 
нова шапка, нова рокля, ходила съмъ на разходка и по едно 
врBме искамъ да се отбия въ нBкоя гостилница да си хапна. 
ВлBза вAтрB, нахраня се, но нBмамъ пари да платя. Искамъ да 
отида дома си да взема пари, и въ този моментъ ми идва една 
свещена идея, приближавамъ се при гостилничара и му 
казвамъ: Азъ нBмамъ сега пари, ще отида дома си да взема, но 
за да ти покажа, че съмъ честна, ще те цBлуна. Тъй, както те 
цBлувамъ, тъй съмъ честна и ще ти платя”. Вие си казвате, като 
философи: а, млада мома! Да, но този гостилничарь, я разбира, 
той се зарадва и казва: “Много съмъ щастливъ, че посBтихте 
гостилницата ми. ЗаповBдайте и втори пAть”. Не взимайте този 
примBръ въ лошъ смисълъ. Мога да ви прBдставя и обратния 
случай. Отива въ сAщата гостилница една млада мома, но 
дебела, съ дебели устни, криви очи и казва на гостилничара 
сAщото, както и първата, но той я отблъсва, изпAжда я навънъ 
и казва: втори пAть да не идвашъ въ гостилницата ми. 

Вие сега се смBете, но то не е за смBхъ. Вие разсAждавайте 
философски и казвайте: умоветB ни трBбва да сA пълни съ 
истински благородни мисли, а лъжливитB мисли трBбва да 
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изхвърляме навънъ. КрасивитB моми, които ни цBлуватъ, това 
сA благороднитB, възвишенитB мисли, а ония моми съ 
дебелитB устни, това сA лъжливитB мисли, които трBбва да се 
изхвърлятъ навънъ и втори пAть да не се приематъ. 
ПослBднитB прBдставляватъ грозотията въ свBта. Защо 
грозната и хубавелката мома не приемаме еднакво? Грозотията 
въ живота произтича отъ промBнитB на самия животъ. 
СлBдователно, грозотията въ живота прBдставлява 
материалния животъ, материалнитB форми. Злото въ свBта, 
това е граница на прBходното състояние въ развитието на 
формитB. Значи, всички прBходни стадии въ развитието, това 
сA все зло. Материята се разлага, това е зло, но слBдъ туй се 
освобождава животътъ, като минава въ една нова фаза. Значи, 
въ първо врBме се образува линия на деформирането, и слBдъ 
това се образува линия на оформяването. СлBдователно, при 
линиитB на стария животъ образитB сA грозни, а отъ тамъ дBто 
започва новия животъ, образитB сA красиви, и дохождатъ въ 
пълната си красота при Божествения животъ. 

Ние се стремимъ къмъ доброто. Защо? - За да може нашия 
животъ да намBри онзи пластиченъ изразъ, който е изразъ на 
Божествения животъ. Доброто е форма. Безъ доброто животътъ 
не може да се прояви. Първата форма на живота е доброто. 
Втората форма на живота е мисъльта. Животътъ не може да се 
прояви безъ доброто и безъ мисъльта. Безъ тия двB форми той 
не може да стане елементъ на съзнанието ни. Азъ не гледамъ 
какъ Богъ разбира работитB. Той ги разбира много добрB, но 
гледамъ, какъ азъ ги разбирамъ, и какъ трBбва да ги разбера. 
Доброто за мене е една необходима Божествена форма, за да 
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мога да разбера Божествения животъ и да придобия радостьта. 
Истинската мисъль е втората форма, сAщо тъй необходима за 
моята душа, за да разбера другата половина на сAщия животъ, 
за да придобия великото благо, което търся. ТрBбва да бAдемъ 
добри, за да може да се изрази Божествения животъ въ насъ. 
Този животъ е единъ изворъ. Щомъ този изворъ не тече, тогава 
нBмаме животъ. Ако ние сме добри, Божествения животъ ще 
излBзе отъ насъ, и тогава всички хора, които сA въ хармония съ 
насъ, ще се напояватъ отъ Божествения животъ, и тB ще се 
радватъ. Тогава знаете ли какъ ще се прBплете нашия животъ. 
ВсBки красивъ животъ ще мине прBзъ твоя животъ, за да внесе 
онBзи сокове, отъ които твоитB мисли и чувства ще растатъ и 
ще се развиватъ. Ако ние не внесемъ доброто като единъ 
основенъ елементъ, въ който Божествениятъ животъ може да се 
прояви, ние сме осAдени на страдания, разрушения и смърть. 

Втората фаза на живота е истинската мисъль, която ние 
наричаме Божествената идея. Тя е сAщо тъй необходима за 
насъ, понеже трBбва да мине прBзъ нашия животъ като 
свBтлина. Затова всички трBбва да бAдемъ добри. Ние сме 
добри, само че не се проявяваме. Ние сме като нBкой богатъ 
човBкъ, който затворилъ паритB си, пази ги за стари години. 
Пари за стари години не се пазятъ. ПаритB трBбва да се турятъ 
на работа, за да се създаде благо на всички хора. Защо паритB 
сA направени крAгли, валчести? - Да могатъ да обикалятъ 
свBта и да се използватъ разумно. ТB трBбва да се търкалятъ, а 
не да седятъ затворени на едно мBсто. Ако имамъ единъ 
наполеонъ, кое ще е по-хубаво да направя съ него: да го 
затворя въ кесията си или да го дамъ на нBкой да го използва за 
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работа? Азъ бихъ прBдпочелъ да дамъ този наполеонъ нBкому, 
да го оживи, отколкото да седи въ касата ми мъртавъ. Този 
човBкъ ще каже: твоятъ наполеонъ оживB, а касата никога нBма 
да каже това нBщо. СлBдователно, хората трBбва да станатъ 
живи каси. Кога ще стане това? - Когато всичкото богатство 
влBзе вAтрB въ насъ. Ние минаваме вече въ нова фаза на 
живота. Ние не се нуждаемъ вече отъ мъртвото злато, отъ 
физическото злато. Ако въ кръвьта ви се събере повече 
органическо желязо, то ще ви причини болка, страдания. Васъ 
ви трBбва сега органическо и психическо злато въ кръвьта. 
НBкои отъ васъ които ме слушатъ сега, ще кажатъ: азъ отъ кои 
съмъ? 

Въ свBта има двB категории души. ЕднитB отъ тBхъ които 
вървятъ по права линия, ние наричаме мAже. ТB вървятъ по 
правия, по кAсия пAть, затова френологически и 
физиологически тBхнитB лица сA продълговати, рAцете имъ 
сAщо - у тBхъ изобщо прBобладаватъ правитB линии. КривитB 
линии въ тBхъ сA изпочупени. ДругитB души вървятъ по криви 
линии, по една вAтрBшна спирала около правата линия. ТBхъ 
наричаме жени. Около една права линия всBкога се образува 
една спирала. СлBдователно, правата линия е перпендикуляръ 
на спиралата. Около една права линия всBкога ще има крива 
линия. Значи, около който и да е мAжъ все ще се върти нBкоя 
жена. НBкой казва: да ме пази Господь, жена не ми трBбва! Ти 
си мAжъ, т. е. права линия и като така, все ще има една крива 
линия около тебе. Ако кривата линия не сAществува, ти не 
можешъ да се проявишъ. Защо? Защото кривата линия, жената, 
това е доброто въ свBта. Правата линия, мAжътъ, това е 
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мисъльта въ свBта. И затова казвамъ: ако доброто въ свBта 
изчезне, ще изчезне и мисъльта. Кое се е родило по-рано въ 
свBта? - Въ Божествения свBтъ по-рано се е родило доброто, и 
послB мисъльта, а въ човBшкия свBтъ по-рано се е родила 
мисъльта, и послB доброто. НBкой казва: азъ трBбва първо да 
мисля и послB да правя добро. Казвамъ: първо трBбва да 
направишъ доброто и послB да мислишъ. Кое е по-добрB: да 
мислишъ по-рано и послB да направишъ доброто, или да 
направишъ доброто и послB да мислишъ? Азъ мисля, че е по-
добрB да изхарча първо паритB си за бBднитB хора и послB да 
мисля, какъ ги изхарчихъ. Защо? Ако остане първо да мисля и 
послB да ги харча за бBднитB, азъ нBма да направя това добро. 
Като ги раздамъ тогава ще седна да мисля кому дадохъ и ще си 
кажа: на този дадохъ, на онзи дадохъ. И току вижъ, тия хора ще 
се изпрBчатъ насрBща ми, ще се усмихнатъ и ще кажатъ: 
братко, тBзи пари не сA изгубени, тB сA въ нашитB банки, 
единъ день ние можемъ да ти ги върнемъ назадъ. Вие казвате: 
споредъ новия моралъ по-добрB е да направишъ доброто, че 
послB да мислишъ. Ще дойде слBдъ това нBкой и ще каже: не, 
по-добрB е първо да мислишъ и слBдъ това да направишъ 
доброто. Азъ казвамъ другояче: безъ животъ нито можешъ да 
мислишъ, нито добро можешъ да правишъ. СлBдователно, 
веднъжъ живBя, азъ едноврBменно и добро правя и мисля. Тъй 
седи въпросътъ. Азъ живBя, възприемамъ Божествения животъ, 
и тогава доброто съставлява за мене една необходимость; и 
мисъльта сAщо съставлява за мене една необходимость. Богъ 
мисли, и азъ мисля. Богъ прави добро, и азъ правя добро. Какво 
ще правя да не мисля? Господь не мисли ли? Азъ по-горB ли ще 
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бAда отъ Бога? Ами като видя тBзи хубави свBтове, да не 
мисля ли? Ами като наизкочатъ прBдъ мене онBзи хубави 
моми, да не мисля ли? ЦBла нощь ще мисля, коя е по-хубава, и 
коя не. Ще кажатъ нBкои: ами отдB се взеха тия моми? Какъ, 
безъ моми можешъ ли да мислишъ? Като казвамъ моми, азъ 
разбирамъ доброто въ свBта. Казватъ за нBкого: той все за жени 
мисли! Ами какво нBщо е жената? НBкой казва: азъ зная, какво 
нBщо е жената, тя цBлъ день готви. Слушай, азъ познавамъ 
твоята жена, но тя съвсемъ не знае да готви. Тази, която ти 
знаешъ, че готви, тя е твоята кашаварка, твоята слугиня, а 
сAщинската ти жена никога не си цапа рAцBтB съ готвене. По 
нBкой пAть само тя прави такива малки бонбонки по сливитB, 
по крушитB и по другитB плодове, слBдъ което тB узрBватъ. Тя 
само пипне или съ духане си служи. Духне върху тBхъ, и тB 
узрBватъ. Това, което наричатъ жена, това е Божествената 
ДBва, това е Божествениятъ Духъ, Който работи въ свBта. Въ 
Божествения свBтъ жената работи, мAжътъ го нBма тамъ. Той 
работи въ физическия свBтъ. Вие мAжетB ще кажете: дB сA 
тBзи, жени побелBха ни главитB отъ нашитB! - ТB работятъ въ 
духовния, Божествения свBтъ. Вие трBбва да знаете, че Духътъ, 
това е онзи мекиятъ елементъ, доброто въ свBта. Когато Духътъ 
дойде, Той не философствува, но ще ти каже: “Ти си скърбенъ, 
но ние ще прBмахнемъ твоята скърбь. Ти ще станешъ тъй 
добъръ, както съмъ и азъ”. Когато си скърбенъ и ще си кажешъ: 
“Нека да поутихна малко въ себе си че тогава ще прочета нBщо 
отъ Писанието, ще се помоля на Бога” - още тозъ часъ Духътъ 
ще ти проговори, или ти е проговорилъ вече. Той ще ти каже: 
“Ела съ мене азъ ще те заведа на едно мBсто при другъ нBкой 
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по-скърбенъ отъ тебе и тогава, ти съ своята по-малка скърбь, и 
той съ своята по-голBма скърбь ще се зарадвате и двамата. 
Само скърбитB раждатъ радоститB. Такъвъ е законътъ въ 
духовния свBтъ - обратенъ на този въ физическия свBтъ. Само 
скърбнитB хора се радватъ, и само радостнитB хора скърбятъ. И 
тогава азъ казвамъ: вие, радостнитB, ще скърбите, а вие, 
скърбнитB, ще се радвате. Какъ ще бAде тази работа? Казвамъ: 
вие, богатитB, ще осиромашBете, съ желBзни гребени ще се 
рBшите, а вие бBднитB ще забогатBете. Вие, слабитB, силни ще 
станете, а вие, силнитB, слаби ще станете. Тогава? Казвамъ: 
вие, философитB, глупци ще станете, а вие, глупавитB, 
философи ще станете. Сега, нBкои отъ васъ, които сте учени, не 
ви харесва това нBщо, но ония отъ васъ, които сте глупави, 
които не сте свършили никакъвъ факултетъ, ще кажете: значи, 
ние свършихме вече единъ факултетъ. Не, не е така. ЧовBкъ 
трBбва да стане много ученъ и много простъ, за да научи тBзи 
двB противоположности въ живота. Той трBбва да бAде много 
радостенъ и много скърбенъ, за да опита тBзи двB форми на 
живота. ТBзи двB форми представляватъ доброто и мисъльта. 
Доброто се ражда всBкога въ скърбнитB хора. Туй трBбва да 
знаете! Само скърбьта ражда доброто. И когато ние говоримъ 
за онази мирова скърбь, подразбираме, че въ мирова скърбь 
именно се ражда великото Божие добро. Затова и свBтътъ 
скърби. Защо е скърбьта? - За да роди доброто. Защо е 
радостьта? - Радостьта ражда светата Божия мисъль. Защо се 
радвамъ? - За да се роди Божията мисъль въ тебе. И като се 
роди тази мисъль, тя ще свBтне въ тебе, ти ще четешъ въ твоята 
книга, а Духътъ ще заговори на твоята душа. НBкой се радва. 
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Защо? - За да се роди въ него доброто отъ Божествения свBтъ. 
Разбрахте ли сега, защо трBбва да се радвате и скърбите? Това 
е философия! Ако разбирате живота така, той ще има смисъль 
за васъ. 

И тъй защо трBбва да скърбя? - За да се роди доброто въ 
мене. Защо трBбва да се радвамъ? - За да се роди Божията 
мисъль въ мене. Защо трBбва да се радва този братъ или тази 
сестра? - За да се роди мисъльта въ тBхъ. Защо трBбва да 
скърби този братъ или тази сестра? - За да се роди Божието 
добро въ тBхъ. Това е обяснението на скърбьта и радостьта - 
двBтB форми на живота. Ще кажатъ нBкои: ама това вBрно ли 
е? - ВBрно е 101%. Това е философия, която не търпи никаква 
критика. Това сA максими, норми, съ които самитB ангели си 
служатъ. Това сA максими, съ които Богъ си служи. И когато 
азъ питамъ: Господи, защо скърбя? - За да се роди моето добро 
въ твоята душа и ти да ме почувствувашъ, и азъ да те 
почувствувамъ. Господи, защо съмъ радостенъ? - За да се роди 
моята мисъль въ тебе, да светне, че да се зарадвашъ и ти, и 
окрAжаващитB тия. 

Осмисля ли се така доброто и мисъльта? Тогава вие, жени, 
скърбете, за да се роди Божието добро въ васъ! Вие, мAже, 
радвайте се, за да се роди Божията мисъль въ васъ! И тогава, 
доброто и мисъльта съединени заедно, скърбьта и радостьта 
съединени заедно, даватъ изразъ на великия Божествен животъ, 
а този животъ е безсмъртието на човBка. Когато ние разбираме 
тBзи двB фази и ги усвоимъ, ще бAдемъ безсмъртни. 

И затова казва Христосъ: “Тия, които се сподобятъ съ този 
животъ, съ това разбиране, и Духътъ ги обгърне, тB ще се 
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нарекатъ Синове Божии, които живBятъ и въ доброто и въ 
мисъльта, и скърбятъ и се радватъ, и доброто раждатъ и 
мисъльта раждатъ”. 

 
 
 

БесBда, държана отъ Учительтъ, 
 на 25 юлий, 1925 г. въ гр. София. 
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Великиятъ законъ. 
 

А той отговори и рече: “Да възлюбишъ Господа Бога 
твоего съ всичкото си сърдце, и съ всичката си душа, и съ 
всичката си сила, и съ всичкия си умъ, и ближнаго твоего 

както самаго себе си1”. 
 

СъврBменото човBчество разрBшава много важни въпроси, 
но още не сA се спрBли да видятъ, кой е най-важниятъ въпросъ, 
коя е най-важната задача, която трBбва да разрBшатъ - споръ 
има за това. За сега разрBшаватъ икономическия въпросъ, 
въпросътъ за хлBба, като мислятъ, че този въпросъ е най-
важниятъ. Така е, но питамъ: въпросътъ за хлBба, който отъ 
хиляди години насамъ се разрBшава, разрBшенъ ли е напълно 
до сега? Той се разрBшава само врBменно, само частично и въ 
резултатъ пакъ остава неразрBшенъ. Други нBкои казватъ, че 
най-важенъ въпросъ за разрBшение е въпросътъ за просвBтата. 
И дBйствително хората отъ хиляди години все се 
просвBщаватъ, но разрBшенъ ли е този въпросъ? - И той не е 
разрBшенъ. Трети пъкъ разрBшаватъ другъ въпросъ. ТB казватъ, 
че всBка държава трBбва да бAде силна, мощна, да има силна 
армия, да може да отстоява на неприятелитB си. Така е, но коя 
държава чрBзъ силата си е разрBшила въпроса за своето 
сAществуване? Кажете ми една държава, която да е засилила 
своето сAществуване поне за прBзъ 2-3 хиляди години. Всички 
до сега сAществующи държави сA се повдигали и изчезвали. 
СлBдователно, има единъ важенъ въпросъ въ свBта, който и до 
                                                 
1 Лука 10:27 
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сега още не е разрBшенъ. Този въпросъ нито е народенъ, нито 
общественъ, нито е въпросъ на ученитB хора. НародитB иматъ 
съ какво да се занимаватъ; общественитB хора сAщо тъй иматъ 
редъ въпроси, съ които да се занимаватъ, па и ученитB хора 
иматъ съ какво да се занимаватъ. Но най-важната задача, съ 
която хората трBбва да се занимаватъ е въпросътъ за човBшката 
душа, или ако щете кажете, въпросътъ за човBшкия духъ, но не 
и за човBшкия умъ, защото човBкътъ е нBщо повече отъ 
човBшкия умъ. ЧовBшкиятъ умъ е само единъ слуга на 
човBшкия духъ. ЧовBшкото сърдце е сAщо  слуга на човBшкия 
духъ; и човBшката воля е слуга на човBшкия духъ. ЧовBкътъ по 
произхода си, по своето естество е нBщо велико! Ако вие 
разбирате човBка, ако вие вBрвахте въ него, но не въ това, 
което външно се проявява, щBхте да видите, колко велико 
нBщо е човBкътъ! Нима вие ще наречете човBкъ онзи 
търговецъ, който ви продава платъ? Нима вие ще наречете 
човBкъ, онзи професоръ, който прBподава въ училището и ви 
нагрубява? Нима вие ще наречете човBкъ онази майка, която на 
5-6 мBсеца помBта своето дBте и го изхвърля нBкAдB? Нима 
вие ще наречете човBкъ онзи баща, който използува сина си? 
Нима вие ще наречете човBкъ онзи държавникъ, който издава 
неразумни закони? 

ТрBбва да се опрBдBли, какво нBщо е човBкътъ. Казва се, че 
човBкътъ е сAщество, което мисли. Не, той е нBщо повече отъ 
това, което мисли. СлBдователно, великото въ свBта не може да 
се опрBдBли напълно. Най-важниятъ въпросъ, който занимава 
ученитB хора въ свBта, това е въпросътъ за висшия съзнателенъ 
животъ. Вие ще кажете, че този животъ се ражда отъ 
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подкрBпата на свBтлината, топлината, храната, облBклото и т. 
н. Животъ, който се ражда отъ подкрBпата на топлината не е 
животъ. Това е известна енергия, която се нуждае отъ 
подкрBпа. Животътъ самъ ражда всички тия нBща. Когато 
приемемъ живота, той самъ носи въ себе си свBтлината; той 
самъ носи въ себе си топлината; той самъ носи храната; той 
самъ носи своето облBкло. Животътъ е нBщо мощно, когато го 
разберете. Сега вие казвате: ами ученитB хора какво говорятъ 
за живота? УченитB хора ще ме извинятъ, но тB не разбиратъ, 
какво нBщо е животътъ, ще имъ кажа: заповBдайте да 
възкресите този мъртавъ! Какъ лBкуватъ тB болнитB хора? 
Какво знаятъ за болнитB? - Нищо не знаятъ. БолнитB днесъ и съ 
лBкари умиратъ, и безъ лBкари умиратъ. Тогава защо ни сA 
лBкаритB? И съ учители хората умиратъ, и безъ учители 
умиратъ. И съ учители хората крадятъ. И съ учители 
злословятъ, и безъ учители злословятъ. И съ свещеници 
крадятъ, и безъ свещеници крадятъ. И съ държавници крадятъ, 
и безъ държавници крадятъ. Тогава дB е заслугата на 
човBчеството? Ще каже нBкой, че трBбва да има редъ и 
порядъкъ въ свBта. Въ какво седи редътъ и порядъкътъ? Че и 
най-лошитB хора, като си направятъ съдружие, и тB си турятъ 
редъ и порядъкъ. Та и мравитB иматъ редъ и порядъкъ. И 
пчелитB иматъ редъ и порядъкъ. Когато ви турятъ близо до 
единъ кошеръ, вие веднага избBгвате. Защо? - Редъ и порядъкъ 
иматъ. Картечница иматъ тB! Ще ми кажете: важниятъ въпросъ 
да разрBшимъ ние, въпросътъ за живота. Най-послB вие 
казвате: човBкъ умира и се свършва всичко. Съгласенъ съмъ, 
умиратъ хората, но вие разрBшили ли сте, какво нBщо е 
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смъртьта? - Смъртьта именно показва, че хората не сA 
разрBшили истинския въпросъ, за живота, не сA намBрили още 
живота. 

Ние се спираме върху стиха: “Да възлюбишъ Господа Бога 
твоего съ всичкото си сърдце, и съ всичката си душа, и съ 
всичката си сила, и съ всичкия си умъ, и ближнаго твоего както 
самаго себе си“. Защо? Защото източникътъ на този великъ 
животъ, за който става въпросъ е Любовьта. НBкои питатъ: 
какво нBщо е Любовьта? - Любовьта е източ-никътъ на този 
животъ, който носи свBтлина, и топлина, и храна, и облBкло, и 
сила - всичко носи въ себе си. Тъй се опрBдBля и животътъ и на 
опитъ. Всички онBзи, които сA разрBшили въпроса така, за 
тBхъ е казано въ Писанието: “Това е Животъ ВBченъ, да позная 
Тебе Единнаго Истин-наго Бога!” Ние подъ думата Богъ не 
подразбираме едно сAщество отвънъ, на което хората могатъ 
да се кланятъ, но подразбираме извора на Живота, който може 
да се прояви въ насъ, туй безграничното. Това показва, че 
безграничното може да се прояви като гранично. СлBдова-
телно, ние хората на този свBтъ, като проява на това 
Безгранично, рBшаваме една велика задача - ВBчниятъ Животъ 
да се прояви въ граничното вAтрB. За да се прояви този 
Животъ, непрBменно трBбва да имаме знания, МAдрость, 
които ще създадатъ хармонични отношения между всички 
хора. ВсBки човBкъ трBбва да знае, защо е дошълъ на земята: 
Ако ви попитатъ, защо сте дошли на земята, вие ще си 
повдигнете главата и ще кажете: това не е важенъ въпросъ. 
Чудни сте вие! Ако ме запитате, защо съмъ дошелъ на земята, 
азъ ще ви кажа защо съмъ дошелъ. Ако запитате малкото дBте 
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отъ първо отдBление, защо отива на училище, ще ви каже: 
отивамъ да се уча. Това дBте веднага ще извади буквара си. 
Ами кой ти е учитель? И това знае. Ами баща ти и майка ти 
кои сA? - Знае. Всичко знае това дBте. Ако ви запитатъ, кой е 
баща ви, коя е майка ви, ще кажете: не зная. Ами дB отивате? - 
Не зная. Дошли сте тукъ на земята, какво ще учите? Не зная. 
Следъ като свършите земния си животъ, кAдB ще отидете? - На 
онзи свBтъ. Това положение не е само съ васъ, не е и съ 
философи-тB. Отъ хиляди години философитB въ своитB 
трактати разрBшаватъ въпроситB: има ли Господь, нBма ли 
Господь, има ли душа, нBма ли душа, и най-послB, нBкои отъ 
тBхъ казватъ: нBма Господь, нBма душа. Всички въпроси се 
решаватъ много лесно. И пияницитB като се напиятъ, набиятъ 
се добрB и всичко се свършва. Не, съ това не се свършва 
всичко. На другата вечерь пакъ сAщото, напиятъ се, набиятъ се 
и работата се свършва. На третата вечерь пакъ сAщото. 
Казвамъ: да, свърши се само за тази вечерь, но не и за утрB. 
Вие казвате за нBкой човBкъ: свърши този човBкъ, умрB. Да, 
свърши само врBменно но не и за вBчни врBмена. Нищо въ 
природата не се губи. Вие питате: ами дB отиде този човBкъ? 
Азъ питамъ: отдB е дошелъ? - ОтдBто е дошелъ, тамъ е и 
отишълъ. КAдB отива този човBкъ? Законътъ е слBдниятъ: 
нBщата всBкога отиватъ тамъ, отдBто сA дошли. И всички 
нBща, разумни или каквито и да сA, се връщатъ все къмъ Бога. 
Туй разумно начало, което е безъ край, безконечно, ние 
наричаме законъ за Любовьта. 

Сега всички хора признаватъ, че по въпроса, какво нBщо е 
животътъ, има споръ. Ние казваме, че нBма никакъвъ споръ. 
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Защо? Защото качествата на живота сA разумность, свBтлина, 
топлина и др. Може ли да има споръ за живота при това 
положение? Щомъ има споръ животътъ не е разумен. Всички 
хора иматъ еднакви схващания за живота и всички го желаятъ. 
Всички признаватъ Любовьта и я желаятъ, но кога? - Докато 
сA млади, признаватъ любовьта; щомъ остареятъ, отричатъ я. 
Въ Любовьта има едно качество, то е слBдното: когато 
обикнешъ единъ прBдметъ, или едно лице, то придобива 
цBнность. Защо? Защото ти можешъ да обичашъ само тия 
прBдмети, които носятъ животъ въ себе си. А всBко нBщо, 
което носи животъ въ себе си, придобива цBна. Щомъ го 
обикнешъ, ти се грижишъ за него, пазишъ го. Щомъ обикнешъ 
нBкой свой приятель ти му пишешъ писма, говоришъ му все 
хубави работи. Щомъ го разлюбишъ, забравяшъ го. Какво 
нBщо е Любовьта? - Любовьта е сила, която разширява човBка, 
дава му потикъ. НBкои хора казватъ, че човBкъ като се влюби, 
не учи вече. Това не е вBрно. Любовьта носи потикъ за знание. 
Онзи човBкъ, на когото сърдцето се запали, той учи, той 
работи. НBкои казватъ, че Любовьта прави хората разсBяни. 
Това което прави хората разсBяни, не е Любовь. Когато нBкой 
вълкъ иска да изяде нBкоя овца това не е любовь. Когато нBкой 
се влюби въ паритB на нBкого, че иска да ги открадне, това не е 
любовь. Когато нBкой се влюби въ нивата на нBкого, че иска да 
я вземе, това не е любовь. Въ Любовьта има това качество, че 
когато човBкъ залюби, не само, че оцBнява нBщата, но неговото 
сърдце се разширява, и той става щедъръ. Онзи който люби, 
кесията му е всBкога отворена, и той мяза на изворъ, който 
постоянно изтича. Той не е като онBзи варели, въ които се 
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налива вино, и въ които постоянно се мBри, колко изтича и 
колко остава. Той мяза на чешма, която постоянно тече и не 
изтича. СлBдователно, можешъ ли да течешъ като единъ 
изворъ, любовьта е дошла въ тебе. Можешъ ли да виждашъ 
доброто въ всички хора, можешъ ли да виждашъ смисъла на 
нBщата, като погледнешъ горB на небето, ти си при вратата на 
този великъ Божественъ животъ и Любовьта е дошла въ тебе. 

Азъ ви говоря за една велика наука, която има основа въ 
васъ. Вие имате опитности отъ живота и азъ считамъ, че това е 
така. Дали вие признавате това, или не, то е другъ въпросъ. Вие 
сте идвали много пAти на земята въ разни форми. Дали 
помните това или не, дали го признавате или не, това е 
написано въ аналитB на природата. Какво вBрвате вие, това не е 
важно, важно е какво е писала природата. Може да ми 
възразите: ние не помнимъ. Че и онзи, който е пилъ, нищо не 
помни, но кръчмарьтъ всичко помни, той е писалъ всичко въ 
своя тевтеръ. Писалъ е: на еди-коя си дата, вие изпихте съ еди 
кой си, еди-колко си вино и ракия. - Нищо не помня. Той те 
дава подъ сAдъ, и сAдътъ казва: ще му платишъ паритB! - Ама 
нищо не помня. Помнишъ, не помнишъ, ще платишъ! Че и 
природата има една велика книга, въ която записва всичко. Вие 
защо не признавате? Защо не помните? Защото имате да 
плащате на кръчмаря. Тия, които помнятъ, сA ония кредитори, 
които иматъ да взиматъ, а тия, които не признаватъ и не 
помнятъ сA ония, които иматъ да даватъ. ЧовBкътъ е едно 
сAщество, което много пAти е излизало отъ Бога и се е 
връщало. Така е писано. Какво е вашето вBрую и въ какво 
вBрвате, то е личенъ въпросъ, защото всички сAщества иматъ 
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по едно вBрую. Не е важно да вBрваме въ нBщо, но истинскиятъ 
въпросъ за насъ е въпросътъ за Любовьта. Ние се занимаваме 
съ най-важния въпросъ. Ние не се занимаваме съ въпроса, кой 
ще дойде въ България на власть. Кой е най-богатиятъ човBкъ въ 
свBта, и съ това не се занимаваме. Кой е най-учениятъ човBкъ, 
и съ това не се занимаваме. Защо? Защото това сA въпроси, 
които и дBцата могатъ да разрBшатъ. Ние разрBшаваме единъ 
отъ най-важнитB въпроси - Животътъ - основнитB закони на 
живота. Искате ли да живBете, искате ли да се осмисли живота 
ви, искате ли да се подобри живота ви, ние ще ви посочимъ 
начинъ. Ще ви кажемъ: възприемете Любовьта! Вие ще ми 
кажете: коя любовь? Любовьта на младитB? - Не. Любовьта на 
старитB? - Не. Защо? Защото младитB изневBряватъ, и старитB 
изневBряватъ. МладитB изневBряватъ, че се оженватъ за други, 
а старитB изневBряватъ, че не си плащатъ дълга и си 
заминаватъ. Ние казваме за нBкого: Богъ да го прости! Старъ 
бBше, обBщалъ на нBкоя мома, че ще се жени, а той умрBль. 
НBма защо да умира. ЧовBкъ, който обBщава нBщо, не трBбва 
да умира. Той трBбва първо да си изпълни обBщанието и послB 
да умре. Щомъ обBщава нBщо и умира, той има задни цBли. 
Вие може да го извините, но ние не го извиняваме. Въ закона 
на Любовьта всBка благородна мисъль, всBко благородно 
чувство, всBко благородно желание трBбва да се изпълни, безъ 
разлика на това, дали то се отнася за майка, за баща, за дBца - 
законътъ за всички е единъ и сAщъ. Ние трBбва да покажемъ 
на свBта, че носимъ въ себе си великия Животъ на Бога, че Той 
живBе въ насъ, и ние трBбва да живBемъ като Него. Защо 
отричатъ Бога? Хората отричатъ Бога, понеже иматъ да му 
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даватъ. Защо вBрватъ въ Бога и Го приематъ? Защото искатъ да 
взематъ отъ Него пари на заемъ. Тъй щото, споредъ мене, и 
еднитB, които вBрватъ въ Бога, и другитB, които Го отричатъ, 
сA все заинтересувани хора. Ние, обаче, имаме друго мнBние 
за Бога. Ние искаме да Му служимъ, защото вBрваме, че всичко 
сме приели отъ Него. Ние не отиваме при Бога да Му искаме 
пари на заемъ, ние не се отказваме отъ своитB задължения, но 
ние знаемъ, че въ свBта има една велика МAдрость, която ни 
очаква за въ бAдаще. Какво знае съврBменната наука? - Много 
нBща знае, но туй, което днесъ знаятъ и най-ученитB хора, и 
най-голBмитB философи слBдъ 2000 години и дBцата ще го 
знаятъ. ДBцата тогава ще бAдатъ по-учени отколкото 
съврBменнитB философи. Питамъ тогава: дB е нашата наука? 
Това не е упрBкъ, но казвамъ, че човBкъ още не се е проявилъ. 
Когато азъ дойда въ дома ви, и вашето сърдце трепне отъ 
недоволство, защо азъ съмъ дошълъ, какъ мислите, човBкъ ли 
сте вие? Излизате и ме питате: какво търсите? - Моля ви се, 
има ли едно мBсто въ дома ви за менъ? - НBма мBсто. Или, 
друга причина: жена ми, дBцата ми не сA тукъ. Ще ми кажете, 
че нBма мBсто за менъ, че има хотели, дBто мога да отида и т. н. 
Моля ви се, това човBкъ ли е? Но ако кажа, че нося да ви дамъ 
100,000 лева звонкови, веднага ще ми намBрите мBсто - жена 
ви, дBцата ви веднага ще се събератъ нBкAдB, и ще се освободи 
за менъ мBсто. И цBло агне ще заколите даже. Защо? За стотB 
хиляди звонкови. Въ какво седи вашата човBщина и вашето 
благородство тогава? Сега вие ме гледате и си казвате: дали 
този човBкъ говори Истината, или не? Азъ ви питамъ: кой отъ 
васъ е постAпилъ тъй, както Богъ иска? Този въпросъ трBбва 
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да разрBшимъ най-напрBдъ. Вие, русенци, разрBшили ли сте 
този въпросъ? Вие, благороднитB тукъ, разрBшили ли сте този 
въпросъ? И когато всички хора, въ всички градове и села, 
живBятъ тъй, както Богъ иска, тогава нBма да има бBсилки, 
нBма да има затвори и всBки ще бAде на своето мBсто. Тогава 
вратитB на всички хора ще бAдатъ отворени и като те срещне 
нBкой, ще каже: братко, заповBдай у дома, азъ отъ дълго врBме 
те чакамъ. Много съмъ доволенъ, че те срещнахъ. И ще 
започнете да се разговаряте. Вие ще кажете: дB ще му излBзе 
краятъ? Чудни сте вие! Азъ като влBза въ този домъ нBма да го 
подямъ, азъ ще донеса своето благословение. Единъ отъ 
великитB адепти на древностьта, нBкой еврейски пророкъ билъ 
той, живBлъ нBкAдB изъ Палестина. ПAтувалъ дълго врBме. 
Една вечерь, за да прBнощува нBкAдB спира въ дома на единъ 
бBденъ човBкъ и го помолва: “ЧовBче Божи, мога ли да 
прBнощувамъ при тебъ тази вечерь”? - На радо сърдце, домътъ 
ми е отворенъ, но нBмамъ нито една трошица хлBбъ. “Вижъ, 
потърси нBкAдB изъ кюшетата, не е ли останало поне едно 
парченце?” Намира най-послB едно малко парченце. Пророкътъ 
го взима, благославя го и веднага на трапезата се явява единъ 
голBмъ хлBбъ. “Събуди и дBцата си, нека дойдатъ всички да 
ядатъ!” ЧовBкътъ, който живBе по Бога, като влBзе въ нBкой 
домъ носи и своето благословение съ себе си. Вие можете да 
ми възразите на това, но то е самата Истина въ свBта. Ако 
дойде този адептъ въ свBта и донесе едно житно зърно, ще 
каже: “Вземете това житно зърно, то ще разрBши 
икономическиятъ въпросъ за хлBба”. Въ колко години? - Въ 12 
години. НBма да го изедете, но ще го посадите въ земята и 
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следъ 12 години то ще даде толкова изобилно плодъ, че ще 
можете да ядете и вие, и роднинитB ви, и приятелитB ви. Знаете 
ли колко тежко ще бAде това житно зрънце? - Колкото цBлата 
земя. СлBдователно, всBка малка частица отъ живота съдържа 
грамадна енергия, и ако ние живBемъ по Божия законъ, по 
закона на Любовьта, тази сила ще може да се развие. 

И сега, съврBменнитB хора, които не разбиратъ живота, 
казватъ: насъ ни трBбватъ пари. ДBйствително паритB се 
наплодиха, но храната се намали, и вслBдствие на тази 
алчность нашиятъ организъмъ се развали. Сега ние имаме 
много, но не можемъ да ядемъ. Най-голBмиятъ милиардеръ въ 
Америка, Рокфелеръ, който разполага съ гори, съ имения, съ 
кAщи, страда отъ стомахъ, нищо не може да яде, и лBкаритB му 
прBпорAчватъ да се храни само съ овесена чорба. Той казва: 
при такова голBмо материално богатство азъ съмъ принуденъ 
да се храня като конь само съ овесъ поради болния си стомахъ. 
Питамъ: какъвъ смисълъ има сега живота? Казвате: човBкъ 
трBбва да има богатство! Много добрB. ДBйствително, 
търсенето на богатството, въ това е смисълътъ на живота, ние 
го търсимъ криво. Любовьта, това е великиятъ животъ, това е 
смисълътъ на живота, това е богатството на човBшката душа. 
Когато намеримъ Бога, или казано по другъ езикъ, когато Богъ 
се всели въ насъ, ще се образува онази истинска връзка, която 
ще даде потикъ на живота. Тогава хората нBма да се запитватъ, 
има ли Господь или не. Когато нBкой ме пита, има ли Господь, 
азъ имъ казвамъ: ела утрB вечерь при менъ! Като дойде, 
нахраня го, разговоря се съ него приятелски, и го изпратя. 
“Ами ти нищо не ми каза за Бога”. Казвамъ му: ела утрB вечерь 
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при менъ! Дойде, пакъ го нахраня, разговоря се и си отиде, азъ 
никога не разрBшавамъ въпроса за Бога. Чудни сA хората, 
които ме питатъ, има ли Господь, или не. Че това е най-
важниятъ въпросъ! “Какво нBщо е Любовьта”? - Ела утрB 
вечерь при менъ! Азъ не разрBшавамъ и въпроса за Любовьта. 
Ако азъ съмъ човBкътъ на Любовьта, ако азъ живBя споредъ 
Божия законъ, ти ще ме познаешъ. Ако моитB възгледи за тебе 
сA неизмBнни, азъ ще ти дамъ достAпъ въ дома си, и ще ти 
кажа: опитай ме! Не какво азъ мисля, но какъ живBя, това е 
важното. За да се разрBши единъ въпросъ, три важни фактора 
трBбва да се съединятъ въ едно: вашата мисъль, вашето чувство 
и вашето дBйствие, и вие трBбва да бAдете послBдователни въ 
всички моменти. Ти можешъ да питашъ, има ли Господь, или 
не, но ще познаешъ по това, когато поискашъ 1,000 лева на 
заемъ и чуешъ: заповBдай! ПослB поискашъ други 2,000 лева и 
пакъ чуешъ: заповBдай! Тогава ти ще се намирашъ като прBдъ 
чешма, при която можешъ да дойдешъ съ единъ голBмъ 
джобуръ, или съ една голBма кофа и да я напълнишъ, колкото 
искашъ, но съ условие самъ да си ги носишъ. Изобилие трBбва 
на хората! Такова изобилие, че да се изморятъ хората и да 
кажатъ: достатъчно е това! 

Казва Христосъ: “Да възлюбишъ Господа Бога твоего съ 
всичкото си сърдце, съ всичката си душа, съ всичката си сила, 
съ всичкия си умъ, и ближния си както самаго себе си”. Значи, 
човBкъ цBлъ трBбва да се изпълни съ Божията Любовь. НBкой 
хора казватъ, че като залюбятъ не могатъ да работятъ. Не 
тогава именно ще дойде истинската работа въ свBта. За сега 
има само трудъ, а не и работа. Работата ще бAде една велика 



443 

 

задача на бAдащето поколBние, на тBзи велики души съ които 
нBма да се спори, има ли задгробенъ животъ, или не. ТB ще 
бAдатъ душитB, които ще разрBшатъ въпроса за живота. Ако 
запиташъ единъ такъвъ човBкъ, да ли те познава, той ще ти 
каже: ела утрB вечерь въ дома! “Ама ти отдB идешъ?” - Ела 
утрB вечерь у дома! Ти ще отидешъ при него, той ще те нагости 
добрB, ще се разговори съ тебе и ще се раздBлите. И най-послB, 
като се раздBлите, ще ти каже ела при менъ, когато имашъ 
нужда. Това е потикъ въ свBта. Кой каквото има, трBбва да го 
изнесе на общия жертвеникъ. Сега хората иматъ крива 
представа за жертвата. ТB мислятъ, че това, което жертвуватъ, 
ще пропадне. Да ви опрBдBля какво нBщо е житното зърно. Ако 
житното зърно не се пожертвува и не падне на земята и умре, 
какво ще бAде положението на земледBлеца? Онзи, който 
умира, той влага своята сила и тази сила се увеличава. Това е 
едно отъ качествата на жертвата. НBкои учени хора казватъ: не 
трBбва да се прави жертва, никому нищо не трBбва да се дава. 
То значи никой да не сBе, никой да не оре. Не, ще сBемъ, ще 
оремъ, но разумно. СлBдователно, ние трBбва да имаме една 
солидна основа въ живота си. Това, че ти си българинъ, не е 
основа; това че ти си ученъ човBкъ, не е основа; това, че имашъ 
нови схващания за живота, не е основа. Истинската основа е 
Любовьта, а това е животъ. Този животъ ние го имаме, но още 
не сме го проявили. СегашнитB научни теории за живота азъ 
считамъ като локви, които сA се образували отъ дъжда, и 
хората, отъ нBмай кAдB отиватъ отъ тамъ да пиятъ вода, но 
вAтрB жабитB крBкатъ. Споредъ, мене, жабитB сA онзи 
материализъмъ, който сAществува въ хората и който ги кара да 
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желаятъ за себе си все повече и повече нBща. Знаете ли, какъ 
хората схващатъ материалното въ свBта? Ще ви приведа единъ 
примBръ. 

Въ царството на 10-та династия въ Египетъ, въ врBмето на 
фараона Зинобий, билъ издаденъ единъ законъ, споредъ който, 
всички прBстAпници се наказвали съ смъртно наказание. 
Двама египтяни сгрBшили, опорочили съ нBщо Аписа и ги 
наказали съ смъртно наказание. Фараона опрBдBлилъ да 
бAдатъ осAдени на доживотенъ затворъ, но сAдътъ издалъ 
слBдното рBшение: на единъ отъ прBстAпницитB се 
опрBдBлило да носи на гърба си единъ чувалъ съ жито отъ 100 
кгр. тяжесть, а на другия - да носи на главата си една въшка. 
При това, тB трBбвало да носятъ наказанието си до тогава, 
докато нBкой поиска отъ тBхната тяжесть и ги облBкчи. 
СAдътъ прBдоставилъ на двамата сами да си избератъ 
наказанието, кой което пожелае. Единиятъ отъ тBхъ, по-
умниятъ, си рекълъ: “Кой ще носи този чувалъ на гърба си? 
Носи ли се такава тяжесть?” - и поискалъ въшката. На другия 
не оставалъ никакъвъ изборъ, той трBбвало да вземе чувала съ 
жито. И така станало. ТB трBбвало да пAтуватъ непрBстанно. 
Споредъ присAдата, нBкой нBмалъ право да сваля товара си на 
земята, докато нBкой не ги спре и не поиска отъ това, което 
носятъ. Тръгнали двамата. Онзи, който носилъ въшката на 
главата си, запитва другия: “Какъ ти е товара?” Въшката не 
тежи разбира се. Онзи, който носилъ чувала съ житото, понеже 
много му дотежало, обръщалъ се често къмъ Бога съ молитва: 
“Боже, моля Ти се, облекчи ми малко товара!” ПовървBли 
малко, и единъ пAтникъ ги спира: “Какво носишъ въ този 
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чувалъ?” - Жито. “Дай ми малко отъ него!” Той бръква съ 
лъжицата си, изважда му малко жито и продължава пAтя си. 
“Ами ти какво носишъ?” - Въшка. “Не ми трBбва въшка” - и 
продължава пAтя си. Работата е тамъ, че тази въшка почнала 
да се размножава и въ продължение на една година тя се 
размножила въ 200-300 въшки. Чувалътъ съ житото на другия 
прBстAпникъ слBдъ една година намалBлъ на половина отъ 
първоначалната тяжесть. КAдBто отивали по селата, всички, 
които чували, че единъ човBкъ носи чувалъ съ жито, спирали го 
и си поисквали по малко, тъй че въ продължение на 2-3 години, 
нему останало само едно житно зрънце. Другиятъ 
прBстъпникъ, съ въшкитB на главата, никAдB не намиралъ 
приемъ. Въ което село влизалъ, като виждали, че има толкова 
много въшки, не го приемали. Той се видBлъ въ чудо отъ 
своето положение. 

И ние, съврBменнитB хора, разрBшаваме въпроса по този 
начинъ. Материализъмътъ, това е въшката. Тази въшка ще 
изяде всички сокове на живота въ човBка. Когато въшката 
влезе въ човBка, тя се размножава, размножава, до като човBкъ 
изгуби отъ себе си всBко благородно чувство. Ако ние 
изгубимъ всичко онова възвишено и благородно въ насъ, ако 
изгубимъ най-възвишенитB си идеи, чувства и мисли, ако 
изгубимъ Божественото отъ себе си, питамъ: за какво живBемъ 
ние въ този свBтъ? 

 Казва Христосъ: “Да възлюбишъ Господа Бога твоего съ 
всичкото си сърдце, съ всичката си душа, съ всичката си сила, 
съ всичкия си умъ, и ближния си както самаго себе си”. Въ 
съврBменната религия сA изопачили това учение и казватъ: 
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вBрвайте въ Бога! Не е казано да повBрвашъ въ Бога, но 
великиятъ законъ, който разрBшава въпроситB, казва да 
възлюбишъ Господа! А сега хората взели този стихъ “да 
възлюбишъ Господа и го претълкували: вBрвай въ Господа”! 
Когато се отнася до служение на Господа, вBрно е, че не може 
безъ вBра, но когато разрBшаваме най-важния въпросъ, 
необходимо е друго вBрую, съ което ще можемъ да го 
разрBшимъ. А то е: да възлюбимъ Господа! НBкои ме питатъ: 
ти въ какво вBрвашъ? Въ нищо не вBрвамъ: Че какъ тъй? 
Нищото е нBщо. Питатъ ме: ти не вBрвашъ ли въ Бога? 
Покажете ми кой е вашиятъ Господь, въ когото вие вBрвате! 
Покажете ми пAтя въ който вие вървитB! Казвате: ние вBрваме 
въ този Господь, въ Когото вBрваха майка ми, баща ми, дBдо 
ми … ДобрB, майка ти и баща ти изпълниха ли закона на този 
Господь, въ когото вBрваха? Я отворете тевтеритB да видя, 
какво направихте вие за този Господь, въ когото вBрвате? Има 
една интересна случка съ такива тевтери, станала нBкAдB изъ 
България. Единъ богатъ българинъ, търговецъ заболBлъ 
сериозно и се прBнесълъ врBменно въ онзи свBтъ. Като се 
събудилъ, първата му работа била да извика синоветB си и да 
имъ каже: “Синко, я ми донесете двата тевтера, въ които си 
държа смBткитB!” Донасятъ тевтеритB му, изгаря ги той, 
раздава каквото се пада на синоветB си и имъ казва: “Вземете, 
каквото е ваше, за да не ме разкарвате по сAдилищата слBдъ 
смъртьта ми. Азъ ходихъ на онзи свBтъ и видBхъ кое е 
сAщественото за насъ, искамъ да живBя тъй, както Богъ иска”. 
Питамъ: дB сA вашитB тевтери? Вие казвате: ние нBмаме 
тевтери. Азъ ще изнеса вашитB тевтери, да видите, какво сте 
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писали въ тBхъ. Вашата сAсBдка казала нBщо за васъ. Скоро 
изваждате тевтера си и пишете. Еди кой си човBкъ ви каже 
нBщо обидно. Скоро написвате това нBщо. И търговецътъ по 
сAщия начинъ вади тевтера си и пише, кой колко маслини 
взелъ, кой колко захарь взелъ и т. н. Питамъ: каква разлика има 
между тази жена, този човBкъ и търговецътъ, които записватъ 
всичко това въ своитB тевтери? Ами че и свещеникътъ има 
свой тевтеръ. Той казва: този човBкъ не вBрва въ Бога записва 
си. Да, но като отиде въ църквата да опBва нBкого, иска следъ 
това пари. Казватъ му: нBмаме пари. Не, азъ безъ пари не 
опявамъ - и отбелBзва въ тевтера си. Тогава нека да бAдемъ 
послBдователни въ великия животъ, въ великата Любовь, която 
разрBшава основно въпроситB, която туря за основа на живота 
братството, не това братство, което сAществува само день и 
половина, но братството, което устоява на всички изпитания. 
Единъ свещеникъ ми казва: “Вашето учение не е право”. Не е 
важно, дали е право или не, но азъ ще ти дамъ едно правило: 
като опBвашъ, освBнъ, че не трBбва да взимашъ пари, но на 
всBка бBдна вдовица ще дадешъ нBщо отъ джоба си. ПослB, 
като отидешъ на сAда да кълнешъ нBкого, освBнъ, че не трBбва 
да направишъ това, но ще напълнишъ джоба си и ще дадешъ на 
тия, които се сAдятъ, за да не се смразяватъ. Тогава вие ще 
кажете: ами дB ще му излBзе краятъ? Краятъ ли? Имайте вBра, 
че Господь не ви е поставилъ на земята да вършите тия нBща, 
но да изпълните Неговата воля, както трBбва. Да изчезнатъ тия 
лъжи отъ свBта! Онзи, когото Богъ е поставилъ на извBстна 
служба на земята, трBбва да постAпва другояче. Ще ми 
цитиратъ нBколко стиха, че всBка власть е отъ Бога дадена. Не, 
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има нBщо пропуснато въ този стихъ: “ВсBка праведна власть е 
отъ Бога дадена”. Че и болшевицитB въ Русия иматъ власть! 
Ще кажете, че вашата власть е отъ Бога а тBхната не е. Не, 
законътъ е слBдниятъ: всBка праведна власть е отъ Бога дадена. 
Въ всBка праведна власть влиза законътъ на Любовьта. Не е 
въпросътъ сAдията непрBменно да осAди прBстъпника. У 
турцитB имаше единъ добъръ законъ. Дойде обвиняемиятъ и 
сAдията го пита: ти имашъ ли да давашъ на този човBкъ? - 
Имамъ. Върни, каквото му дължишъ. Такова разрBшение на 
спороветB по турския законъ е много добро. А сега отлагатъ 
дBлото, мине година, две, докато най-послB казватъ: дB е 
правото? - НBма никакво право. Казвамъ: това е само 
прBминавание на врBмето, а ние сме дошли тукъ на земята да 
разрBшимъ единъ отъ важнитB въпроси. 

Сега, като ви говоря така, вие ще кажете: тежко е това 
учение! - Тежко е, защото тежки тевтери имате. Ще изгорите 
тевтеритB си! Ще кажете: не хващаме вBра на такива бабини 
деветини. Ще хванете вBра, защото утре като те затворятъ въ 
гроба, ще те питатъ изгори ли тевтеритB? Тамъ ще гниешъ часъ 
следъ часъ и червеитB ще те ядатъ. Ще кажешъ: върни ме 
Господи на земята, да изгоря тевтеритB си! Не, други ще ги 
изгорятъ. Всички вие, и майки, и бащи, и дBца сте на парила. 
Защо? Защото имате много тевтери. Господь има двB книги, 
едната е книгата на живота, а другата книга на доброто и злото. 
Господь има право да държи тия книги. Той държи смBтка за 
всичко. Богъ има всичкото добро желание по отношение нас. 
Той не ни пита, защо вършимъ престAпления, но ни учи. Това, 
че има сAдба, Божий сAдъ, показва, че Той иска да ни научи 
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чрBзъ тази опитность да изпълнBваме Неговата воля. Колкото и 
да е грBшенъ единъ човBкъ, но въ момента, когато рBши да 
живBе по Бога, Богъ заличава всичкитB му грBхове. Богъ казва: 
“Ето единъ човBкъ, ето едно мое чадо, което е рBшило да 
жинBе споредъ моя законъ!” Богъ е богатъ, Той може да плати 
за всички. За този, който  иска да живBе по Бога, има една 
книга на живота, която се отваря, и Господь написва, за този 
човBкъ всичко, което е нуждно. 

Днесъ не само българитB, но всички съврBменни хора сA 
нещастни. Всички народи сA нещастни. Защо? Защото най-
важниятъ въпросъ не е разрBшенъ. Този въпросъ трBбваше да 
го разрBшатъ всички свещеници, владици, проповBдници, не 
само въ България, но и по цBлия свBтъ. ТB не го разрBшиха. И 
държавницитB не го разрBшиха. Още два фактора има, които 
трBбваше да го разрBшатъ. Това сA майкитB и бащитB отъ една 
страна, и учителитB отъ друга, но и тB не го разрBшиха. ОнBзи 
моми и момци, които се женятъ, които искатъ да разрBшатъ 
този въпросъ, трBбва да се запитатъ, защо се женятъ. Казватъ за 
нBкоя мома: да оженимъ тази мома! Защо? Не, женидбата, 
която днесъ сAществува въ свBта, това е продажба. Не се 
минатъ и 4-5 години, виждашъ този мAжъ бBга отъ жена си, 
развежда се, оженва се за друга. ПослB и отъ нея бBга, казва: 
побBлB ми главата отъ тBзи жени! Ужасни змии сA тB. Хубаво, 
женитB сA ужасни змии, и мAжетB сA ужасни змейове, ами 
тогава дB сA хората? Ако всички мAже сA лоши, и ако всички 
жени сA лоши, тогава дB е човBчеството? Това не е разрBшение 
на въпроса. Подъ думата “змия” се разбира, че мAжетB и 
женитB сA умни, но не сA добри. Това е важното. Доброта 
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трBбва да се вложи въ вашитB отношения! Труденъ е този 
въпросъ за разрBшение, той е така труденъ, както сA трудни за 
разбиране и нBкои парчета въ музиката. Той е така труденъ, 
както сA трудни за разбиране, напримBръ, нBкои парчета отъ 
Паганини. И за пияно има такива трудни парчета за разбиране 
и за изпълнение. Видишъ нBкого, по цBли дни свири, и едва 
слBдъ 10 години може да изпълни нBщо хубаво. Мислите ли, 
че безъ усилие можемъ да разрBшимъ въпроса за живота и 
Любовьта? Този въпросъ е най-хубавиятъ. Когато дойдете до 
въпроса да разберете Бога, сърдцето ви ще трепне, ще се 
смегчи, и такава свBтлина ще просияе въ ума ви, че ще видите 
такива нBща въ свBта, каквито никога не сте виждали. Ще 
кажете: ако живBемъ така, какъ ще се прBхранваме? ЖивBете 
ли по Бога, при васъ ще дойде единъ великъ Учитель, ще ви 
даде една малка пръчица, която ще има магически свойства. 
Дойдешъ ли до нBкое затруднено положение и се 
почувствувашъ гладенъ, ще тропнешъ съ тази пръчица и 
веднага прBдъ тебъ ще се сложи богато наредена трапеза. Ще 
се нахранишъ и пакъ ще тропнешъ съ пръчицата. Всичко това 
ще се прибере отново. И пакъ продължавашъ пAтя си. 
Питамъ: въпроситB не се ли разрBшаватъ лесно? Вие ще 
кажете: то така е писано само въ книгитB, въ приказкитB. Ами 
сегашниятъ ни животъ не е ли една приказка? Има ли нBщо 
реално въ него? Не е важно, дали вBрвате, или не въ другия 
свBтъ, но единъ день, когато се намBрите тамъ, вие ще се 
смBете на сегашния си животъ. Разправяше ми единъ 
българинъ единъ свой сънь. Той ималъ много дългове и често 
се молилъ на Бога, да му помогне да си ги заплати. Една 



451 

 

вечерь, сънува че идва нBкой и му носи една голBма торба 
пълна съ злато. По едно врBме, изкача отъ нBкAдB единъ 
неговъ сAсBдъ и казва: “Тази торба е моя”. Започватъ да се 
каратъ, да се борятъ двамата и въ тази борба той ритва, но на 
масата, близо до леглото му имало една графа съ вода. Пада 
графата на земята, счупва се, водата се разлива и той като се 
събужда, вижда всичко това, вижда, че държи чершафа на 
масата, но торбата съ златото я нBма. Така и вие слBдъ 
смъртьта си, като се събудите въ онзи свBтъ и като се 
огледате, ще видите, че нBмате никакви пари отъ тия, които 
сте имали на земята, а държите въ рAката си само чершафа на 
масата и на пода водата разлBна отъ графата. СмBшно е 
положението, въ което ще се намBрите. Право е, че 
съврBменнитB хора трBбва вече да се свестятъ. Едно 
помрачение има сега въ тBхъ. Стремежътъ имъ да се 
осигурятъ е правъ, но тB вървятъ по единъ кривъ пAть въ 
постигането му и затова по този начинъ той никога нBма да се 
осAществи. Че трBбва да бAдемъ богати, съгласенъ съмъ съ 
васъ; че трBбва да се осигуримъ, съгласенъ съмъ. Азъ не съмъ 
за сиромашията. Ако е да сме богати, най-богати трBбва да 
бAдемъ. Най-богатъ, споредъ менъ е този, който носи животъ 
въ себе си. Най-богатъ е този, който носи свBтлина въ себе си. 
Най-богатъ е този, който носи топлина въ себе си. Най-богатъ 
е този, който носи храна и облBкло въ себе си. Най-богатъ е 
този, който носи Любовьта въ себе си. Това е най-голBмото 
богатство. Това проповBдваме ние. Щомъ имате това 
богатство, всички други работи на земята лесно може да ги 
постигнете. Онзи човBкъ, който е придобилъ живота въ себе 
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си, ще бAде едно благословение и за себе си, и за всички свои 
ближни и приятели. 

И тъй, на всинца ви трBбва вBра! Вие питате: всичко това, 
което се говори, вBрно ли е, или не? Азъ ви питамъ: това, въ 
което вие вBрвате, вBрно ли е, или не? Ще ги поставимъ на 
опитъ. Ако искате да знаете, какво е моето вBрую, азъ ще ви 
кажа: елате довечера у дома! Не само довечера, но и цBла 
година. Ние така разрBшаваме въпроситB, и вие трBбва да ги 
разрBшавате по този начинъ. На опитъ трBбва да се подложи 
всичко! Въпросътъ не се разрBшава съ пари. Да ви дамъ една 
полица отъ 2-3000 лева, па даже и отъ 25,000 лева, това не е 
правилно разрBшение на въпроса. ПаритB споръ ще родятъ. 
Азъ мога само да ви дамъ една идея, азъ мога да ви дамъ само 
едно житно зрънце, но това житно зрънце ще бAде за васъ 
голBмо благословение, стига да знаете какъ да го развивате. 

Ще ви приведа единъ примBръ още отъ врBмето на 
Зинобий, египетски фараонъ. Въ негово врBме законитB въ 
Египетъ били много строги. ВсBки прBстAпникъ се наказвалъ 
съ смъртно наказание. Единъ отъ виднитB ученици на БBлото 
Братство, нареченъ Ешуа Бентамъ билъ изпратенъ въ Египетъ 
да държи своя изпитъ. Той трBбвало да разрBши тази именно 
задача: да намBри нBкакъвъ разуменъ начинъ, по който да 
облекчи положението на тия хора, които се наказвали и за 
най-малката грBшка съ смъртно наказание. Като разрBши 
задачата си, ще се върне пакъ въ Школата на БBлото Братство 
и ще каже, какъ я разрBшилъ. По едно врBме, дъщерята на 
фараона заболBва отъ една неизлBчима болесть и Ешуа-
Бентамъ отива при него и му казва: “Азъ ще излBкувамъ 
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дъщеря ти, но искамъ една услуга отъ тебе”. Зинобий му 
отговорилъ: “Готовъ съмъ на всичко!” - Искамъ отъ тебе, да 
дадешъ заповBдь да донесатъ при мене всички ония 
прBстъпници, които споредъ закона се осъждатъ на смърть съ 
отрBзване на рAцBтB, на краката или съ изваждане на очитB и 
т. н. Въ този видъ ги донасяйте при мене. Ешуа-Бентама 
излBкувалъ дъщерята на фараона. Тогава фараонътъ издалъ 
заповBдь: “Всички прBстAпници, които се осждатъ на смърть, 
слBдъ като се изпълни присAдата по отношение къмъ тBхъ, да 
се занасятъ на Ешуа-Бентамъ!” И започнали да ги прBнасятъ 
единъ слBдъ другъ въ стаята му. Ешуа-Бетгамъ знаялъ 
законитB, по които могатъ да се излBкуватъ и започналъ да ги 
лBкува: на единъ възстановилъ очитB, на другъ - краката, на 
трети - рAцBтB и слBдъ като възвръщалъ здравето имъ 
напълно, измBнялъ лицата имъ и ги освобождавалъ, като имъ 
казвалъ да не разправятъ никому, какъ е станало тBхното 
излBкуване. Всички тия хора станали негови ученици и 
тръгнали подирB му. Запитвали ги: какъ ви привлBче този 
човBкъ? ТB имъ отговаряли: тебе слизала ли е главата ти отъ 
рамBнBтB? - Не е. Когато главата ти слBзе отъ рамBнBтB, 
тогава ще разберешъ, кой е  Ешуа-Бентамъ. На другъ 
отговаряли: тебе рAцBтB били ли сA отрBзани? - Не. Като ти 
отрBжатъ рAцBтB, ще разберешъ, кой е Ешуа-Бентамъ. Ами на 
тебе краката били ли сA отрBзвани? - Не. Като ги отрBжатъ, 
тогава ще разберешъ, кой е Ешуа-Бентамъ. Ами на тебе очитB, 
сърдцето изваждали ли сA? - Не. Като ти извадятъ очитB, като 
ти извадятъ сърдцето, ще разберешъ, кой е Ешуа-Бентамъ. 
Онзи, който носи Любовьта въ себе си, трBбва да намBсти 
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главитB на хората; той трBбва да намBсти краката и рAцBтB 
имъ; Той трBбва да постави очитB и сърдцата имъ на своето 
мBсто. НашитB мисли и нашитB чувства трBбва да се 
намBстятъ! НашитB умове и сърдца трBбва да се намBстятъ! 

СлBдователно, съмнBнието, което сAществува въ 
съврBменнитB хора трBбва да изчезне, и като се срещнатъ, да 
иматъ вBра единъ въ другъ. Като ме срещнете слBдъ година, 
двB да не намBрите никакво противорBчие между мислитB, 
чувствата и постAпкитB ми и да бAдете готови да жертвувате 
всичко за Бога. Богъ е най-познатото, най-възвишеното 
сAщество въ свBта. Всичко онова, което ни кара да се 
възхищаваме отъ хубавото въ свBта, всичко онова, което ни 
тласка къмъ възвишеното, къмъ благородното, това е Богъ, 
това е Божественото въ насъ. Туй тихото, което говори въ 
насъ, това е Богъ. Този тихъ гласъ говори въ всички. Колко 
пAти съжалявате, че не сте Го послушали и сте направили 
нBкаква погрBшка! Божественото въ насъ не говори като 
нBкоя гръмотевица, но говори тихо и нBкой пAть, като 
сгрBшимъ, то казва: нBма нищо, има начини да се поправи 
тази погрBшка. НBкой не иска да отстAпи нBкому нBщо. 
Тихиятъ гласъ отвAтрB пакъ казва: дай му, отстAпи му! Азъ, 
умниятъ човBкъ, който виждамъ една мравя на пAтя си, 
трBбва да отстъпя, не трBбва да я стAпча, да заобиколя. Тя 
даже нBма понятие, че нBкакво грамадно сAщество се движи 
къмъ нея, но азъ, който виждамъ, трBбва да отстAпя. Значи, 
Богъ, Който вижда всички наши нужди и слабости, се е заелъ 
да оправи свBта. СвBтътъ ще се оправи, нBма да остане така, 
но вие трBбва да опитате това учение и да го приемете. 
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Опитайте радостьта и ще разрBшитB единъ отъ най-важнитB 
въпроси, който ви занимава - да възлюбите Господа съ 
всичкото си сърдце. Питамъ ви вие любили ли сте Бога до 
сега? Казвате: азъ съмъ Го любилъ. Любилъ си, но какво? - 
Ледътъ си любилъ. Любилъ си, но какво? - Крушата си 
любилъ. Ледътъ се стопи, нBма какво да любишъ. Крушата 
изгни, нBма какво да любишъ. Когато залюбите Бога, туй 
безграничното, никога нBма да изгубите. Той всBкога ще ви 
говори и вашето лице ще придобие една особена свBтлина. 

И тъй, казвамъ: всички трBбва да възлюбимъ Бога! Само 
тогава животътъ ни ще придобие смисълъ. Тогава Богъ ще ни 
научи, какъ да любимъ, и ти ще възлюбишъ ближния си, 
както самаго себе си. Туй е най-голBмото изкуство. За да се 
научимъ да любимъ, Богъ трBбва да влBзе да живBе въ насъ, 
защото ние не сме Любовь, Богъ е Любовь. Ние не сме 
животъ, Богъ е Животъ. Той ще ни научи като Учитель, какъ 
да любимъ, какъ да живBемъ. Отъ насъ сега се изисква да 
възлюбимъ Господа Бога своего съ всичкото си сърдце, съ 
всичката си душа, съ всичката си сила и съ всичкия си умъ. 
Това е най-лесното изкуство, което всBки отъ васъ може да 
придобие. Вие може да ми възразите: азъ ще почакамъ малко, 
ще си поседя, ще прочета този - онзи философъ, че тогава. 
Хиляди философи може да прочетете, но и тB не сA 
разрBшили този въпросъ. Той е разрBшенъ: възлюби Господа! 
То значи: да възлюбишъ всичко въ свBта, да разберешъ че 
всичко въ свBта е разумно въ своето проявление. И като 
излBзешъ вънъ и погледнешъ звBздитB, сърдцето ти да трепне. 
Като излBзешъ вънъ и погледнешъ на слънцето, сърдцето ти и 
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цBлото ти сAщество да трBпне. А вие какъ гледате на 
слънцето? НBкой казватъ, че слънцето било огнено тBло. Азъ 
виждамъ всBка сутринъ, какъ Господь взима слънцето, като 
една голBма свBтяща свBщь и обикаля съ нея навсBкAдB. Той 
излиза отъ изтокъ! Тъй виждамъ слънцето. Задъ това слънце 
има друго нBщо по-велико. И задъ нашия животъ по сAщия 
начинъ е скрито нBщо велико. Задъ това обикновенното 
проявление та живота има друго нBщо, което всBки отъ васъ 
съзнава. То е Божественото въ човBка. 

НBкои ме питатъ: въ кой Господь вBрвашъ? Ние вBрваме въ 
онзи Господь, Който е Любовь, Който е Животъ, Който е 
СвBтлина, Който е Топлина, Който е Храна, вода, облBкло и 
всичко, което е въ насъ. Ние вBрваме въ онзи Господь, Който 
не се нуждае да Му служимъ по външенъ начинъ, но този 
Господь се нуждае отъ това, да изявяваме Неговата Любовь 
навънъ. Той иска Неговата Любовь да минава прBзъ насъ тъй, 
както водата минава прBзъ земнитB пластове и се прBцBжда, 
за да излBзе на повърхностьта чиста. Той иска всички да 
бAдемъ проводници на Божията Любовь. Ако ние позволимъ 
на Божията Любовь да мине прBзъ насъ, ние ще имаме 
Божието благословение, ще имаме Неговия кредитъ, и всички 
ще се наречемъ Синове Божии. Какво по-хубаво отъ това да 
бAдемъ Синове Божии? Какво по-хубаво отъ да живBемъ по 
Бога? 

Ето единъ отъ най-важнитB въпроси, който трBбва да се 
разрBши! ВсBки отъ васъ може да го разрBши моментално. 
СлBдъ като разрBшите този въпросъ, вие ще влBзете въ свBта 
и ще се учите. ПрBдъ васъ седи една велика, дълбока наука. 
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На първо врBме вие ще трBбва да придобиете вBчната 
Любовь, вBчния животъ, да познаете Бога, да познавате 
вBчната Истина въ нейната цBлокупность. 

 
 
 

БесBда, държана отъ Учительтъ, на 11,  
октомврий 1925 г. въ гр. Русе. 

 
 

(ПослBдна БесBда отъ VII серия). 
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